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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

ولتزم املعلنون في ميدان اإلشهار الوانوني إثبات هويتهم والسلطات املسند3 إليهم.
وال تتحمل اإلدار3 أوة مسؤولية فيما وتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE ANDOF TRAD

شركة عات مسؤولية محدود3

رأس املال : 11.111) درهم

عين دريج املركز جماعة املجاعر3

عمالة وزان

التأسيس

املوقع) عرفي  عود  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) (3 بتاريخ) واملسجل 

الخصائص) تحمل  شركة  تأسيس 

التالية):

التسمية):)شركة اندوف طراد.

الهدف):)تحويل األموال.

املور االجتماعي):)عين دريج املركز)

جماعة املجاعر3 إقليم وزان.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.

السيد3 الوزنة العاطي) (: التسيير)

رقم) (EL OUAZNA ATILLAH هللا)

.Z(56159(البطاقة الوطنية

السيد اندوف) (: الشريك الوحيد)

بطاقته) (ANDOF JAOUAD جواد)

األصلي) املالك  (Z399378 الوطنية)

لجميع الحصص في رأسمال الشركة.

مد3 الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لود))تم اإلوداع)

باملحكمة) ( الضبط) بكتابة  الوانوني 

على) والحصول  بوزان  االبتدائية 

تحت) ((583 رقم) التجاري  السجل 

رقم))58))بتاريخ)3))وونيو)1)1).

1 P

STE FRAISE TRANS
شركة عات مسؤولية محدود3

رأس املال : 81.111 درهم
دوار الداللحة حميري

موالي بوسلهام
التأسيس

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بتاريخ واملسجل  ((1(1 مارس) (6 
شركة) تأسيس  تم  ((1(1 مارس) (9

تحمل الخصائص التالية):
التسمية):)شركة فريز طرانس.

الهدف):)نول املستخدمين.
الداللحة) دوار  (: االجتماعي) املور 

حميري موالي بوسلهام.
رأسمال الشركة):)81.111)درهم.

التسيير):)السيد احمد خمني رقم)
.GB(37(31(البطاقة الوطنية

مد3 الشركة):)99)سنة.
السجل التجاري):)لود))تم اإلوداع)
باملحكمة) ( الضبط) بكتابة  الوانوني 
االبتدائية بسوق أربعاء)الغرب بتاريخ)
 (69 رقم) تحت  ((1(1 مارس) ((3
والحصول على السجل التجاري رقم)

.(6539
2 P

STE TRANS FIRAOUN
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3
رأس املال : 11.111) درهم
تجزئة املجاعر3 رقم 3)1)

جرف امللحة
التأسيس

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بتاريخ واملسجل  ((1(8 أكتوبر) (3( 
فاتح نوفمبر)8)1))تم تأسيس شركة)

تحمل الخصائص التالية):

التسمية):)طرانس فرعون.
الهدف):)نول املستخدمين.

تجزئة املجاعر3) (: املور االجتماعي)
رقم)3)1))جرف امللحة.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

عبيد) الوي�سي  السيد  (: التسيير)
 85387 رقم البطاقة الوطنية م ب)
والسيد فرعون بوسلهما رقم البطاقة)

الوطنية ج ب)1)863.
مد3 الشركة):)99)سنة.

السجل التجاري):)لود))تم اإلوداع)
باملحكمة) ( الضبط) بكتابة  الوانوني 
االبتدائية بسيدي قاسم والحصول)
 (783( رقم) التجاري  السجل  على 

بتاريخ)8))وونيو)8)1).
3 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE RIJAJ PERYTANS
SARL A A.U

شركة عات املسؤولية املحدود3
بشريك وحيد

العنوان : دوار حي السالم، مجموعة 
الهناء، زنوة )، رقم )

سوق األربعاء
س.ت : 6567)

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بسوق) واملسجل  ((1(1 مارس) ((1
(،(1(1 مارس) ((1 بتاريخ) األربعاء)
وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)
وحيد) بشريك  محدود3  مسؤولية 

RIJAJ PERYTANS)حيث تم ما ولي):

تأسيس شركة تحمل الخصائص)
التالية):

.RIJAJ PERYTANS(:(التسمية
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 
قسمة) ((.111 إلى) موسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)11))درهم لفائد3):

 (111 (: بدوي) شيماء) السيد3 
حصة.

الهدف):)نول املستخدمين.
املور االجتماعي):)دوار حي السالم،)
(،( رقم) (،( زنوة) الهناء،) مجموعة 

سوق األربعاء.
املد3):)99)سنة.

شيماء) السيد3  عينت  (: التسيير)
بدوي مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((1(1 وونيو) ((1 بتاريخ) أربعاء)
بالسجل الترتيبي و6567)  ((1( رقم)

بالسجل التحليلي.
4 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE VOSSR PIECES
SARL A A.U

شركة عات املسؤولية املحدود3
بشريك وحيد

العنوان : تجزئة هدى، رقم )
سيدي عالل التازي، سوق األربعاء

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بسوق) واملسجل  ((1(1 ماي) (((
،(1(1 ماي) ((3 بتاريخ) األربعاء)



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   7386

)وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)
وحيد) بشريك  محدود3  مسؤولية 

VOSSR PIECES)حيث تم ما ولي):
.VOSSR PIECES(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 
قسمة) ((.111 إلى) موسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)11))درهم لفائد3):

 (111 (: العري�سي) فؤاد  السيد 
حصة.

الهدف):)بيع قطع غيار السيارات.
هدى،) تجزئة  (: االجتماعي) املور 
سوق) التازي،) سيدي عالل  (،( رقم)

األربعاء.
املد3):)99)سنة.

فؤاد) السيد  عين  (: التسيير)
العري�سي مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((1(1 ماي) ((( بتاريخ) أربعاء)
 (6559 الترتيبي) بالسجل  ((91 رقم)

بالسجل التحليلي.
5 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI
SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(05.37.90.29.78
GSM(:(06.61.25.96.46

STE HAMOUDA IMPORT
SARL A A.U

شركة عات املسؤولية املحدود3
بشريك وحيد

العنوان : دوار سدود سوق الثالثاء
الغرب سيدي محمد لحمر

سوق األربعاء
س.ت : 6557)

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بسوق) واملسجل  ((1(1 ماي) ((3
(،(1(1 ماي) ((3 بتاريخ) األربعاء)
وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)
وحيد) بشريك  محدود3  مسؤولية 
حيث) (HAMOUDA IMPORT 

تم ما ولي):

 HAMOUDA (: التسمية)

.IMPORT

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 

قسمة) ((.111 إلى) موسمة  درهم 

اجتماعية من فئة)11))درهم لفائد3):

 (111 (: اغريب) محمد  السيد 

حصة.

الهدف):)تسيير واستغالل األرا�سي)

الفالحية.
املور االجتماعي):)دوار سدود سوق)

الثالثاء الغرب سيدي محمد لحمر،)

سوق األربعاء.

املد3):)99)سنة.

محمد) السيد  عين  (: التسيير)

اغريب مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ((1(1 ماي) ((( بتاريخ) أربعاء)
 (6557 الترتيبي) بالسجل  ((89 رقم)

بالسجل التحليلي.

6 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE JASOU AGRICOLE
SARL A A.U

شركة عات املسؤولية املحدود3

بشريك وحيد

العنوان : دوار سدود سوق الثالثاء

الغرب سيدي محمد لحمر

سوق األربعاء

س.ت : 6573)

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بسوق) واملسجل  ((1(1 وونيو) (8

(،(1(1 وونيو) (9 بتاريخ) األربعاء)

وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)

وحيد) بشريك  محدود3  مسؤولية 

تم حيث  (JASOU AGRICOLE 

ما ولي):

.JASOU AGRICOLE(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 

قسمة) ((.111 إلى) موسمة  درهم 

اجتماعية من فئة)11))درهم لفائد3):

السيد مصطفى اوت حدو):)111) 

حصة.

الهدف):)تسيير واستغالل األرا�سي)

الفالحية.
املور االجتماعي):)دوار سدود سوق)

الثالثاء الغرب سيدي محمد لحمر،)

سوق األربعاء.

املد3):)99)سنة.

مصطفى) السيد  عين  (: التسيير)

اوت حدو مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ((1(1 وونيو) ((8 بتاريخ) أربعاء)

 (6573 الترتيبي) بالسجل  ((17 رقم)

بالسجل التحليلي.

7 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE

CABYOUCOM

Av, CHAHID MBAREK BEN HOMMANI

SOUK EL ARBAA DU GHARB

Tél(:(05.37.90.29.78

GSM(:(06.61.25.96.46

STE TAWSART TRANS
SARL A A.U

شركة عات املسؤولية املحدود3

بشريك وحيد

العنوان : دوار أوالد عبد السالم 

سوق الثالثاء الغرب سيدي محمد 

لحمر سوق األربعاء

س.ت : 6533)

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
بسوق) واملسجل  ((1(1 مارس) ((1

(،(1(1 مارس) ((1 بتاريخ) األربعاء)

لشركة) األسا�سي  الوانون  وضع 

بشريك) محدود3  مسؤولية  عات 

TAWSART TRANS)حيث تم  وحيد)

ما ولي):

.TAWSART TRANS(:(التسمية
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 
قسمة) ((.111 إلى) موسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)11))درهم لفائد3):

 (111 (: غزوي) احمد  السيد 
حصة.

املستخدمين) نول  (: الهدف)
والبضائع.

دوار  أوالد (: االجتماعي) املور 
الغرب  الثالثاء  سوق  السالم  عبد 

سيدي محمد لحمر،)سوق األربعاء.
املد3):)99)سنة.

التسيير):)عين السيد تجيب غزوي)
بطاقته)GB(6(9(3)مسير للشركة.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بسوق) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
تحت) ((1(1 مارس) ((6 بتاريخ) أربعاء)
بالسجل الترتيبي و6533)  ((75 رقم)

بالسجل التحليلي.
8 P

شركة أ.د.س ميدترونس
ش.ع.م.م

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) ((( ووم) بالونيطر3 
وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)
بالخصائص) محدود3  مسؤولية 

التالية):
أ.د.س) شركة  (: التسمية)

ميدترونس ش.ع.م.م.
شارع أنوال) ((3 (: املور االجتماعي)
 3 رقم) مكتب  ((( فلوري) عمار3 

ميموزا الونيطر3.
املد3):)99)سنة.

موضوع الشركة):
مواول في نول املستخدمين.

مواول في نول السلع.
مواول في النول املدر�سي.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)
للسيد العد�سي محمد.
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التجاري) بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالونيطر3 بتاريخ)
 73866 تحت رقم) ((1(1 وونيو) (((

سجل تجاري رقم)53869.
9 P

شركة جميعة - الهام تور
ش.ع.م.م

تأسيس شركة
مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) ((7 ووم) بالونيطر3 
وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)
بالخصائص) محدود3  مسؤولية 

التالية):
الهام) (- شركة جميعة) (: التسمية)

تور ش.ع.م.م.
شارع أنوال) ((3 (: املور االجتماعي)
 3 رقم) مكتب  ((( فلوري) عمار3 

ميموزا الونيطر3.
املد3):)99)سنة.

موضوع الشركة):
مواول في نول املستخدمين.

مواول في نول السلع.
مواول في النول املدر�سي.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

الشركة) تسيير  عهد  (: التسيير)
للسيد الطرفي صالح.

التجاري) بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالونيطر3 بتاريخ)
 738(1 تحت رقم) ((1(1 وونيو) ((8

سجل تجاري رقم)53813.
10 P

BEYTI BUILDING شركة
شركة عات املسؤولية املحدود3

بشريك وحيد
العنوان : 1) زنوة الحرية الطابق 
الثالث الشوة رقم 5 الدار البيضاء

رقم السجل التجاري : )5)1)3
تفويت حصص

بتاريخ) املؤرخ  العود  بموت�سى 
 511 تفويت) تم  ((1(1 وونيو) فاتح 
حصة من السيد بوسبية هشام من)
لصالح) الحصص  من  ((111 أصل)
بتاريخ) ووسف  اسوكران  السيد 

املصادقة على العود)8)وونيو)1)1).

اسوكران) السيد  أصبح  وبهذا 
من) حصة  ((111 ومتلك) ووسف 

الشركة املذكور3 أعاله.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
)))وونيو)1)1))تحت رقم))73663.
11 P

EXPEDILOG
SARL AU

اكس بيدولوك
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

الكائن مورها : 9))، شارع مصطفى 
املعاني الطابق الثالث

الدار البيضاء
تأسيس

بيدولوك«) »اكس  تأسيس شركة)
عات مسؤولية محدود3 عات الشريك 
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى  الوحيد 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) (6 بتاريخ)
نظام تأسي�سي لشركة عات مسؤولية)
الخصائص) فيها  تتوفر  محدود3،)

التالية):
الغرض االجتماعي):)نول البضائع)

داخل وخارج البلد.
شارع) (،((9 (: االجتماعي) املور 
مصطفى املعاني الطابق الثالث الدار)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)
املسبق) الحل  حالة  عدا  ما  إنشائها 
واالمتداد املنصوص عليه في التشريع)

أو الوانون التأسي�سي.
في) محدد  الرأسمال  (: الرأسمال)
 (111 درهم موسمة على) ((11.111
للحصة) درهم  ((11 بويمة) حصة 
الواحد3،)موسمة على الشكل التالي):

واسمين زيدون)111))حصة.
السنة االجتماعية):)تبتدئ بتاريخ)
فاتح وناور وتنتهي بتاريخ))3)ديسمبر.

تسيير وإدار3 الشركة):)تسير وتدور)
واسمين) محدود3  غير  ملد3  الشركة 
التعريف) لبطاقة  الحاملة  زيدون 

.BH(87699(الوطنية رقم

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 
البيضاء)ليومه)6))مارس)1)1))تحت)

رقم)3)7333.
تسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
بالدار) التجاري  السجل  في  الشركة 

البيضاء)تحت رقم)361335.
للنشر والتوزيع

املسيرون

12 P

INOCOR
SARL AU
اونوكور

شركة عات مسؤولية محدود3
عات الشريك الوحيد

رأسمالها : 11.111) درهم
الكائن مورها : 9))، شارع مصطفى 

املعاني الطابق الثالث
الدار البيضاء

تأسيس
عات) »اونوكور«) شركة) تأسيس 
الشريك) عات  محدود3  مسؤولية 
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى  الوحيد 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) (5 بتاريخ)
نظام تأسي�سي لشركة عات مسؤولية)
الخصائص) فيها  تتوفر  محدود3،)

التالية):
الغرض االجتماعي):)

تصنيع معدات املطبخ.
املطاعم،) دوكورات  تصميم 
املواهي) املعجنات،) املحالت  محالت 
وجميع األعمال الخاصة بتجار3 املواد)

الغدائية.
شارع) (،((9 (: االجتماعي) املور 
مصطفى املعاني الطابق الثالث الدار)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)
املسبق) الحل  حالة  عدا  ما  إنشائها 
واالمتداد املنصوص عليه في التشريع)

أو الوانون التأسي�سي.
في) محدد  الرأسمال  (: الرأسمال)
 (111 درهم موسمة على) ((11.111
للحصة) درهم  ((11 بويمة) حصة 
الواحد3،)موسمة على الشكل التالي):

عبد الرحمان فراجي)111))حصة.
السنة االجتماعية):)تبتدئ بتاريخ)
فاتح وناور وتنتهي بتاريخ))3)ديسمبر.

يسير) (: الشركة) وإدار3  تسيير 
ويدور الشركة ملد3 غير محدود3 عبد)
لبطاقة) الحامل  فراجي  الرحمان 

.I(111((التعريف الوطنية رقم
اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 
البيضاء)ليومه)6))مارس)1)1))تحت)

رقم)3)7333.
تسجيل) تم  (: التجاري) السجل 
بالدار) التجاري  السجل  في  الشركة 

البيضاء)تحت رقم))36133.
للنشر والتوزيع

املسيرون

13 P

LAOPIN
SARL AU

آلوبين
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

الكائن مورها : 9))، شارع مصطفى 
املعاني الطابق الثالث

الدار البيضاء
حل الشركة

مؤرخ عرفي  عود   بموت�سى 
الشريك) قرر  (،(1(1 فبراور) ((7 ب)

الوحيد ما ولي):
للظروف) نظرا  (: الشركة) حل 
الوحيد) الشريك  قرر  االقتصادوة 

حل الشركة.
تعيين مصفي ومور التصفية):

بنكرا) أوت  السيد  تعيين  تم 
التعريف) لبطاقة  حامل  الحسين،)
كمصفي) (A3853(7 رقم) الوطنية 
للشركة وعليه فله كامل الصالحيات)
الوانونية في هذا) للويام باإلجراءات 

املجال.
وعين مور الشركة كمور للتصفية.
لحل) نظرا  (: املسير) استوالة 
تمت) لها  مصفيا  وتعيين  الشركة 

استوالة املسير الحالي من مهامه.



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   7388

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 

1)1))تحت) ))مارس) البيضاء)ليومه)
رقم)739)73.

موتطف للنشر والتوزيع

املسيرون

14 P

VALUE ADVISORS شركة
تأسيس شركة

منعود) عرفي  عود  بموت�سى 

اإلعالن) تم  ((1(1 مارس) (3 بتاريخ)

عن تأسيس شركة عات املواصفات)

التالية):

 VALUE شركة) (: التسمية)

مسؤولية) عات  شركة  (ADVISORS

محدود3.

السجل التجاري رقم):)397)36.

الهدف) (: االجتماعي) الهدف 

االجتماعي للشركة ورمي إلى املشور3)

الذكاء) مجال  في  والتدريب  والدعم 

وبشكل) واالستراتيجي  االقتصادي 

عام لكل ما له عالقة مباشر3 وغير)

للشركة) االجتماعي  بالهدف  مباشر3 

ويساهم في تنميتها.

:)توين سنتر زاوية) املور االجتماعي)

املسير3،) وشارع  الزرقطوني  شارع 

11)1)،)الدار البيضاء.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

مبلغ)1.111))درهم.

ووسف) السيد  عين  (: التسيير)

البوكيوتي كمسيرون) بنعدي ورشيد 

للشركة ملد3 غير محدود3.

السنة االجتماعية):)تفتح في وناور)

من كل سنة وتختم في نهاوة ديسمبر)

من كل سنة.

األرباح) من  (%5 وتم) (: األرباح)

والباقي) الوانوني  االحتياط  لتكوين 

لصالح الشركاء.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

البيضاء)تحت رقم)736388)في تاريخ)

)))وونيو)1)1).

15 P

مزار أوت أودوت واستشارات

شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها):)511.)6.33)درهم

مورها االجتماعي):))1)،)شارع عبد املومن

)الدار البيضاء

 CASA TWIN TOWER
BUSINESS CENTER

SARL
قبول شريك جدود للشركة

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
(،(1(1 مارس) (6 بتاريخ) االستثنائي 
 CASA TWIN شركة) شركاء) قرر 
(،TOWER BUSINESS CENTER
املحدود3،) املسؤولية  عات  شركة 
مورها) درهم،) (5.67(.511 رأسمالها)
توين) البيضاء،) بالدار  االجتماعي 
سانتر،)زاوية شارع الزرقطوني وشارع)
عشر) السادس  الطابق  املسير3،)

والسابع عشر،)11)1)،)ما ولي):
حصة) (375 بتفويت) السماح 
 REGIONAL اجتماعية من الشريك)
لصالح) (BUSINESS CENTRE B.V
.UMBRELLA HOLDINS II(الشريك
للشركة) جدود  شريك  قبول 

UMBRELLA HOLDINS II
و7  (6 للفصلين) املتالزم  التعدول 

من النظام األسا�سي.
أسا�سي) نظام  على  املصادقة 

معدل للشركة.
أجل) من  الصالحيات  إعطاء)

الويام باإلجراءات الوانونية.
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
ملدونة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
الدار البيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1) 

تحت رقم))73716.
بموت�سى موتطف وبيان

مزار أودوت واستشارات

16 P

مزار أوت أودوت واستشارات

شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها):)511.)6.33)درهم

مورها االجتماعي):))1)،)شارع عبد املومن

)الدار البيضاء

 RABAT MAHAJ RYAD
CENTRE

SARL
تحويل املور االجتماعي للشركة

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
(،(1(9 سبتمبر) (( االستثنائي بتاريخ)

 RABAT MAHAJ شركة) قرر شركاء)
عات) شركة  (،RYAD CENTRE
رأسمالها) املحدود3،) املسؤولية 
االجتماعي) مورها  درهم،) ((1.111
زاوية) سانتر،) توين  البيضاء،) بالدار 
املسير3،) وشارع  الزرقطوني  شارع 
والسابع) عشر  السادس  الطابق 

عشر،)11)1)،)ما ولي):
 تحويل املور االجتماعي للشركة إلى):
الطابق) مكاتب،) سانتر  رياض  محج 
رقم) (،P5/01 مكاتب رقم) الخامس،)
P5/01a)ورقم)P5/02،)حي الرياض،)

الرباط.
من) (5 للفصل) املتالزم  التعدول 

النظام األسا�سي.
أسا�سي) نظام  على  املصادقة 

معدل للشركة.
أجل) من  الصالحيات  إعطاء)

الويام باإلجراءات الوانونية.
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
ملدونة) التجارية  باملحكمة  الضبط 
الدار البيضاء)بتاريخ)6))وونيو)1)1) 

تحت رقم)737353.
بموت�سى موتطف وبيان
مزار أودوت واستشارات

17 P

SOCIETE BOUZZAL
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 بمساهم وحيد
بتاريخ العرفي  للعود   تبعا 
تم وضع قوانين) (،(1(1 فاتح وونيو)

الشركة عات املميزات التالية):
SOCIETE BOUZZAL(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
املسؤولية املحدود3 بمساهم وحيد.

املوضوع):)
جميع) وتوزيع  وتسويق  استيراد 

املنتجات الغذائية.
وتصدور) وتوزيع  وتسويق  تعبئة 
جميع أنواع الفواكه املجففة ورقائق)
الحوامض والبواكر وعصائر الفاكهة)
ومنتجات) والفواكه  والخضروات 
الزيتون ومشتواتها ومنتجات األرغان)

ومشتواتها.

واستيراد) وبيع  وشراء) إنتاج 
نباتات) من  مختلفة  أنواع  وتصدور 
والحوامض) التمر  ونخيل  الزيتون 

وجميع أنواع الخضروات األخرى.
واستيراد) وتسويق  وبيع  شراء)
وتصدور أي منتج غذائي مثل البذور)
األطعمة) أنواع  وجميع  والحبوب 

النشوية.
وتوزيع) وتسويق  وتعبئة  استيراد 

جميع أنواع الشاي.
استيراد وتصدور جميع املنتجات)
السلع واملواد،)نصف منتهية أو منتهية)
جميع) ومن  أنواعها  بجميع  الصنع،)
أو) الشركة  لفائد3  سواء) املصادر،)
لفائد3 أي شخص طبيعي أو معنوي،)

الخ)...
الوحد3) مدونة  (: الرئي�سي) املور 

بلوك ب رقم)61))العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111)  
حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 
بالكامل ويملكها  درهم  ((11  فئة)

عبد العزيز العلوي اسماعيلي.
اإلدار3):)تسيير من الطرف السيد)

عبد العزيز العلوي اسماعيلي.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) (3 بتاريخ)
تسجيلها بالسجل التجاري) (20/920

تحت الرقم التحليلي رقم)665)3.
18 P

SOCIETE AAZAZE
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3
بتاريخ العرفي  للعود   تبعا 
قوانين) وضع  تم  (،(1(1 وونيو) ((

الشركة عات املميزات التالية):
SOCIETE AAZAZE(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
املسؤولية املحدود3.

املوضوع):)
وتنظيف) العامة،) النظافة 
والخاصة،) العامة  املباني  وصيانة 
وجميع املؤسسات واإلدارات العامة)

والخاصة.
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تركيب وصيانة املرافق واملساحات)
الخضراء)وأعمال البستنة.

العامة) املباني  ومراقبة  حراسة 
الخدمات) جميع  تحويق  والخاصة.)

األمنية.
املساحات) وصيانة  إنشاء)
الخضراء،)واللوازم،)ونباتات االزهار،)
والبذور،)وأدوات البستنة،)ومنتجات)
معالجة الصحة النباتية،)والتصميم،)
ومعالجة مبيدات الحشرات وسموم)
وأدوات) معدات  وبيع  الفئران،)
البستنة،)وشراء)وبيع منتجات ومواد)

البستنة.
وكل الهواء) وتكييف   التبرود 

)ما وتعلق بهندسة املناخ.
الحرف،) وجميع  البناء) أعمال 
وتطوير) والحفر،) املدنية،) األشغال 

املعدات واآلبار،)الخ)...
املور الرئي�سي):)الزنوة)))،)رقم)3،)

الحي اإلداري،)العيون.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111)  
حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 

فئة)11))درهم موزعة كالتالي):
العالية عزاز):)611)حصة.

لبنى بور):)11))حصة.
الرباب ميني):)11))حصة.

اإلدار3):)تسير من الطرف السيد3)
العالية عزاز.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) (9 بتاريخ)
بالسجل) تسجيلها  وتم  (2020/369
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3(695
19 P

SOCIETE ASMAE TRANSIT
SARLAU

رأسمالها : 11.111) درهم
مورها االجتماعي : الدار البيضاء

33، شارع زبير ابن العوام
الطابق 3، شوة رقم 5

تحويل الشركة من شخص لشركة 
عات مسؤولية محدود3

تعيين مسير الشركة
بموت�سى عود عرفي بالدار البيضاء)
الجمع) قرر  (،(113 وناور) ((9 بتاريخ)
وناور) فاتح  بتاريخ  التأسي�سي  العام 
شخص من  الشركة  تحويل  ((113

)لشركة عات مسؤولية محدود3 عات)
باالسم) االحتفاظ  مع  وحيد  شريك 
 SOCIETE ASMAE الوانوني لشركة)
تم) وبموتضاه  (TRANSIT SARLAU
وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)
مسؤولية محدود3 عات شريك وحيد))
 SOCIETE ASMAE الشركة) اسم 

.TRANSIT SARLAU
مورها االجتماعي):)الدار البيضاء،)
33،)شارع زبير ابن العوام،)الطابق)3،)

شوة رقم)5.
أر�سي،) الدولي  النول  (: الهدف)

النول الجوي والبحري.
مدتها):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (: رأسمالها)
موسمة إلى)11))حصة من فئة)11) 
درهم،)محرر3 كلها ومكتتبة نودا من)

طرف الشريك الوحيد.
اإلدار3):)الشركة مسير3 من طرف)
السيد مصطفى البوالي كمسير وحيد.
والتسجيل) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) للمحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار البيضاء)بتاريخ)))أكتوبر)113) 
تحت رقم)33397))للسجل التجاري.

لالستخالص والنشر

20 P

SOCIETE ASMAE TRANSIT
SARLAU

رأسمالها : 311.111 درهم
مورها االجتماعي : الدار البيضاء

فضاء إميل زوال 37 شارع موالي 
اسماعيل الطابق ) رقم )) حي الكار

السجل التجاري رقم : 75)6))
بالدار) املنعود  املحضر  بموجب 
(،(1(1 أكتوبر) ((8 بتاريخ) البيضاء)
 ASMAE(قرر املساهم الوحيد لشركة
في) الزياد3  (TRANSIT SARLAU
 311.111 من) الشركة  رأسمال 
عن) درهم  ((.311.111 إلى) درهم 
سهم) ((1.111 اكتتاب) إنشاء) طريق 
طريق) عن  ودفعه  جدود  اجتماعي 
السائلة) الدوون  بعض  تعويض 
الحساب) على  املستحوة  والدائنة 

الجاري الدائن عي الصلة.

وبالتالي تم تعدول الفصل السابع)
من الوانون األسا�سي للشركة.

والتعدول) الوانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) ((1(1 ديسمبر) ((7 بتاريخ)
الوانوني) لإلوداع  بالنسبة  (366315
وبالنسبة للسجل التجاري تحت رقم)

.(1769
من أجل املوتطف
األستاع3 الهام زنون

21 P

SOCIETE ASMAE TRANSIT
SARLAU

تغيير اسم الشركة
بالدار) عرفي  عود  بموت�سى 
قرر) (،(1(5 ماي) (5 بتاريخ) البيضاء)
لشركة) االستثنائي  العام  الجمع 
 ASMAE TRANSIT SARLAU
بذلك) ليصبح  الوانوني  تغيير لالسم 
 SOCIETE ASMAE FORWADING

EXPRESS SARLAU
والتعدول) الوانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء) بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم) تحت  ((1(5 وونيو) (( بتاريخ)

576858)بالنسبة لإلوداع الوانوني.
من أجل املوتطف
األستاع3 الهام زنون

22 P

SMART(WIN(-(SARL 
RABAT

IMPRESSA IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 وونيو) (8
باملواصفات) املسؤولية  محدود3 

التالية):
 IMPRESSA (: التسمية)

IMMOBILIER SARL AU
املور التجاري):)رقم))))الطابق))) 

زنوة جبل مو�سى اكدال الرباط.
الهدف التجاري):)

منعش عواري.
أشغال البناء.

 (11.111 في) محدد  (: الرأسمال)
حصة ((111 إلى) موسمة   درهم 

كما ولي):
 (111 (: الفضالي) هشام  السيد 

حصة.
املد3):)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير):)سومية الفن.
املحكمة) (: الوانوني) اإلوداع 
التجارية بالرباط،)سجل تجاري رقم)

.(3319(
23 P

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

شوة)3)عمار3)))(شركة التبغ)

طريق الونيطر3)-)سال

ZET ELECT
SARL

رأسمالها : 11.111) درهم
املور االجتماعي : سال، تجزئة 
الرباطي، زنوة مسجد األزهر

متجر رقم 31)، سيدي مو�سى
مسجلة بالسجل التجاري بسال 

تحت رقم 8837)
تصفية مسبوة لشركة عات 

مسؤولية محدود3
العام االستثنائي) الجمع  بمحضر 

بتاريخ)9)مارس)1)1))تورر ما ولي):
 ZET ELECT SARL(تصفية شركة
السيدان) تعيين  مع  مسبوة  بصفة 
محمد) وسيدي  محسن  زعنوني 
عملية) على  كمشرفين  الحمداني 

التصفية.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) بسال 

رقم)33333.
شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

24 P

KEN RIT
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها : 11.111) درهم
مورها االجتماعي : تجزئة شراكة
)، شارع موالي رشيد، عين عود3

تمار3
سجل) عرفي  عود  بموت�سى 
بالرباط بتاريخ)7))وونيو)1)1)،)تورر)

ما ولي):)
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جدود3) تسمية  اعتماد 
 LABORATORY وهي) للشركة،)

.INNOVATION
إضافة)»تسويق واستيراد وتصدور)
األجهز3 الطبية لكواشف لالستخدام)
واملكمالت) املختبر  في  التشخي�سي 

الغذائية«)ألنشطة الشركة.
الوانون) في  املعنية  املواد  تعدول 

األسا�سي للشركة.
املوافوة على الوانون األسا�سي في)

صيغته الجدود3.
تم اإلوداع الوانوني لدى السجل)
التجاري باملحكمة االبتدائية بتمار3،)
وومه)3))وونيو)1)1))تحت رقم)518.

للخالصة والبيان

25 P

FL CONSULTING
SARL

السجل التجاري رقم : 65)353
 (1(1 ماي) ((9 بتاريخ) انعود 
ال) اف  لشركة  استثنائي  عام  جمع 
شارع) بمورها  ش.م.م  كونسيلتيك 
بوركون زنوة جعفر بن حبيب إقامة)
الدار) (3 رقم) (( الطابق) (( املشرق)

البيضاء)وقرر ما ولي):
فوزية) الجدلي  السيد3  استوالة 
للشركة وتعيين) من مهامها كمسير3 
السيد3 ادالحوس سوكينة كمسير3)

جدود3 للشركة ملد3 غير محدد3.
تحيين الوانون األسا�سي للشركة.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الدار) التجاري  بالسجل  الوانوني 
بتاريخ) (73635( تحت رقم) البيضاء)

9))وونيو)1)1).
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IMMOBILIER CASA CHEC
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد 
(في طور التصفية)

عنوان مورها االجتماعي : مجموعة 
التودم ج ش 7)-) الطابق )

سيدي البرنو�سي الدار البيضاء
رقم السجل التجاري : 8367)3

حل الشركة 
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في 3))أكتوبر)9)1)،)تورر حل)
شركة عات املسؤولية املحدود3 عات

)الشريك الوحيد،)رأسمالها)11.111) 

االجتماعي) مورها  وعنوان  درهما 

مجموعة التودم ج ش)2-17)الطابق)

البيضاء) الدار  البرنو�سي  سيدي  ((

نتيجة ل):)وضعية مالية سيئة.

وحدد مور التصفية ب مجموعة)

التودم ج ش)2-17)الطابق)))سيدي)

البرنو�سي الدار البيضاء.

جواد) هللا  حبيب  السيد  وعين 

وعنوانه فيا ترنتو)66)سان بوفاسيو)

اوطاليا كمصفي للشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 

3)ديسمبر)9)1))تحت رقم)5)1))7.

27 P

ASTRA IMMO
SARL

السجل التجاري : 353)36

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي مؤرخ بالدار)

(،(1(1 وونيو) (8 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):

ASTRA IMMO SARL(:(التسمية

بوركون) شارع  (: االجتماعي) املور 

زنوة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق)

))الطابق األول رقم)3)الدار البيضاء.

الهدف االجتماعي):)أعمال البناء.

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3.

الرأسمال):)11.111))درهم.

التسيير):)السيد املصطفى سالك.

السنة االجتماعية):)فاتح وناور إلى)

)3)ديسمبر.

املد3):)99)سنة من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

الدار) التجاري  بالسجل  الوانوني 

بتاريخ) (73635( تحت رقم) البيضاء)

9))وونيو)1)1).
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 STE ECOLE AZ EL FATH

PRIVE
SARLAU

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

D’ASSOCIE UNIQUE

AU(CAPITAL(DE 1.780.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 HASSAN II RUE IBN HAOUKAL

RABAT

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 

بالرباط في)5))وونيو)1)1)،)تم الجمع)

 ECOLE AZ(العام الغير عادي لشركة

ش.م.م) (EL FATH PRIVE SARLAU

عات الشريك الوحيد وتورر ما ولي):

قبول استوالة كل من السيد بن)

شكري عبد السالم والسيد3 البوري)

زكية من مهامهما كمسيرون للشركة)

ابتداء)من هذا اليوم.

علي) شكري  بن  السيد  تعيين 

غير) ملد3  للشركة  قانوني  كمسير 

كامل) مع  اليوم  من  ابتداء) محدود3 

الصالحيات الوانونية.

وكلت مهمة توقيع جميع الوثائق)

للسيد) والجنائية  واملالية  الوانونية 

بن شكري علي.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1(1 وونيو) ((5 ووم) بالرباط 
رقم))1519).

بمثابة موتطف وبيان

ECOLE AZ EL FATH PRIVE SARLAU

29 P

IMOGAILLAUD شركة
عات املسؤولية املحدود3

مورها االجتماعي : الجدود3

حي النسيم، تجزئة البكيري رقم )) 

شوة ) الطابق )
رأسمالها : 11.111) درهم

بموت�سى محضر الجمع العام غير)

تم) ((1(1 فبراور) ((7 بتاريخ) العادي 

من) و36) ((3 (،9 تغيير الفصول رقم)

الوانون األسا�سي للشركة.

 GAILLOUD السيد) تعيين 
Georges Albert Constant)والسيد)
 CHATELAIN( Jean-Fronçois

مسيري الشركة.
تحيين الوانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (1(1 مارس) (5 بتاريخ) بالجدود3 
3919))سجل تجاري رقم) تحت رقم)

.(3373
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SOCIETE R.M PRESTATION
SARL AU

في مؤرخ  عرفي  عود   بموت�سى 
تم تأسيس شركة) ((1(9 فبراور) (((
بميزاتها) محدود3  مسؤولية  عات 

كالتالي):
التسمية):)شركة ارام بريسطاسيو.
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
ما) كل  وصيانة  إصالح  (: الهدف)
البناء) أشغال  الصناعة،) في  ودخل 

والهندسة املدنية.
شارع) ((6 رقم) (: االجتماعي) املور 
مرس السلطان الطابق األول الشوة)

3)الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها.
حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
 (11.111 في) االجتماعي  الرأسمال 

درهم.
التسيير):)السيد متعبد حميد ملد3)

غير محدود3.
بمركز) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووم البيضاء) بالدار   االستثمار 
التجاري) السجل  (،(1(9 فبراور) (((

رقم))563)3.
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STERAY STEEL
SARL AU

مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
بتاريخ)9))وونيو)1)1))الدار البيضاء)
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3 بشريك وحيد.



739( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

STERAY STEEL(:(التسمية
ومواد) البناء) في  مواول  (: الهدف)
البناء)باإلضافة إلى األشغال املختلفة.
شارع) (،(3 (: التجاري) العنوان 
املعاريف) ((1 رقم) (5 الطابق) الوصر 

الدار البيضاء.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)
غير) ملد3  للشركة  كمسير  حمدي 

محدود3.
)من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التوييد  تم 
 36(935 رقم) تحت  البيضاء) الدار 

بتاريخ)3))وونيو)1)1).
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PRODUPORT
SARL

مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
بالرباط) ((1(1 أبريل) ((3 بتاريخ)
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3.
PRODUPORT(:(التسمية

البناء) مواد  جميع  بيع  (: الهدف)
إلى) باإلضافة  املستعملة  واألجهز3 

اإلشغال املختلفة.
أوالد) دوار  (: التجاري) العنوان 

عليان لواللد3 مرس الخير تمار3.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
املصطفى الخناتي والغزواني جحرون)

كمسيرون للشركة ملد3 غير محدود3.
)من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) السجل  في  التوييد  تم 
 ((9933 رقم) تحت  البيضاء) الدار 

بتاريخ)3))وونيو)1)1).
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HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء،)3،)زنوة معطي جزولي

(زنوة فريول سابوا))أنفا

TANJA LILBINAA
شركة عات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد
رأسمالها : 111.111.) درهم
الكائن مورها : الدار البيضاء

أنفا، )9، شارع أنفا، الطابق التاسع
السجل التجاري بالدار البيضاء

رقم : 383)33
نول مور الشركة

وتوقف مهام املدبر االقتراني
بموجب الورار غير العادي للشريك)

الوحيد بتاريخ)1))ماي)1)1)):
املدبر) مهام  توقف  معاونة  تمت 
االقتراني السيد جيرار أندري راوموند)
 Gérard André Raymoud بريكي)

BRIQUET
الدار) (: تورر نول مور الشركة إلى)
البيضاء،)96،)شارع أنفا،)إقامة ربيع)

أنفا،)رقم)33،)الطابق الثالث.
تم الويام باإلوداع الوانوني بكتابة)
الضبط لدى املحكمة التجارية للدار)
البيضاء)بتاريخ)8))وونيو)1)1))تحت)

رقم)38)736.
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HDID CONSULTANTS
الدار البيضاء،)3،)زنوة معطي جزولي

(زنوة فريول سابوا))أنفا

 ASK GRAS SAVOYE RABAT
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها : 11.111) درهم
الكائن مورها : الرباط، 5، شارع
ابن سينا، الشوة رقم )، أكدال

السجل التجاري : )9616
استوالة وتعيين مدبر  اقتراني

غير) العامة  الجمعية  بموجب 
بالدار) املنعود3  للشركاء) العادوة 
تمت) (،(1(1 مارس) ((( في) البيضاء)

معاونة ما ولي):
زكري) مصطفى  السيد  استوالة 

من منصبه كمدور اقتراني.
تعيين السيد3 سمير3 نعيم بصفتها)
مدبر3 اقترانية املمثلة املسؤولة عن)

الشركة وعلك ملد3 غير محدد3.

للنظام) التالزمي  التعدول 
األسا�سي.

تم الويام باإلوداع الوانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
1)1))تحت) وونيو) ((3 للرباط بتاريخ)

رقم)15155).
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ENGG MS MOROCCO
SARL

بتاريخ) بموت�سى عود عرفي حرر 
البيضاء) بالدار  ((1(9 أكتوبر) ((1

تورر ما ولي):
تفويت جميع الحصص التي كان)
التي) اوت دوش  السيد علي  ومتلكها 
لفائد3) اجتماعية  حصة  (311 تبلغ)

السيد سعيد املحتيج.
رأس) وتكون  األسهم  تحويل  بعد 
سهم بويمة اسمية) ((111 املال من)
11))درهم سيتم توزيع كل سهم على)

النحو التالي):
السيد سعيد املحتيج)711)حصة)؛

 311 املحتيج) الحسين  السيد 
حصة.

للشركة) التجاري  االسم  تغيير 
 MOUHTIJ GROUP ليصبح)

.TRADING
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 (1(9 ديسمبر) ((3 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))365)7.
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 AIR AND OCEAN
SPECIALISTS

AOS
SARL AU

بتاريخ) بموت�سى عود عرفي حرر 
تورر) البيضاء) بالدار  ((1(1 ماي) (6 

ما ولي):
تمدود هدف الشركة بإضافة بيع)
واستيراد وتصدور جميع املواد) وشراء)
الغذائية أو غير الغذائية،)تسويق وتوزيع)

هذه السلع وأي نشاط متعلق بها.

 EAF MAROC(تغيير اسم الشركة
.SARL AU

األسا�سي) الوانون  تحدوث 
للشركة.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تحت) ((1(1 وونيو) (( بتاريخ) البيضاء)

رقم)18)735.
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SUNVIT
SARL

بتاريخ) بموت�سى عود عرفي حرر 
تورر) البيضاء) بالدار  ((1(1 ماي) (6 

ما ولي):
تفويت جميع الحصص التي كان)
التي) مصطفى  كنين  السيد  ومتلكها 
لفائد3) اجتماعية  حصة  (611 تبلغ)

السيد اكزولن بوشعيب.
مصطفى) كنين  السيد  استوالة 
تسيير) تأكيد  الشركة مع  تسيير  من 
الشركة للسيد اكزولن بوشعيب ملد3)

غير محدود3.
تتعامل الشركة مع األبناك أو غيرها)
بإمضاء) املصرفية  املؤسسات  من 
غير) ملد3  بوشعيب  اكوزولن  للسيد 

محدود3.
ليصبح) الشركة  هدف  توسيع 
امللموسة) التجميل  منتجات  تصنيع 
استيرادها) وكذلك  امللموسة  وغير 
وتوزيعها) وتجارتها  وتصدورها 

وتسويوها.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 (1(1 وونيو) فاتح  بتاريخ  البيضاء)

تحت رقم)57)735.
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 MOUHTIJ GROUP
TRADING

SARL
بتاريخ) بموت�سى عود عرفي حرر 
1))فبراور)1)1))بالدار البيضاء)تورر)

ما ولي):



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   739(

تغيير املور االجتماعي للشركة إلى)

برشيد):)الدرو3،)تجزئة الحاج الطاهر)
رقم)4-61.

األسا�سي) الوانون  تحدوث 

للشركة.

لدى) الوانوني  اإلوداع  وضع  تم 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بالدار البيضاء)بتاريخ)8))فبراور)1)1) 

تحت رقم)3)))73.
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POCKETDOC
فبراور) (3 بتاريخ) تحت عود عرفي 

1)1)،)تم تأسيس شركة باملواصفات)

التالية):

.POCKETDOC(:(التسمية

شارع) (،36 (: االجتماعي) املور 

و6)،) ((5 رقم) مكتب  الزرقطوني،)

الطابق)6،)الدار البيضاء.

إدار3 تطبيق) (: الهدف االجتماعي)
رقمي لألطباء.

الشكل الوانوني):)شركة محدود3)

املسؤولية.

التسيير):)السيد3 شكري مها.

الرأسمال):)1.111))درهم.

املحكمة) (: الوانوني) اإلوداع 

التجارية بالدار البيضاء.

السجل التجاري):)5)3)36.
قصد النشر واإلعالن
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ITALGEN MAROC ENER
SA

شركة مجهولة االسم
رأسمالها : 11.111).39 درهم

مورها االجتماعي : 357 شارع محمد 

 A/2 الخامس، الطابق 5، فضاء

شوة رقم 1)، الدار البيضاء

السجل التجاري : 33665)

العام) الجمع  محضر  قرار  تحت 

تم) ((1(1 مارس) ((6 املشترك بتاريخ)

اتخاع الورارات التالية):

قراء3 تورير مجلس اإلدار3 املتعلق)

بحل الشركة)؛

حل الشركة مع التصفية ودوا)؛

إنهاء)مهام املدراء)؛

العام) املدور  املدراء،) عمة  إبراء)

ومدقق الحسابات)؛

الوضع) على  واملصادقة  املعاونة 

الحسابي املتوسط)؛

مهامه) وتحدود  املصفي  تعيين 

وصالحيته)؛

تثبيت مور تصفية الشركة)؛

املالية) السنة  انتهاء) تاريخ  تغيير 

للشركة)؛

إعطاء)الصالحيات للمصفي)؛

للويام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات الوانونية.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت)

رقم)1)7369.
قصد النشر واإلعالن
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KANTARA INVESTMENT
شركة مجهولة االسم

رأسمالها : 111.111.) درهم

مورها االجتماعي : 55 شارع عبد 

املومن، الدار البيضاء

السجل التجاري : 83)58)

الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  قرار  تحت 

تم) ((1(1 ماي) ((9 بتاريخ) املشترك 

اتخاع الورارات التالية):

حل وتصفية الشركة ودوا)؛

انتهاء)مهام أعضاء)مجلس اإلدار3،)

العام) املدور  اإلدار3،) مجلس  رئيس 

ومدقق الحسابات)؛

مهامه) وتحدود  املصفي  تعيين 

وصالحيته)؛

تعيين مور التصفية)؛

الوضع) على  واملصادقة  املعاونة 

الحسابي املتوقف في)9))ماي)1)1))؛

املالية) السنة  انتهاء) تاريخ  تعدول 

للنظام) (33 املاد3) وتعدول  للشركة 

األسا�سي للشركة)؛

للويام) الصالحيات  تفويض 

باإلجراءات الوانونية.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)6))وونيو)1)1))تحت)

رقم))73733.
قصد النشر واإلعالن
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ECO-SOLUTIONS
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

دوار أوالد عثمان، الصخيرات

 ( في) بموت�سى عود عرفي مؤرخ 

وسجل) بالصخيرات  ((1(1 مارس)

تأسيس) تم  ((1(1 مارس) ((1 بتاريخ)

شركة عات الخصائص التالية):

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

ECO- (: الشركة) تسمية 

.SOLUTIONS

صنع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومنادل) ورقية  أكياس  وتسويق 

ورقية.

عنوان املور االجتماعي):)دوار أوالد)

عثمان،)الصخيرات.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة.

 51.111 (: الشركة) رأسمال  مبلغ 

درهم موسم كالتالي):

 (51 السيد بنعدي وحيى أسامة)

حصة بويمة)11))درهم للحصة)؛

 (51 طه) محمد  هالل  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.

هاللي) السيد  تعيين  (: التسيير)

وحيى) بنعدي  والسيد  طه  محمد 

غير) ملد3  للشركة  كمسيرون  أسامة 

محدود3 مع إمضاء)مستول.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بتمار3) باملحكمة االبتدائية  الوانوني 

رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ)

.((9959

43 P

MIEUX WORK SERVICE
SARL AU

وضع) تم  عرفي  عود  بموت�سى 
عات) لشركة  األسا�سي  الوانون 
واحد) شريك  محدود3  مسؤولية 

بالخصائص التالية):
 MIEUX WORK (: التسمية)

.SERVICE
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 شريك واحد.
الهدف االجتماعي):)املواول أعمال)

مختلفة أو البناء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها بالسجل التجاري.
املسير):)العسيري أووب.

الرأسمال):)11.111))درهم موزعة)
على الشكل التالي):

العسيري أووب)111))حصة.
تجزئة) (: االجتماعي) العنوان 

اليسرى والزرقاء،)فيال ج)8،)سال.
تبتدئ فاتح) (: السنة االجتماعية)

وناور وتنتهي في))3)ديسمبر.
تم اإلوداع رقم السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بسال تحت رقم)

55))3)بتاريخ)7))فبراور)1)1).
44 P

BUCCOF

مكتب الحسابات واالستشار3

1))زنوة البندقية،)شوة))،)املحيط،)الرباط

الهاتف):))1 3) 6) 1537

STE AL HILALI GLOBAL
SARL(A-U

بتاريخ) عرفي  عود   بموت�سى 
تم تأسيس) بالرباط،) ((1(1 وونيو) (5

شركة تحمل الخصائص التالية):
 STE AL HILALI (: التسمية)

.GLOBAL SARL AU
عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 

املسؤولية املحدود3.
الهدف االجتماعي):

بالجملة) والشراء) البيع  التجار3،)
وتصدور) استيراد  والتوسيط،)
الخاصة) املناقصات  في  واملشاركة 
العامة) الغذائية  املواد  في  والعامة 
والعواقير ومواد التنظيف والصباغة)
الكهربائية) واملواد  الصيانة  ومواد 

ومواد الحدائق)؛
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وبصفة عامة كل العمليات املالية)

والصناعية والتجارية والعوارية وغير)

العوارية التي لها اتصال مباشر أو غير)

مباشر بالهدف االجتماعي.

املور االجتماعي):  عمار3 31 الشوة 8، 
زنوة موالي أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.

املد3):)99)سنة.
رأس املال):)11.111))درهم موسم)

إلى)111))حصة من فئة)11))درهم.

التسيير):)السيد الهاللي بالل ملد3)

غير محدود3.

السنة املالية):)تبدئ من فاتح وناور)

إلى))3)ديسمبر.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

لالستثمار) الجهوي  باملركز  الوانوني 

بالرباط بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت)
رقم)15173).

السجل التجاري):)33139))الرباط.
من أجل االستخالص والبيان

45 P

FATY MEDICAL
SARL

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : App 11 Imm3

Av(Ibn(Sina(Ismailia(II, Meknès

تأسيس شركة
تم إنجاز الوانون األسا�سي بتاريخ)

لتأسيس) بمكناس  ((1(1 وونيو) ((1

املحدد3) املسؤولية  عات  شركة 

باملواصفات التالية):

 FATY شركة) (: التسمية)

.MEDICAL SARL

الطبية) املعدات  بيع  (: النشاط)

(أجهز3 طبية).

 3 )))عمار3) :)شوة)  املور الرئي�سي)

(،( اسماعيلية) سينا،) ابن  شارع 

مكناس.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

درهم) ((11 سهم) ((111 ب) موزعة 

املساهمين) على  موزعة  سهم  لكل 

بالشكل التالي):

أي) سهم  (511 مساعد)  محمد 

ما يعادل)51.111)درهم)؛

أي) سهم  (511 سكيرج)  فاتن 

ما يعادل)51.111)درهم)؛

سهم) ((111 مجموعه) ما  أي 

11.111))درهم.

املد3):)حددت املد3 في)99)سنة.

الشركة) ويدور  يسير  (: التسيير)

السيد3 فاتن سكيرج.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

تحت) مكناس  ملدونة  التجاري 
رقم)39937.

46 P

ESPACE VERT DE GUERCIF
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 10.000 DH

 SIEGE(SOCIAL : AVENUE

 SIBAOUH(HARCHAT(GAMBIR-

GUERCIF

RC(N° : 1505

الرفع من الرأسمال االجتماعي 
للشركة

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

االستثنائي املؤرخ في))))وونيو)1)1) 

املسجل في جرسيف بتاريخ)3))وونيو)
تورر) (RE(((7 رقم) تحت  ((1(1 

ما ولي):

االجتماعي) الرأسمال  في  الزياد3 

درهم) ((11.111 بويمة) للشركة 

بإحداث)111))حصة جدود من فئة)

11))درهم لرفع الرأسمال االجتماعي)

إلى) درهم  ((1.111 من) للشركة 

نودا) بالدفع  وعلك  درهم  (((1.111

بويمة) للشركة  الجاري  للحساب 

11.111))درهم.

و8  و7) (6 وبالتالي تم تغيير البنود)

من الوانون األسا�سي للشركة بما ولي):

البند رقم)6):)الرأسمال

حدد الرأسمال االجتماعي للشركة)

1.111)))درهم موزعة على) في مبلغ)

درهم) ((11 فئة) من  حصة  (((11

للواحد3.

البند رقم)7):)املساهمات.

البرني�سي خليد)1.111)))درهم.
البند رقم)8):)الحصص

البرني�سي خليد)11)))حصة.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) بجرسيف 

تحت رقم)2020-784.
47 P

CABINET AL JARROUDI SARL

24(AVENUE(DE(18(NOVEMBRE-(NADOR

TEL:(0536(60(40(37

FAX(:(0536(33(32(42

ARRAHIOUI IM-EX
SARL
فسخ

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
 ARAHIOUI( IM-EX( SARL لشركة)
تورر) ((1(1 وونيو) ((8 املنعود بتاريخ)

ما ولي):
الفسخ املسبق للشركة.

شعيب) الرحيوي  السيد  تعيين 
مصفيا للشركة.

إبلوندوان) جماعة  التصفية  مور 
تمسمان دريوش.

الحساب) على  واملوافوة  املعاونة 
النهائي للشركة.

التصفية) تمام  على  املصادقة 
النهائية للشركة.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
 (1(1 وونيو) ((5 بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)1)6)و))6.
ألجل النشر والتبليغ

48 P

»FIDUCIAIRE(»FIRCOFISC(NEW

B.P 616 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL(:(0528(81(96(40

FAX(:(0528(81(96(41

STE TAZAD TRANS
AU

شركة عات مسؤولية محدود3 
بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى  (- (( 
حررت) ببيوكرى  ((1(1 وونيو) ((5
قوانين شركة عات مسؤولية محدود3)

بشريك واحد خصائصها كالتالي):

 STE TAZAD شركة) (: االسم)
.TRANS

املستخدمين) نول  (: األهداف)
لحساب الغير.

املدرسة) زنوة  (: االجتماعي) املور 
اإلعدادوة حي الشالي،)بيوكرى.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
إلى) موسم  درهم  ((11.111 مبلغ)
111))حصة بثمن)11))درهم للواحد)

موزع كالتالي):
 (111 السيد تزاض عبد الهادي)

حصة)؛
املجموع)111))حصة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (3( في) وتنتهي  وناور 

سنة.
الشركة) بتسيير  وووم  (: التسيير)
وملد3 غير محدود3 السيد تزاض عبد)

الهادي.
اإلمضاءات) تكون  (: اإلمضاءات)
تزاض) للسيد  والبنكية  االجتماعية 

عبد الهادي.
تم اإلوداع) (: اإلوداع الوانوني) (- ((
باملحكمة) الضبط  بكتابة  الوانوني 
وونيو) ((6 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)))7.
49 P

 GROUPE SCOLAIRE
INSTEIN JUNIOR PRIVE

SARL
 ECOLE D’ENSEIGNEMENT

PRIVE
تأسيس شركة

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بفاس)
وضع) تم  ((1(1 مارس) (5 بتاريخ)
 GROUPE لشركة) أسا�سي  قانون 
 SCOLAIRE INSTEIN JUNIOR
PRIVE)شركة عات مسؤولية محدود3)

والتي تحمل الخصائص التالية):
 GROUPE SCOLAIRE(:(التسمية

.INSTEIN JUNIOR PRIVE SARL
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مؤسسة) (: االجتماعي) الهدف 
للتعليم الخصو�سي.

رأس املال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 

فئة)11))درهم موزعة كالتالي):
السيد الزراري عبد الرحمان)711 

حصة)؛
السيد3 الزراري وفاء)311)حصة.

املور االجتماعي):)الطابق السفلي،)
رقم)3)حي طارق،)م.ج فاس.

املسيران ملد3 غير محدود3):
الرحمان،) عبد  الزراري  السيد 
 (99( ماي) ((3 املزداد بتاريخ) مغربي،)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحامل 
 ( الساكن ب رقم) (CD551795 رقم)
بلوك ر)3)حي النسيم،)املسير3،)فاس)؛
مغربية،) وفاء،) الزراري  السيد3 
 (985 نوفمبر) ((9 بتاريخ) املزداد3 
الوطنية) التعريف  لبطاقة  والحاملة 
 ( رقم) الساكنة ب  (CC(761( رقم)

عمار3 ر3)النسيم،)املسير3،)فاس.
الشركة) فإن  لإلمضاء) بالنسبة 

ستكون ممثلة بالتوقيع األحادي ل):
السيد الزراري عبد الرحمان أو)

السيد3 الزراري وفاء.
مد3 الشركة):)99)سنة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور إلى غاوة))3)ديسمبر من كل)

سنة.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

السجل التجاري)913)6.
املسيران

50 P

الشركة الوطنية للخطوط 
امللكية املغربية
شركة مساهمة

رأسمالها : 7.111)).8)3.6 درهم
املور االجتماعي : مطار الدار البيضاء 

أنفا، الدار البيضاء
 السجل التجاري بالدار البيضاء 

رقم : 9667
استوالة متصرفين

بموت�سى مداوالت الجمعية العامة)
تم) ((1(1 مارس) ((8 بتاريخ) العادوة 
تسجيل استوالة املتصرفين التاليين):

من) ممثلة  (AL MADA شركة)
طرف السيد3 نفيسة الوصار ابتداء)

من)1))وونيو)9)1).
من) ابتداء) رحو  أحمد   السيد 

8))ووليو)9)1).
مع) األسا�سي  النظام  مالءمة 
الوانون) من  (71 املاد3)  موتضيات 

رقم)1).9)):
 بموت�سى مداوالت الجمعية العامة)
 (1(1 مارس) ((8 غير العادوة بتاريخ)
مع) األسا�سي  النظام  مالئمة  تمت 
الوانون) من  (71 املاد3) موتضيات 
للوانون) واملكمل  املغير  ((9.(1  رقم)
رقم)7.95))املنظم لشركات املساهمة)
وعلك بتعدول املواد)3)،)31)و39)من)

النظام األسا�سي.
اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الضبط) كتابة  لدى  الوانوني 
في) باملحكمة التجارية بالدار البيضاء)

6))وونيو)1)1))تحت رقم)6)7373.
من أجل التلخيص والنشر

مجلس اإلدار3
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MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX(:(0522(45(06(04

AMP CONCEPT
إنشاء شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد
بموت�سى عود عرفي مؤرخ في) (- (I
الووانين) أنجزت  ((1(1 فبراور) ((1
الخصائص) عات  لشركة  األساسية 

التالية):
.AMP CONCEPT(:(التسمية

عات) شركة  (: الشركة) نوع 
املسؤولية املحدود3 بشريك واحد.
املوضوع):)داخل وخارج املغرب

تنسيق جميع) الدراسات،) مكتب 
بأشغال) املتعلوة  الخدمات  أنواع 

البناء)؛
واإلنعاش) البناء) أشغال  جميع 

العواري)؛
الويام بجميع العمليات التجارية،)
والغير) العوارية  املالية،) الصناعية،)
العوارية املتعلوة بصفة مباشر وغير)
مباشر3 بنشاط الشركة أو أي نشاط)

مماثل أو قريب منه.

سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املد3)
تأسيسها النهائي.

زنوة) ((1 رقم) (: الرئي�سي) املور 
(،6 الشوة) الثالث،) الطابق  الحرية،)

الدار البيضاء.
الرأسمال):)حدد في)11.111))درهم)
نودا قسم إلى)111))حصة قيمة كل)

حصة)11))درهم.
وحيد) كمسير  عين  (: التسيير)

للشركة):
بطاقته) السحاقي،) أمين  السيد 
غير) ملد3  (BJ3(3631 الوطنية)

محدود3.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وناور إلى))3)ديسمبر.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الجهوي) املركز  بواسطة  التجارية 

لالستثمار لوالوة الدار البيضاء.
سجلت الشركة في السجل التجاري)

بالدار البيضاء)تحت رقم)359375.
52 P

MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX(:(0522(45(06(04

BETEAM CAPITAL
إنشاء شركة عات مسؤولية محدود3
بموت�سى عود عرفي مؤرخ في) (- (I
الووانين) أنجزت  ((1(1 فبراور) (((
الخصائص) عات  لشركة  األساسية 

التالية):
.BETEAM CAPITAL(:(التسمية

عات) شركة  (: الشركة) نوع 
املسؤولية املحدود3.

املوضوع):)داخل وخارج املغرب
واإلنعاش) البناء) أشغال  جميع 

العواري)؛
تنسيق جميع) الدراسات،) مكتب 
بأشغال) املتعلوة  الخدمات  أنواع 

البناء)؛
الويام بجميع العمليات التجارية،)
والغير) العوارية  املالية،) الصناعية،)
العوارية املتعلوة بصفة مباشر3 وغير)
مباشر3 بنشاط الشركة أو أي نشاط)

مماثل أو قريب منه.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.

املور الرئي�سي):)تجزئة بيرال،)إقامة)
الطابق) (،((3 رقم) بوعة  المونديي 
الدار) بوسكور3،) (،5 رقم) األر�سي،)

البيضاء.
الرأسمال):)حدد في)11.111))درهم)
قيمة) حصة  ((111 إلى) قسم  نودا 
على) موسمة  درهم  ((11 كل حصة)

الشركاء)على الشكل التالي):
 911 السحاقي) محمد  السيد 

حصة)؛
السيد أمين السحاقي)11))حصة.

وحيد) كمسير  عين  (: التسيير)
للشركة):

بطاقته) السحاقي،) محمد  السيد 
غير) ملد3  (BJ(791(8 الوطنية)

محدود3.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وناور إلى))3)ديسمبر.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الجهوي) املركز  بواسطة  التجارية 

لالستثمار لوالوة الدار البيضاء.
سجلت الشركة في السجل التجاري)

بالدار البيضاء)تحت رقم)55)361.
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MAROC AUDIT ACCOUNT
TEL/FAX(:(0522(45(06(04

IWAY
شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

زنوة سمية، إقامة شهرزاد 3، 
الطابق 5، رقم ))، النخيل
السجل التجاري : 377393

تبعا ملداوالت الجمع العام املنعود)
1)1))قرر الشركاء) 7))فبراور) بتاريخ)

ما ولي):
الفحص واملوافوة على حسابات)

التصفية.
من) وإعفائهما  املصفيين  إبراء)

مهامهم.
اإلعالن عن انتهاء)التصفية.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  سيتم 
ضبط املحكمة التجارية بالدار البيضاء.

ملخص قصد النشر
املصفي
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LEADSKY
SARL AU

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 
بشريك وحيد

I)-)بموت�سى عود عرفي مؤرخ ووم)
1)1))تمت صياغة الوانون) 9)وونيو)
التأسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية)
بشريك وحيد لها الخصائص التالية):
.LEADSKY SARL AU(:(التسمية

مصدر) اتصال  مركز  (: الهدف)
خدمات في الخارج)»وساطة التأمين«.
زنوة األشعري،) (: املور االجتماعي)
العمار3)3))الشوة)3،)أكدال،)الرباط.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيس الشركة.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.
اإلدار3):)عهد تسيير الشركة السيد)

الكوش محمد.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة))3)ديسمبر.
تم اإلوداع الوانوني وتسجيل) (- (II
بالرباط) التجاري  بالسجل  الشركة 
رقم) تحت  ((1(9 وونيو) ((6 بتاريخ)

.(15((7
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HMA GUARD
شركة عات املسؤولية املحدود3

برأسمال : 11.111) درهم
املور االجتماعي : رقم 9 دوار أوالد 
سالمة، 338 ابن خلدون، عين 

عتيق، تمار3
تبعا ملداوالت الجمع العام الغير)
وونيو) فاتح  ووم  املنعود  العادي 
 HMA GUARD لشركة) ((1(1
برأسمال) املسؤولية  شركة محدود3 

11.111))درهم تم االتفاق على):
الحصص) بيع  على  املصادقة 
االجتماعية بين كل من):)السيد حر�سي)
والسيد) حصة  (951 أمين) محمد 
حصة لفائد3) (51 لحمودي عبد هللا)
حصة) (671 خاطب) جميلة  السيد3 
حصة) (331 بوشامة) واسين  والسيد 
تغير) قد  (6 الفصل) وكون   وبذلك 

كما ولي):

 671 خاطب) جميلة  السيد3 
حصة اجتماعية)؛

السيد واسين بوشامة)331)حصة)
اجتماعية.

خاطب) جميلة  السيد3  تعيين 
مسيرا للشركة.

رقم) من  االجتماعي  املور  تحويل 
الشوة) (( عمار3) سلوى  إقامة  (((
دوار أوالد) (9 تابريكت سال إلى رقم) (3
ابن خلدون عين عتيق،) (338 سالمة)

تمار3.
الوانوني) اإلوداع  وضع  تم  وقد 
ووم) بسال  االبتدائية  املحكمة   لدى 

5))وونيو)1)1))تحت رقم)33331.
عن النسخة والنص
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STE AMLOG
SARL

AU(CAPITAL(DE : 90.000 DH
 SIEGE(SOCIAL : 83B(LOT(RIAD
 LAYMOUNE ROUTE MEKNES

MAGASIN 2, FES
السجل التجاري : )83)6

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
تم وضع الوانون) ((1(1 فاتح وونيو)
األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

تتلخص فيما ولي):
.AMLOG(التسمية):)شركة

الهدف االجتماعي):
I M P O R T A T I O N 

EXPORTATION (MARCHAND OU 
INTERMEDIAIRE EFFECTUANT( ؛

.NEGOCIANT
املور):)8))ب تجزئة رياض الليمون)

طريق مكناس محل))،)فاس.
املد3):)99)سنة.

رأس املال):)91.111)درهم مجزئة)
911)حصة قيمة كل واحد3 منها) إلى)

11))درهم.
شامي) للسيد  أسند  (: التسيير)
55)ب حي النزهة،) محمد الساكن ب)
فاس ملد3 غير) طريق عين الشوف،)
خالل) بها  املعمول  الفتر3  محدود3 

إلى) وناور  فاتح  من  تبتدئ   السنة 

)3)ديسمبر.

اإلوداع الوانوني لدى املركز الجهوي)

لالستثمار فاس بتاريخ)8))وونيو)1)1) 

تحت رقم)371))فاس.
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CREATIUM
SARL AU

برأسمال : 1.111) درهم

 رقم 6 مكرر، الطابق السفلي، 

بلوك »د« شارع )) غشت، خريبكة

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى  (- ((

سنت) ((1(1 مارس) ((( في) بخريبكة 

عات) لشركة  األساسية  الووانين 

املميزات) لها  محدود3  مسؤولية 

التالية):

 CREATIUM SARL AU(:(التسمية

ش.ع.م.م.ش.و.

املوضوع):)

تونية تطوير املعلوميات)؛

TECHNIQUE DE DEVELOPPEME 

INFORMATIQUE.

مكرر،) (6 رقم) (: االجتماعي) املور 

شارع) »د«) بلوك) السفلي   الطابق 

)))غشت،)خريبكة.

الشركة) صالحية  مد3  (: املد3)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)

في) إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 

في) أو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التمدود.

الرأسمال االجتماعي):)1.111))درهم)

 (11 11))حصة من فئة) موزعة إلى)

درهم للحصة واملنسوبة كالتالي إلى):

اسماعيل املودني)11))حصة.

عين اسماعيل املودني) (: التسيير)

مسير للشركة ملد3 غير محدد3.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)

تحت رقم) ((1(1 وونيو) بتاريخ فاتح 

رقم) تحت  التجاري  وبالسجل  ((53

.63(7
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HACAR
SARL

برأسمال : 1.111) درهم
 رقم 6 مكرر، الطابق السفلي، 

بلوك »د« شارع )) غشت، خريبكة
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى  (- ((
سنت) ((1(1 مارس) ((( في) بخريبكة 
عات) لشركة  األساسية  الووانين 
املميزات) لها  محدود3  مسؤولية 

التالية):
 HACAR SARL (: التسمية)

ش.ع.م.م.
املوضوع):)
اإلشهار)؛

.LA PUBLICITE
مكرر،) (6 رقم) (: االجتماعي) املور 
شارع) »د«) بلوك) السفلي   الطابق 

)))غشت،)خريبكة.
الشركة) صالحية  مد3  (: املد3)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 حددت في)
في) إال  التجاري  السجل  في  تسجيلها 
في) أو  ألوانه  السابق  االنحالل  حالة 

حالة التمدود.
الرأسمال االجتماعي):)1.111))درهم)
 (11 11))حصة من فئة) موزعة إلى)

درهم للحصة واملنسوبة كالتالي إلى):
حمز3 البوعزيزي)5))حصة)؛

مبارك الراس)5))حصة)؛
أووب الهادي)5))حصة)؛
ووسف بنعد3)5))حصة.

البوعزيزي) حمز3  عين  (: التسيير)
مسير للشركة ملد3 غير محدد3.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بخريبكة)
بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت رقم)85) 

وبالسجل التجاري تحت رقم)6359.
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STE TRANS POLLUX
SARL AU

رأسمالها : 95.111 درهم
مورها االجتماعي : رقم 58 شارع عبد 

الرحيم بوعبيد تابريكت، سال
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 بشريك واحد
مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
تكوين) تم  ((1(1 مارس) ((( بتاريخ)
قانون أسا�سي لشركة عات املسؤولية)
خصائصها) واحد  بشريك  املحدود3 

كالتالي):



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   7396

.TRANS POLLUX(:(التسمية
نول العاملين نيابة عن) (: الهدف)

الغير.
الرحيم) عبد  شارع  (58 رقم)

بوعبيد،)تابريكت،)سال.
املد3):)99)سنة ابتداء)من تسجيل)

الشركة بالسجل التجاري.
 95.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
95)حصة قيمة كل) درهم موسم إلى)

واحد3)111))درهم موزعة كالتالي):
السيد عامر حمز3)95)حصة.

الشريك) تعيين  تم  (: التسيير)
الوحيد):

الحامل) حمز3،) عامر  السيد3 
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
للشركة) وحيد  كمسير  (AE77877

وملد3 غير محدود3.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
بسال) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
1)1))سجل تجاري) )))وونيو) بتاريخ)

رقم)385)3.
موتطف وبيان النشر):)مور الشركة

60 P

INTEXALU
شركة مساهمة

رأسمال الشركة : 11.111) درهم
املور االجتماعي : الدار البيضاء، 9) 

زنوة تيرم، خليل 3، الفيالت
تغيير الشكل الوانوني للشركة

من شركة مساهمة إلى شركة عات 
مسؤولية محدود3

))-)بموت�سى عود عرفي للمحضر)
في) املؤرخ  االستثنائي  العام   الجمع 
5))ديسمبر)111)،)قرر املساهمين في)
شركة مساهمة) »أنتيكسالو«) شركة)

رأسمالها)11.111))درهم ما ولي):
للشركة) الوانوني  الشكل  تغيير 
عات) شركة  إلى  أعاله  املذكور3 
نفس) إبواء) مع  محدود3  مسؤولية 
رأسمالها،) نفس  الشركة،) تسمية 
نفس الهدف أو الغرض االجتماعي،)
ونشأ) لن  التغيير  وهذا  املد3  نفس 

شخص معنوي جدود.

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى  (- ((
تم وضع الوانون) ((111 ديسمبر) ((8

األسا�سي املعدل لشركة أنتيكسالو.
3)-)بموت�سى عود عرفي للمحضر)
في) املؤرخ  االستثنائي  العام   الجمع 
املوافوة) تمت  ((111 ديسمبر) ((8
األسا�سي) الوانون  على  والتأكيد 
واملوافوة) تأويد  مع  للشركة  املعدل 
على تغيير شكل الشركة وتعيين مسير)
الشركة في شخصه السيد مصطفى)
مزداد) الجنسية،) مغربي  بالعود3،)
بالدار) ((968 فبراور) فاتح  بتاريخ 
البيضاء) بالدار  والواطن  البيضاء)
))))طريق أزمور حي الهناء،)الحامل)
رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 
)BK3(71)واستوالة أعضاء)مجلس)
إدار3 شركة املساهمة وكذلك مدقق)

الحسابات.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
تحت) ((11( وناور) (3 بتاريخ) البيضاء)

رقم)8)6)8).
ملخص للنشر
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INTEXALU
شركة مساهمة

الرأسمال االجتماعي : 11.111) 
درهم

املور االجتماعي : الدار البيضاء، 9) 
زنوة تيرم، خليل 3، الفيالت

تأسيس شركة مساهمة
))-)بموت�سى عود عرفي مؤرخ في)
الوانون) تم وضع  ((995 أكتوبر) ((6
عات) مساهمة  لشركة  األسا�سي 

الخصائص التالية):
 INTEXALU شركة) (: التسمية)

شركة مساهمة.
الهدف):)تهدف الشركة للعمليات)

التالية لحسابها أو لحساب الغير):
أعمال) جميع  على  االشتغال 
النجار3،)األملينيوم،)والخشب،)وجميع)

املواد الحدودوة وكل ما وتصل بها)؛
واملراوا) الزجاج  وبيع  تركيب 
والدوكور على املرآ3 وتركيب الفتات)

مضيئة)؛

دراسة واستكمال جميع األسواق)

فيما وتعلق باألنشطة املحدد3 أعاله)؛

مساهمة بكافة أشكالها في جميع)

التي) املواوالت أو املصانع  الشركات،)

لها صلة مباشر3 أو غير مباشر3 بأحد)

األهداف املحدد3 أعاله)؛

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

املنوولة أو العوارية املرتبطة بصفة)

مباشر3 أو غير مباشر3 مع األهداف)

املذكور3 أعاله.

الشكل الوانوني):)شركة مساهمة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 (111 إلى) موسمة  درهم  ((11.111

درهم) ((11 بويمة) اجتماعي  سهم 

للحصة الواحد3.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في))3)ديسمبر.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

متصرف واحد أو من طرف مجلس)

اإلدار3.

تلواه) توثيوي  عود  بموت�سى  (- ((

بالدار) موثق  هالل،) محمد  األستاع 

(،(995 نوفمبر) (7 بتاريخ) البيضاء)

تمت معاونة شهاد3 االكتتاب والدفع)

لرأسمال الشركة من طرف املساهمين.

للجمع) عرفي  عود  بموت�سى  (- (3

بتاريخ) للشركة  التأسي�سي  العام 

املصادقة) تمت  (،(995 نوفمبر) (8

للشركة) األسا�سي  الوانون  على 

في) اإلداري  املجلس  أعضاء) وتعيين 

أشخاصهم):

مغربي) السيد مصطفى بالعود3،)

مزداد بتاريخ فاتح فبراور) الجنسية،)

(،531 عنوانه الدار البيضاء) (،(968

طريق ازمور،)حي الهنا)؛

مغربي) بالعود3،) محمد  السيد 

الجنسية،)مزداد بتاريخ)6)أبريل))97)،)

طريق) (،531 البيضاء) الدار  عنوانه 

ازمور،)حي الهنا.

(: للحسابات) كمراقب  وتعيين 

السيد املشاط عبد العزيز.

بموت�سى عود عرفي ملجلس) (- (3

اإلدار3 بتاريخ)8)نوفمبر)995)،)تم):

بالعود3) مصطفى  السيد  تعيين 

كرئيس ملجلس اإلدار3.

مصطفى) السيد  من  كل  إعطاء)

بالعود3،) محمد  والسيد  بالعود3 

جميع) اإلدار3  ملجلس  كأعضاء)

األحوال) جميع  في  للتصرف  السلط 

السلط) باستثناء) الشركة  باسم 

التي أعطيت للجمع العام بموت�سى)

الوانون األسا�سي.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

7796)))بتاريخ)1))نوفمبر)995).
ملخص للنشر
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INTEXALU

شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمال الشركة : 11.111) درهم

املور االجتماعي : الدار البيضاء، 9) 

زنوة تيرم، خليل 3، الفيالت

رفع رأسمال شركة عات مسؤولية 
محدود3

العام) الجمع  بموت�سى  (- ((

ديسمبر) (3( ب) املؤرخ  االستثنائي 

الشركة) رأسمال  رفع  تم  (،(1(9

بمبلغ قدره)311.111.))درهم أي من)

 (.511.111 إلى) درهم  ((.(11.111

مواصة) إجراء) خالل  من  درهم 

املودار) املحدد3  الشركة  دوون  مع 

واملستحوة مع إنشاء)3.111))حصة)

جدود3 بويمة)11))درهم لكل واحد3.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

رقم) تحت  البيضاء) بالدار  التجارية 

53)651)بتاريخ)7))نوفمبر)7)1).

ملخص للنشر
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LIBADIOS
SARL

ليبادووس ش.م.م
شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها : 31.111 درهم

املور االجتماعي : )3) شارع انفا، 
 إقامة أزور، مكتب )) ب، 

الدار البيضاء
املصادقة على تفويت حصص

الجمع) محضر  بموت�سى  (- (I
الشركة) لشركاء) االستثنائي  العام 
LIBADIOS SARL)ليبادووس ش.م.م)
تم املصادقة) (،(1(1 وونيو) (9 بتاريخ)
على تفويت حصص ليصبح رأسمال)

الشركة موزع كالتالي):
السيد3 غيثة الخياط)83)حصة.

بنبراهيم) املهدي  محمد  السيد 
االندلو�سي))7)حصة.

السيد رشيد املغاري))7)حصة.
 Lionel ليونارد) ليونيل  السيد 

LEONARD 7))حصة.
الوانون) من  (7 البند) تعدول 

األسا�سي للشركة.
الضبط) بكتابة  اإلوداع  تم  (- (II
باملحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)

6))وونيو)1)1))تحت رقم)737353.
بتعدول) التصريح  إوداع  تم  (- (III
ووم) البيضاء) بالدار  التجاري   السجل 

6))وونيو)1)1))تحت رقم)661)).
بمثابة إعالن
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 ADVANCED
 CONSTRUCTION AND

LOGISTIC
SARL

شركة البناء املتودم واللوجستيك 
ش.م.م

شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

املور االجتماعي : تجزئة )97 الحي 
الصناعي اكزناوة، طريق الرباط، 

طنجة
رفع رأسمال الشركة

الجمع) محضر  بموت�سى  (- (I
شركة) لشركاء) االستثنائي  العام 
 ADVANCED CONSTRUCTION
البناء شركة  (AND LOGISTIC

)املتودم واللوجستيك شركة محدود3)
املسؤولية،)رأسمالها)11.111))درهم)

بتاريخ)9))أبريل)1)1)،)تم ما ولي):
قدره) بما  الشركة  رأسمال  رفع 

 811.111 درهم لنوله إلى) (711.111

نودوة) ثابتة  دوون  موابل  درهم 

ومستحوة.

تغيير البند)7)من الوانون األسا�سي)

للشركة.

الضبط) بكتابة  اإلوداع  تم  (- (II

ووم) لطنجة  التجارية   باملحكمة 

3))وونيو)1)1))تحت رقم)887)3).

بتعدول) التصريح  إوداع  تم  (- (III

السجل التجاري بطنجة ووم)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)3)7).
بمثابة إعالن
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CONFETEX ALBO
SARL

كونفيطكس البو ش.م.م

شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها : 6.511.111 درهم

املور االجتماعي : 7)) املجمع 

الصناعي للغرفة التجارية الفرنسية، 

الطابق الثاني اوالد صالح، 

بوسكور3، الدار البيضاء

تعيين مسير إضافي للشركة
I)-)بموت�سى الورار العادي املنعود)

(،(1(1 أبريل) ((8 بتاريخ) استثنائيا 

 CONFETEX الشركة) شركاء) قرر 

ALBO SARL)ما ولي):

تعيين السيد3 اسية بنتيرس علج)

غير) ملد3  للشركة  إضافية  كمسير3 

محدود3.

التوقيع االجتماعي.

الضبط) بكتابة  اإلوداع  تم  (- (II

باملحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)

6))وونيو)1)1))تحت رقم))73735.

بتعدول) التصريح  إوداع  تم  (- (III

ووم) البيضاء) بالدار  التجاري   السجل 

6))وونيو)1)1))تحت رقم)667)).
بمثابة إعالن
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IGADOR
SARL

شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها : 9.511.111 درهم

املور االجتماعي : 31 الطريق الرئي�سي 

ألكادور تيزنيت

إعاد3 هيكلة الوانون األسا�سي 

للشركة

بموت�سى محضر الجمع العام) (- (I

 (1(9 6))ديسمبر) االستثنائي بتاريخ)

ش.م.م.،) إوكادور  شركة  لشركاء)
شركة محدود3 املسؤولية،)رأسمالها)

مورها) والكائن  درهم  (9.511.111

الطريق   31 بتيزنيت) االجتماعي 

املصادقة  تمت  ألكادور،  الرئي�سي 

األسا�سي  الوانون  هيكلة  إعاد3  على 

للشركة.

الضبط) بكتابة  اإلوداع  تم  (- (II

ووم) بتيزنيت  االبتدائية   باملحكمة 

5))وونيو)1)1))تحت رقم)36).

بالسجل) التصريح  إوداع  تم  (- (III

التجاري بتيزنيت ووم)5))وونيو)1)1) 

تحت رقم))33.
بمثابة إعالن
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 INSTITUTION SPIRALE-
PRIVE

ش.م.م عات شريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 111.111.) درهم

املور االجتماعي : مراكش، مجموعة 7 

املدخل 3 رقم 3) مرآب واسمين، 

تمنصورت

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي سجل بمراكش)
بتاريخ)3)فبراور)1)1)،)تم وضع الوانون)

 INSTITUTION لشركة) األسا�سي 

SPIRALE-(PRIVE)ش.م.م عات شريك)

وحيد على الشكل التالي):

شركة) (: الشركة) تسمية 

 INSTITUTION( SPIRALE-( PRIVE

ش.م.م عات شريك وحيد.

الهدف االجتماعي للشركة):)املعهد)

الخاص بالتعليم.

:)مراكش) املور االجتماعي للشركة)
مرآب) ((3 رقم) (3 املدخل) (7 مجموع)

واسمين،)تمنصورت.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 
درهم) ((.111.111 مبلغ) في  الشركة 
موسمة إلى)1111))حصة اجتماعية)
من فئة)11))درهم للحصة الواحد3،)
شركة) خبر3  تورير  في  مبين  هو  كما 
 HLZ CONSULTING املحاسبة)
تطبيوا للماد3) ((1(1 وناور) (6 بتاريخ)
العامة) املدونة  من  مكرر  (II-161
الوانون) من  (53 واملاد3) للضرائب 
مكتتبة وموزعة على الشريك) (5.96
الوحيد في رأسمال الشركة كما ولي):

السيد عمر كدوالي)1111))حصة)
اجتماعية)؛

مجموع)1111))حصة اجتماعية.
في) الشركة  مد3  حددت  (: املد3)
توييدها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

بالسجل التجاري بمراكش.
:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)
طرف السيد عمر كدوالي مسير شريك)

وحيد للشركة ملد3 غير محدود3.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)ديسمبر من كل سنة.
وقد تم اإلوداع الوانوني للشركة)
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بمراكش بتاريخ))))وناور)1)1))تحت)

رقم)3378)).
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361 RANKUP
SARL AU
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عود   بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 وونيو) (9
بشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 

وحيد باملواصفات التالية):
 361 RANKUP SARL (: التسمية)

.AU
املتعدد3،) األشغال  (: الهدف)

التجار3،)مكتب الدراسات.
شعو) أوت  (: االجتماعي) املور 

اويوسف،)عين اللوح،)ازرو.
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درهم) (91.111 حدد) (: الرأسمال)
اجتماعية) حصة  (911 إلى) موسمة 

قيمة كل واحد3)11))درهم.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في))3)ديسمبر.
عي�سى) اوالد  السيد  (: التسيير)
سفيان مسير وحيد للشركة ملد3 غير)

محدد3.
الوانوني) اإلوداع  تم  (: اإلوداع)
 ((6 بآزرو رقم) االبتدائية  باملحكمة 
رقم السجل) ((1(1 وونيو) ((( بتاريخ)

التجاري)315).
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شركة بالنينك كونستريكسيون 
ريورك
ش.م.م

 شركة محدود3 املسؤولية 
عات شريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم
املور الرئي�سي : حي الرشاد م ك د 
رقم 81)، الطابق الثاني، تيفلت

التأسيس
بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتيفلت)
في)3))فبراور)1)1)،)تم وضع الوانون)
األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)
تتمثل خاصياتها) عات شريك وحيد 

األساسية فيما ولي):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
ريورك«) كونستروكسيون  »بالنينك 
عات) املسؤولية  محدود3  شركة 

شريك وحيد.
البناء) أشغال  مواول  (: الهدف)

واألشغال املختلفة.
املور الرئي�سي):)عين املور الرئي�سي)
بتيفلت،)حي الرشاد م ك د رقم)81) 

الطابق الثاني.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها بالسجل التجاري.
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 
11))درهم) حصة اجتماعية من فئة)
للحصة الواحد3 اكتتبت بكاملها من)

طرف السيد املهدي بوقراب.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

املهدي) السيد  عين  (: التسيير)

ملد3) للشركة  وحيدا  مسيرا  بوقراب 

غير محدود3 مع تخويلها كامل السلط)

كل) في  الشركة  باسم  للتصرف 

األحوال.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بتيفلت بتاريخ)6))فبراور)1)1))تحت)

رقم))3.
للخالصة والبيان
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MSS STRUCTURE

SARL AU

تأسيس 
بموت�سى عود عرفي حرر بالرباط))

لشركة) األسا�سي  الوانون  وضع  تم 

الشريك) عات  املسؤولية  محدود3 

الوحيد وعات املواصفات التالية):

 MSS STRUCTURE (: التسمية)

ش.م.م ش.و.

املور االجتماعي):)رياض سال عمار3)

))شوة)3))تجزئة سعيد حجي سال.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 5111 من) مكون  درهم  (511.111

حصة من فئة)11))درهم لكل حصة)

لفائد3):

 5111 (: السيد مراد ولد الطويل)

حصة.

واألشغال) البناء) (: الغرض)

العمومية.

املد3):)99)سنة.

اإلدار3):)يسير الشركة السيد مراد)

ولد الطويل ملد3 غير محدود3.

باملحكمة) تم  (: الوانوتي) اإلوداع 

االبتدائية بسال تحت الرقم السجل)

التجاري)387)3.
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EXTRA ASSALAM
شركة عات مسؤولية محدود3 عات 

شريك وحيد
رأسمالها وبلغ 11.111) درهم

املور االجتماعي : 36 شارع عوبة رقم 
) أكدال الرباط

تغيير املور االجتماعي
 ( بتاريخ) مداوالت  بموت�سى 
مارس)1)1))إن الجمعية العامة غير)

العادوة قد قررت):
 36 تغيير املور االجتماعي من رقم)
شارع عوبة رقم ) أكدال الرباط إلى 
حي   61( رقم  متجر  التالي  العنوان 

النصر سكتور 8 عين عود3 تمار3.
تبعا  األسا�سي  النظام  تحيين  تم 

للتعدول أعاله.
اإلوداع  تم   : الوانوني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  الوانوني 
بتاريخ  بالرباط  التجارية  املحكمة 

6) وونيو 1)1) تحت رقم 838).
وهذا بمثابة موتطف وبيان
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SULZER MAROC
سولزير ماروك

شركة محدود3 املسؤولية عات 
شريك وحيد

رأسمالها 3.381.111 درهم
مورها االجتماعي : املنطوة 

الصناعية صابينو، تجزئة رقم 3))، 
الجماعة الحضرية النواصر الدار 

البيضاء
السجل التجاري : الدار البيضاء - 

رقم 5)363)
تحويل املور االجتماعي للشركة 

وتغيير في التسيير
بموت�سى محضر الشريك الوحيد)
شركة) ماروك  سولزير  لشركة 
محدود3 املسؤولية عات شريك وحيد)
SULZER MAROC SARL AU)بتاريخ)

)))ديسمبر)9)1)،)تورر ما ولي):
تحويل املور االجتماعي للشركة):

ممر) (،( زنوة) (،8 مستودع) (: من)
بارك) األول،) الشطر  من  طرويين 

أنشطة عكاشة)-)الدار البيضاء.

الصناعية صابينو) املنطوة  (: إلى)
SAPINO، تجزئة رقم 3))، الجماعة 

الحضرية النواصر الدار البيضاء.
اشنيدر  دانييل  السيد  استوالة 
)M. Daniel من مهام  SCHNYDER

التسيير وإبراء عمته.
 M. تعيين السيد ساندرو كوليتي)
كمسير للشركة) (Sandro COLLETTI

ملد3 غير محدد3.
التعدول املالزم للووانين األساسية)

للشركة.
تنويح الووانين األساسية للشركة.

تفويت السلط.
تم اإلوداع الوانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((6 بتاريخ)

.737(96
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 GLOBAL EXCHANGE
 FOREIGN EXCHANGE

MAROC
كلوبال إكستشانج فورين 

إكستشانج ماروك
شركة محدود3 املسؤولية عات 

شريك وحيد
رأسمالها 6.111.111) درهم

مورها االجتماعي : )3، تجزئة 
الكولين، رقم ))، سيدي معروف 

الدار البيضاء
السجل التجاري : الدار البيضاء - 

رقم 39)31)
تجدود مهام املسيرون

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
فورين  إكستشانج  كلوبال  لشركة 
محدود3) شركة  ماروك  إكستشانج 
وحيد) شريك  عات  املسؤولية 
 GLOBAL EXCHANGE FOREIGN
 EXCHANGE MAROC SARL AU
1)1)،)تورر) 3)فبراور) املنعود بتاريخ)

ما ولي):
: الشركة) مسيري  مهام   تجدود 
أالنيس) خو�سي  إوزيدورو  السيد 
 Isidoro José Alanis ماركوس)
أنطونيو) خوان  السيد  و  (Marcos
 Juan Antonio ماركوس) أالنيس 

Alanis Marcos)ملد3)5)سنوات.



7399 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

تفويت السلط.
تم اإلوداع الوانوني بكتابة ضبط)
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((6 بتاريخ)

.737353
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NEW CONCEPT PHARMA
SARL
تعدول

بموت�سى عود عرفي حرر بالرباط)
الجمع) قرر  ((1(1 فبراور) ((3 بتاريخ)
 NEW لشركة) العادي  غير  العام 
CONCEPT PHARMA SARL ما ولي :

تغيير في عنوان الشركة تبعا لخطإ 
ليصبح  وعلك  األولي  الكراء  عود  في 
علي  موالي  زنوة  الجدود  العنوان 
الطابق   (1 العمار3  رقم  الشريف 

السفلي رقم ) حسان الرباط.
تفويت الحصص :

 (11 فئة  من  حصة   311 بيع 
السيد  طرف  من  اململوكة  للحصة 
لبطاقة  الحامل  املغربي  مشي�سي 
 BE73(313 رقم  الوطنية  التعريف 
زاليم  الحكيم  عبد  السيد  لفائد3 
لبطاقة  الحامل  الجنسية  املغربي 

.A351985 التعريف الوطنية رقم
 (11 فئة  من  حصة   311 بيع 
السيد  طرف  من  اململوكة  للحصة 
الجنسية  املغربي  العلج  محمد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم BE7(8883 لفائد3 السيد عبد 
الجنسية  املغربي  زاليم  الحكيم 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  الحامل 

.A351985 رقم
الجدود  التوسيم  ليصبح 

لرأسمال الشركة :
السيد عبد الحكيم زاليم 111) 

درهم للحصة.
حصة   (111 الحصص  مجموع 

من فئة 11) درهم للحصة.
لشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 
مسؤولية  عات  شركة  من  وعلك 
مسؤولية  عات  شركة  إلى  محدود3 

محدود3 بشريك وحيد.

تحدوث النظام األسا�سي لشركة.
باملحكمة  الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (3 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

1)1) تحت رقم 15191).
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NOVA LUXURY CAR
SARL
تعدول

العادي) غير  العام  الجمع  قرر 
 NOVA LUXURY CAR لشركة)
حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (SARL
بالرباط بتاريخ)5)مارس)1)1))ما ولي):

تغيير املور االجتماعي للشركة.
للشركة) االجتماعي  املور  تغيير 
عوا) ضاوة  (6 العنوان) من  وعلك 
أكدال الرباط) ((6 الشوة) (3 الطابق)
إلى العنوان زنوة عبد املومن العمار3)

1))الطابق)))رقم)3)حسان الرباط.
تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)15183).
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BRIDGE INDUS
SARL AU

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3 من شريك واحد

تم تأسيس شركة تحمل الصفات)
التالية بالرباط))))فبراور)1)1)):

 BRIDGE (: االجتماعي) اللوب 
.INDUS SARL AU

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 
مسؤولية محدود3 من شريك واحد.

الهدف االجتماعي):)تمتلك الشركة)
في) الخارج  في  في املغرب كما  أهدافا 
املجاالت التالية):)بناء/تنمية املدونة/)

التطوير)):
تسويق وتوزيع املواد االستهالكية)
الصناعة) لهذه  الالزمة  واملعدات 

اإللكترونية.
السلع) واستيراد  تصدور 
أنواع) جميع  وكذلك  واملنتجات،)

التجار3 الدولية وعمليات الوساطة.

تحويق جميع الخدمات املتعلوة)

واإللكترونية،) الكهربائية  باملجاالت،)

اآلليات،) والتشغيل  املعلوماتية،)

اآلليات) والتشغيل  امليكانيكية،)

املنزلية واألعمال املختلفة.

النظام) وتصنيع  تطوير 

منتجات) وأي  واملعدات  والبرمجيات 

قد ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألشياء)املذكور3 أعاله.

واستيراد وتصدور وتسويق) شراء)

وجميع) واملعدات  واللوازم  املواد 

املنتجات التي قد تتعلق بشكل مباشر)

أو غير مباشر باألشياء)املذكور3 أعاله.

اكتساب واستغالل جميع براءات)

االختراع ورخص التصنيع والعالمات)

وجميع) واالمتيازات  التجارية 

بال�سيء) املتعلوة  األخرى  العمليات 

الرئي�سي.

املباشر3) املشاركة   اكتساب 

العمليات) جميع  في  املباشر3  غير   أو 

إنشاء) طريق  عن  الشركات  أو 

دستورها) في  املشاركة  أو  الشركات 

أو زياد3 رأسمالها أو عن طريق رعاوة)
والحووق) املالية  واألوراق  األسهم 

مساهمات) واالكتتاب،) االجتماعية 

السلع،)طبيعية أو غير علك.

اصالح املباني ولتجدودها.

والتجدود) والتجهيز  البناء) أعمال 

واملعدات لحمامات السباحة.

املالية) املعامالت  جميع  وعموما،)

املالية) أو  الصناعية  او   التجارية 

مباشر) بشكل  املتعلوة  العوارية  او 

الشركة بموضوع  مباشر  غير   أو 

)أو من املحتمل أن تحابي مصالحها،)

التعاون بجميع أشكاله) بما في علك 

الشركات) أو  املعامالت  جميع   مع 

مماثل) كائن  لديها  التي  الشركات   أو 

أو ملحق.
درهم) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة):

لخضر علي):)111))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املور االجتماعي):)زاوية بهت ووادي)

سبو،)8،)شوة)))أكدال)-)الرباط.

التسيير):)لخضر علي.

املحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التسجيل) رقم  الرباط  التجارية 

بالسجل التجاري)33897).
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INTER - CREA
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 

تأسيس) تم  قد  ((1(1 )))فبراور)

املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 

بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):

.INTER(-(CREA(:(التسمية

استشارية) (: االجتماعي) الهدف 

الهندسة معمارية الداخلية.
رأسمال الشركة):)1.111))درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
زاوية) بتمار3،) (: االجتماعي) املور 

السادس،) ومحمد  الثاني  الحسن 

.5B(عمار3 النخيل،)شوة

التسيير):)املهدووي عتيوة.

اإلوداع الوانوني):)3))وونيو)1)1) 
التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية بتمار3))993)).
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STE KELAA DENTAL
SARL AU

تأسيس
وضع) ((1(1 وونيو) ((( تم بتاريخ)

قانون منظم لشركة عات املسؤولية)

باملميزات) وحيد  بشريك  املحدود3 

التالية):

 STE KELAA DENTAL(:(التسمية

.SARL AU

طب  معدات  في  تاجر   : الهدف 

األسنان.
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املركب   : االجتماعي  املور 
االقتصادي واالجتماعي رقم )8 قلعة 

السراغنة.
سنة تبتدئ من تاريخ) (99 املد3 :)

3))ماي)1)1).
 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم موسم على)111))سهم من فئة)

11))درهم موزع كاآلتي):
السيد محمد غليم):)111))حصة.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدار3)

محمد غليم.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 ووم) السراغنة  لولعة  االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)2020/121.
السجل التجاري رقم)3139.
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شركة بوتي
ش.م

العام االستثنائي) الجمع  بموجب 
املنعود في)6)ماي)1)1)،)قرر مساهمو)
شركة بوتي ش.م،)وهي شركة مجهولة)
عات مجلس رقابة وإدار3 جماعية،)ما)

ولي):
توسيع الهدف االجتماعي للشركة)
والتعدول املوازي للماد3)3)من النظام)

األسا�سي كما ولي):
هدف الشركة هو):

واملواد) األدوية  وتغليف  تصنيع 
شبه الصيدالنية ومنتجات النظافة)

والتغدوة والعطور.
واملكونات) الخام  املواد  شراء)
وتصنيع) لتغليف  الالزمة  وامللحوات 
املنتجات التي تم تحدود غرضها أعاله)
املنتجات) هذه  نفس  شراء) وكذلك 

كما هي إلعاد3 بيعها.
املنتجات) وتوزيع  تمثيل  بيع،)

املذكور3 أعاله بجميع أشكالها.
املنتجات) وتغليف  تصنيع 

الكيماوية والبيولوجية.
امللحوات) الخام،) املواد  شراء)
وتغليف) لتصنيع  الالزمة  واملكونات 

املنتجات الكيماوية والبيولوجية.

املنتجات) وتوزيع  تمثيل  بيع،)
بجميع) والبيولوجية  الكيماوية 

أشكالها.
تصدور وتوزيع) استيراد،) تصنيع،)
التشخي�سي) لالستخدام  الكواشف 

في املختبر.
)تصنيع،)استيراد،)تصدور وتوزيع)
الطبية) واملعدات  الطبية  األجهز3 

التونية.
تصدور وتوزيع) استيراد،) تصنيع،)

املكمالت الغذائية.
جميع العمليات املالية،)التجارية،)
املنوولة) الزراعية،) الصناعية،)
والعوارية التي قد تتعلق بشكل مباشر)
أو غير مباشر بما سبق أو التي قد تعزز)
تطوير وتوسيع األنشطة االجتماعية)

إلى األشياء)املذكور3 أعاله.
مالئمة الوانون األسا�سي للشركة)
املكمل) (78-12 الوانون) أحكام  مع 
املتعلق) (17-95 للوانون) واملعدل 
وعلك من خالل) املساهمة  بشركات 
وضعها) تم  جدود3  قوانين  اعتماد 
أعاله) املبين  الوانون  ألحكام  وفوا 
والتشريعات الصيدالنية املعمول بها.
ال تستلزم هذه الووانين الجدود3)
خلق كائن معنوي جدود،)وتم تعدول)
فوط البنود التي تتعارض مع الوانون)
الجدود مع احترام جميع الخصائص)
األساسية للشركة فيما وتعلق باسمها)
وشكلها الوانوني ورأسمالها وكذا من)

حيث مورها الرئي�سي.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
البيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت)

رقم)8)7369.
عن املستخلص والبيانات
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SOCIETE NEXSOFT
SARL

R.C(de(Rabat(N° 79097
I)-)بموت�سى مداوالت الجمع العام)
 (1(( وونيو) ((7 بتاريخ) االستثنائي 
 OR( :( 15559 املــــسجـــــل تحـــــــت رقــــم)
قرر) (RE( :( 16003( -( DV( :( 10785 

ما ولي):

))-)الزياد3 في الرأسمال االجتماعي)
لرفعه) درهم  ((91.111 قدره) بمبلغ 
درهم) (311.111 إلى) ((1.111 من)
الجارية) الحسابات  دمج  طريق  عن 

للشركاء.
))-)تحيين الوانون األسا�سي.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم  (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
))1))تحت) 7))وناور) بالرباط بتاريخ)

رقم))83)7.
قصد النشر واإلعالن
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شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة

SOTEMSA
SARL AU
تأسيس

في)) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
تأسيس) تم  بالرباط  ((1(1 5)مارس)

شركة عات الخصائص التالية):
.SOTEMSA(:(التسمية

الصفة الوانونية):)شركة محدود3)
املسؤولية وعات شريك وحيد.

الهدف االجتماعي):)مواول أشغال)
وتصدور،) استيراد  والبناء،) مختلفة 

تجار3 عامة.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
مجزأ3 إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى)) (: السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
شوة) (31 عمار3) (: املور االجتماعي)
زنوة موالي احمد لوكيلي حسان) (8

الرباط.
السيد) الشركة  يسير  (: التسيير)

بناني زاود مهدي ملد3 غير محدد3.
اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الوانوني 

بالرباط.
(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(33((9
اإلشار3 والنشر

شمس الحسابات ائتمانية املحاسبة
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MAHA DELICES
تأسيس

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
تأسيس) تم  قد  ((1(1 )))فبراور)
املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 
بشريك وحيد والتي تحمل الخصائص)

التالية):
MAHA DELICES(:(التسمية

الهدف االجتماعي):)بائع املعجنات)
االستيراد) (+ تجار3) (+ بالتفصيل)

والتصدور.
 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
سيدي) بتمار3،) (: االجتماعي) املور 

وحيى احواز الرميلية.
التسيير):)التهامي تليد.

اإلوداع الوانوني):)3))وونيو)1)1)
التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمار3):)9)99))
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CAPDUSTRY
SARL AU

Capital(de 3.000.000 DHS
Siège(Social : Boulevard(Hassan 

II(N° 67- - MOHAMMEDIA
R.C : 10389

استوالة مسير وتعيين مسير جدود
لشركة) الوحيد  الشريك  اتخذ 
CAPDUSTRY SARL AU)في)9))ماي)

1)1))الورارات التالية):
محمد) السيد  استوالة  قبول 
الحجوجي من مهامه كمسير للشركة.

العلوي) املصطفى  السيد  تعيين 
التعريف) لبطاقة  الحامل  عزيز 
كمسير) (BE39((86 رقم) الوطنية 

جدود للشركة.
تبعا) األسا�سي  الوانون  تحيين 

للتعدوالت السابوة.
وقد تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)
 611 االبتدائية باملحمدوة تحت رقم)

بتاريخ)9))وونيو)1)1).
موتطف من أجل اإلشهار
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دووان األستاع محمد أمين محبوب
موثق بالدار البيضاء

)3)شارع عين تاوجطات،)الطابق)3،)رقم)3) 
رسين الدار البيضاء

15((3((98(

SOCIETE RPL CONSEILS
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود3
عات شريك وحيد

رأسمالها 11.111) درهم
املور االجتماعي 97 زنوة أرعار 

الطابق الثالث مرس السلطان الدار 
البيضاء

السجل التجاري رقم 693)36
بموت�سى عود عرفي بتاريخ فاتح)
شركة) تأسيس  تم  (،(1(6 نوفمبر)
عات مسؤولية محدود3 شريك وحيد)

عات الخصائص التالية):
 SOCIETE RPL (: التسمية)

.CONSEILS SARL AU
الهدف : دراسة التصميم والبناء 

ألي نوع من املشاريع.
وشراء  تصدور  استيراد،  تجار3، 
الجملة،  وتسويق  البيع  وتوزيع، 
املعدات  أنواع  لجميع  والتجزئة 

واملنتجات في جميع املواد.
املدنية  العمليات  جميع  وعموما 
العوارية  املنوولة  املالية،  التجارية، 
من  العمليات  بهذه  عالقة  لها  التي 

أجل تسهيل تطوير عمل الشركة.
أرعار  زنوة   97 االجتماعي  املور 
الطابق الثالث مرس السلطان الدار 

البيضاء.
املد3):)99)سنة.

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) ((111 إلى) موسمة  درهم 
اجتماعية من فئة)11))درهم للحصة)

الواحد3 موزعة كالتالي):
 (11.111 (: محمود) رشد  السيد 

درهم.
املجموع):)11.111))درهم.

معهود إلى السيد رشد) (: التسيير)
محمود.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور إلى)))3)ديسمبر من كل سنة)
ما عدا السنة األولى تبتدئ من تاريخ)

التسجيل.

التجاري) بالسجل  التسجيل  تم 
تحت رقم):)693)36.

للبيان واالطالع

األستاع محمد أمين محبوب
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FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

TKADDALISHOP
SARL AU

تأسيس شركة ع.م.م ش.و
تأسيس) تم  بموت�سى عود عرفي 
محدود3) مسؤولية  عات  شركة 

ش.ع.م.م ش.و.
(: االجتماعي) اللوب 

.TKADDALISHOP SARL AU
الشريك واملساهم : السيد محمد 
  AA(17388 ب.و.ط  موس،  اوت 

111) سهم.
املسير الوحيد : السيد محمد اوت 

موس.
رأس املال : 11.111) درهم.

: بيع الخضر والفواكه،  النشاط 
املنتجات الغذائية.

توزيع املنتجات الغدائية.
معدات التغليف.

املد3 : 99 سنة.
العنوان : عمار3 31 شوة رقم 8 
حسان  الوكيلي  احمد  موالي  زنوة 

الرباط.
باملحكمة  الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (9 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم  تحت   (1(1

.(33(33
للبيان
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STE SOSENETRAD
SARL

الصخيرات عمار3 ))) رقم 5 حي 
عين الحيا3

 (7 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
وونيو)1)1))واملسجل وومه)1))وونيو)

1)1))تحت رقم)2020/10127.
جميع) عن  التنازل  بموجبه  تم 
 SOSENETRAD لشركة) األسهم 
سهما   (111 أسهمها  وعدد   SARL
وملكها السيد الجناحي عبد الحق ب 

511 سهم.

 511 ب  خدوم  الوافي  والسيد3 

سهم.
الحيداوي  فؤاد  السيد  لفائد3 

رقم  الوطنية  للبطاقة  الحامل 

البيضاء  بالدار  E5(6111 والساكن 

سيدي معروف بلوك H رقم 59 حي 

نجاح.

تم اإلوداع الوانوني لدى املحكمة 

وونيو   (3 وومه  بالرباط  التجارية 

1)1) تحت رقم 8)9).
للبيان
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم)3)الونيطر3

س ب بريستيج
ش.ع.م.م

رأسمالها 11.111) درهم

مورها تجزئة ل ق رقم )8)) اليانس 

درنا مهدوة الونيطر3

تعدوالت قانونية
حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (

 (1(1 مارس) ((6 بتاريخ) بالونيطر3 

 (1(1 مارس) ((5 بتاريخ) واملسجل 

قرر مساهمو شركة س ب بريستيج)

ش.ع.م.م ما ولي):

ومتلكها) حصة  ((111 تفويت)

والسيد3) االله  عبد  كنيو3  السيد 

شرابي) السيد  لفائد3  بويردان  وفاء)

محمدون.

استوالة السيد كنيو3 عبد االله)

السيد) وتعيين  مسير  منصب  من 

منفرد) كمسير  محمدون  شرابي 

للشركة ملد3 غير محدود3.

من) ((3 و) (7 و) (6 البنود) تعدول 

قانون الشركات.

الرأسمال) مجموع  وصبح  وبذلك 

 (111 في ود السيد شرابي محمدون)

حصة.

االبتدائية) باملحكمة  تم  اإلوداع 

 (1(1 وونيو) ((( بتاريخ) بالونيطر3 

تحت رقم))7368.
لإلشار3 والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم)3)الونيطر3

مطبعة عباس
ش.ع.م.م

رأسمالها 11.111) درهم
مورها 3 و 7 زاوية زنوة جبالة غاندي 
ولبنان إقامة فاتن اقامة س رقم 3 

الونيطر3
تعدوالت قانونية

حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (
 (1(1 وونيو) (( بتاريخ) بالونيطر3 
 (1(1 وونيو) (( بتاريخ) واملسجل 
عباس) شركةمطبعة  مساهمو  قرر 

ش.ع.م.م ما ولي):
تمتلكها) التي  حصة  (611 تفويت)
السيد3) لفائد3  وهبي  وفاء) السيد3 

مليكة الشفيق.
من) وهبي  وفاء) السيد3  استوالة 
منصب مسير وتعيين السيد3 مليكة)
للشركة) منفرد3  كمسير3  الشفيق 

ملد3 غير محدود3.
من) ((3 و) (7 و) (6 البنود) تعدول 

قانون الشركات.
الرأسمال) مجموع  وصبح  وبذلك 
 (111 في ود السيد3 مليكة الشفيق)

حصة.
االبتدائية) باملحكمة  تم  اإلوداع 
 (1(1 وونيو) ((( بتاريخ) بالونيطر3 

تحت رقم))7366.
لإلشار3 والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم)3)الونيطر3

ترانس لكماد
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها 11.111) درهم
مورها االجتماعي تجزئة األمل رقم 

163) الونيطر3
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3
حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (
 (1(1 فبراور) ((7 بتاريخ) بالونيطر3 
 (1(1 مارس) (3 بتاريخ) واملسجل 
مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

محدود3 بمسير منفرد بميزاتها التالية):
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التسمية):)ترانس لكماد ش.ع.م.م.
الوطني) البضائع  نول  (: الهدف)

والدولي.
املور االجتماعي): تجزئة األمل رقم 

163)،)الونيطر3.
املد3):)99)سنة.

مبلغ) في  حدد  (: الرأسمال)
 (.111 إلى) درهم موسمة  ((11.111
للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 
موزعة) بكاملها  ومؤدا3  مكتتبة  كلها 

على املساهمين كالتالي):):
 511 الرحيم) عبد  لكماد  السيد 

حصة.
رشيد لكماد)51))حصة.
جمال لكماد)51))حصة.

لكماد) السيد  السيد  (: التسيير)
بتاريخ) مزداد  مغربي  الرحيم  عبد 
بأسفي مسير منفرد ملد3 غير) ((966

محدود3.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
التسجيل):))تم باملحكمة االبتدائية)
بتاريخ) (53533 بالونيطر3 تحت رقم)

)))مارس)1)1).
لإلشار3 والتنبيه
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استيثاقية ميموزا

مكتب قانوني للمحاسبة

الطابق األول إقامة بال روزا رقم)3)الونيطر3

ال ستراتيجي
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها 11.111) درهم
مورها االجتماعي تجزئة 633 قصبة 

املهدوة الونيطر3
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3 بشريك منفرد
حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (
 (1(1 مارس) (3 بتاريخ) بالونيطر3 
 (1(1 مارس) (3 بتاريخ) واملسجل 
مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 
محدود3 بمسير منفرد بميزاتها التالية):
ال ستراتيجي ش.ع.م.م) (: التسمية)

ش.م.
الهدف):)موهى.

 633 تجزئة   : االجتماعي) املور 
قصبة املهدوة الونيطر3.

املد3):)99)سنة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((.111 درهم موسمة إلى)
درهم للحصة كلها مكتتبة) ((11 فئة)
ومؤداه بكاملها وموزعة على املساهم)

املنفرد.
كوحلي) السيد  السيد  (: التسيير)
ادريس مغربي مزداد بتاريخ))))فبراور)
بتيفلت مسير منفرد ملد3 غير) ((963

محدود3.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
التسجيل):))تم باملحكمة االبتدائية)
بتاريخ) (53763 بالونيطر3 تحت رقم)

6))وونيو)1)1).
لإلشار3 والتنبيه
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EXCEL VILLE
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3
طبوا ملوتضيات العود الذي تلواه)
موثق) دوليزال  كريم  محمد  األستاع 
بالدار البيضاء)بتاريخ)1))و)8))مارس)
األسا�سي) الوانون  وضع  تم  ((1(1
املحدود3) املسؤولية  عات  لشركة 

مميزاتها كاألتي):
شركة) (EXCEL VILLE (: التسمية)

عات مسؤولية محدود3.
 3 :)الدار البيضاء) املور االجتماعي)

زنوة اإلمام مسلم.
الهدف االجتماعي):)تهدف الشركة)

داخل املغرب وفي الخارج):
االنعاش العواري واقتناء)وتطوير)
وبيع جميع املمتلكات املنوولة أو غير)
املنوولة،)وجميع املمتلكات الحضرية)

أو الريفية.
وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء)
الخام املنتجات  جميع   وتجار3 
واملعدات) واملواد  املصنعة  أو  (
والعمولة) واملعدات  الصناعية 
املنتجات) بهذه  املتعلوة  والسمسر3 

بشكل عام.

متعدد3) املباني  جميع  إنشاء)

األغراض.

أو) اململوكة  العوارات  استغالل 

التي سيتم تملكها من طرف الشركة)

طريق) عن  أو  مباشر  بشكل  إما 

استغالل) طريوة  بأي  أو  االستئجار 

أخرى.

التوسيم) عمليات  جميع  إنجاز 

والتجزئة.

جميع) وتنفيذ  وتطوير  دراسة 

مشاريع البناء)اإلسكاني االجتماعي أو)
االقتصادي أو البرجوازي أو البرجوازي)

املشاريع) جميع  وتحويق  الحصري،)

والصناعية) والتجارية  السياحية 

العامة األشغال  وجميع   والحرفية 

)أو الخاصة أو عباقر3 مدنيون.

واإلجراءات) الدراسات  جميع 

لخلق) واالستوصاءات  والتنويب 

املجتمع) لتنمية  الالزمة  الوسائل 

بشكل عام.

بمنح) أو  بمفرده  إما  البناء،)

املشروع ملنظمات أخرى.

إنشاء)وتسويق منتجها أو أي منتج)

آخر مماثل.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 

والتي) املدنية أو املنوولة أو العوارية،)

قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر)

األشياء) جميع  أو  الشركة  بكائن 

املماثلة أو عات الصلة.

تم تحدود مد3 الشركة في) (: املد3)

99)سنة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) موسمة  درهم  ((11.111 مبلغ)

كل) قيمة  اجتماعية  حصة  ((.111

وسجلت) حررت  درهم  ((11 حصة)

جميعها على الشكل التالي):

 IVOIRE HOLDING شركة)

SARL):)311 حصة.

 HOLDER( SARL( AU( : شركة)

311)حصة.

 311 (: (OXY VILLE SARL شركة)

حصة.

مجموع الحصص):)111.))حصة.

وتم تسيير الشركة ملد3) (: التسيير)

غير محدود3 من طرف):

ممثل شركة) امغار  رشيد  السيد 

.»IVOIRE HOLDING SARL«

ممثل) الدرهم  دحمان  السيد 

.»HOLDER SARL AU«(شركة

السيد ناصر بوزوبع ممثل شركة)

.»OXY VILLE SARL«

العوود) جميع  في  الشركة  تلتزم 

بالتوقيع الثالثي من طرف):

ممثل شركة) امغار  رشيد  السيد 

.»IVOIRE HOLDING SARL«

ممثل) الدرهم  دحمان  السيد 

.»HOLDER SARL AU«(شركة

السيد ناصر بوزوبع ممثل شركة)

.»OXY VILLE SARL«

باملركز) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  الجهوي 

وونيو)1)1).

السجل التجاري رقم)3)5)36.
من أجل النسخة واإلشار3
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 SOCIETE RADIA DE

COMMERCE
»SORADIC« باختصار

شركة عات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد

الرأسمال : 311.111 درهم

املور الرئي�سي : 86، زنوة أوالد زيان 

الطابق األول - الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 13875) الدار 

البيضاء

تحويل املور الرئي�سي
الجمع) محضر  بموت�سى  (- ((

املذكور3) للشركة  االستثنائي  العام 

(،(1(9 سبتمبر) ((5 بتاريخ) أعاله 

تورر تحويل املور الرئي�سي من الدار)

البيضاء)86، زنوة أوالد زيان الطابق 

37 زنوة  البيضاء،  الدار   : إلى  األول 

تغيير  تم  وبالتالي،  البعمراني  محمد 

الفصل 3 من الوانون األسا�سي.
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بكتابة  الوانوني  اإلوداع  تم   -  (
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالدار البيضاء بتاريخ 9 وونيو 1)1) 

تحت رقم 735359.
من أجل موتطف وإشار3

املسير الوحيد
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PM AVENUE
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها االجتماعي 51.111 درهم
املور االجتماعي : 5) شارع األبطال 

رقم 3 أكدال الرباط
تأسيس

في) عمال بعود خاص تم توقيعه 
تم تأسيس شركة) ((1(1 فبراور) ((1
تتمثل) محدود3  مسؤولية  عات 

خصائصها فيما ولي):
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدود3.
.»PM AVENUE«(:(التسمية

من) الغرض  (: الشركة) أهداف 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخارج)
املطعم التوليدي وجميع أنواع) (: هو)

املطاعم.
استغالل قاعة الشاي.

وبيع) جاهز3  وجبات  تحضير 
املشروبات.

خدمة) املكان،) عين  في  البيع 
توصيل الطلبات إلى املنازل.

وبيع وإعداد وتوزيع جميع) شراء)
جميع) وممارسة  الغذائية  املواد 

أنشطة املطاعم.
األحداث أنواع  جميع   تنظيم 
)()بما في علك أعياد امليالد،)والتعميد،)
عات) واألمسيات  الزفاف  وحفالت 
لجميع) والتنشيط  الخاص)) الطابع 
باملطاعم) املتعلوة  األنشطة  أنواع 

وخدمات ممون الحفالت.
بأي شكل من األشكال) االهتمام 
سواء)في الشركات املنشأ3 أو الشركات)

املشابهة أو املراد إنشاؤها.
براءات) جميع  على  الحصول 
واستغاللها،) واكتسابها  االختراع 
بيعهاـ) وإجراءات  التجارية  العالمة 

مساهمتها،)اقتناءها وتنازلها.

تمثيل الشركات في كل من املغرب)
والخارج.

االستيراد والتصدور.
العمليات) جميع  عام،) وبشكل 
أو) املنوولة  أو  املالية  أو  التجارية 
بشكل) ربطها  ومكن  التي  العوارية 
مباشر أو غير مباشر كليا أو جزئيا ألي)
التي) أعاله  املذكور3  العمليات  من 
الشركة) أعمال  تطور  أو  تسهل  قد 

االستيراد والتصدور.
املور االجتماعي):)5))شارع األبطال)

رقم)3)أكدال الرباط.
99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املد3)

الشركة بالسجل التجاري.
املساهمات):)تم املساهمة للشركة)

باملبالغ النودوة التالية من قبل):
السيد قادر جوكلو بمبلغ)5.111) 

درهم.
السيد مراد البدوي مبلغ)5.111) 

درهم.
في املجموع):)51.111)درهم.

الرأسمال االجتماعي):)وتم تحدود)
 51.111 بمبلغ) الشركة  رأسمال 
درهم موسمة إلى)511)سهم متساوي)
درهم،) ((11 لكل) االسمية  الويمة 
الشركاء،) قبل  من  بالكامل  مشترك 
للشركاء) ومخصص  بالكامل  مدفوع 

بما وتناسب مع مساهماتهم،)وهي):
السيد قادر جوكلو):)51))سهم.
السيد مراد البدوي):)51))سهم.

في املجموع):)511)سهم.
تعيين لفتر3) :)قرر الشركاء) املسير)

غير محدود3 بصفة مسيرون):
الفرن�سي) جوكلو،) قادر  السيد 
الجنسية املزداد في فاتح ووليو)983) 
السفر) لجواز  والحامل  بوردو،) في 
واملويم) (،((CL57363 الفرن�سي رقم)
مريجنك) (33711 زنوة ايسن) ((6 في)

فرنسا.
والسيد مراد البدوي،)من مواليد)
في انكوليم فرنسا،) ((98( ووليو) ((7
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)
 6 بوطاع) والساكن  (،PU8((65(
3)شوة) إقامة نسيم الجنان عمار3 ا)

3))حي الرياض الرباط.

التوييد) رقم  (: الوانوني) اإلوداع 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط))6)33).
من أجل التلخيص والنشر

التسيير
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KG MOROCCO GROUP
شركة عات مسؤولية محدود3 

بمساهم وحيد
رأسمالها االجتماعي 1.111) درهم
املور االجتماعي : 5) شارع األبطال 

رقم 3 أكدال الرباط
تأسيس

في) عمال بعود خاص تم توقيعه 
تم تأسيس شركة) ((1(1 فبراور) ((1
بمساهم) محدود3  مسؤولية  عات 

وحيد تتمثل خصائصها فيما ولي):
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدود3 بمساهم وحيد.
 KG MOROCCO« (: التسمية)

.»GROUP
من) الغرض  (: الشركة) أهداف 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخارج)
الوجبات) التوليدي  املطعم  (: هو)

السريعة في عين املكان أو لتؤخذ.
اقتناء)واستئجار املباني التجارية.

وسيلة،) بأي  الشركة،) مشاركة 
بشكل مباشر أو غير مباشر،)في جميع)
بغرضها) تتعلق  قد  التي  العمليات 
جدود3) لشركات  إنشاء) طريق  عن 
شراء) أو  االشتراك  أو  املساهمة  أو 
األوراق املالية أو الحووق االجتماعية)
إنشاء) علك،) خالف  أو  االندماج  أو 
عمل أي  إدار3  تأجير  أو  حياز3   أو 

)أو مؤسسة.
أخذ أو حياز3 أو استغالل أو نول)
االختراع) وبراءات  العمليات  جميع 

املتعلوة بهذه األنشطة.
استيراد وتصدور.

عن) نيابة  الخدمات  تودوم 
وتعلق) فيما  خاصة  الشركات،)

بالتمويل والتسويق واالستراتيجية.
للشركات،) استشارات  تودوم 
واالستراتيجية) اإلدار3  في  السيما 

واالتصاالت والتسويق.

ترخيص العالمة التجارية،)امتياز.

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

واملالية) والصناعية  التجارية 

املرتبطة بشكل) العوارات  وضمانات 

األشياء) بأحد  مباشر  غير  أو  مباشر 

أن) املحتمل  من  أو  أعاله  املذكور3 

تعزز تطويرها.

املور االجتماعي):)5))شارع األبطال)

رقم)3)أكدال الرباط.

99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املد3)

الشركة بالسجل التجاري.

لشركة) تودوم  تم  (: املساهمات)

درهم نودا كامل مبلغ) ((1.111 مبلغ)

رأس املال.

الرأسمال االجتماعي):)وتم تحدود)

رأسمال الشركة بمبلغ)1.111))درهم)

11))سهم بويمة اسمية) موسمة إلى)

صدر) بالكامل  مشترك  درهم،) ((11

ومخصص بالكامل للشريك الوحيد)

السيد قادر جوكلو الفرن�سي الجنسية)

املزداد في فاتح ووليو)983))في بوردو،)

والحامل لجواز السفر الفرن�سي رقم)

زنوة) ((6 في) واملويم  (،((CL57363

ايسن)33711)مريجنك فرنسا.

وتم) اآلن  من  اعتبارا  (: التسيير)

عن) فوط  وإدارتها  الشركة  تسيير 

طريق):)السيد قادر جوكلو،)الفرن�سي)

الجنسية املزداد في فاتح ووليو)983) 

السفر) لجواز  والحامل  بوردو،) في 

واملويم) (،((CL57363 الفرن�سي رقم)

مريجنك) (33711 زنوة ايسن) ((6 في)

فرنسا.

التوييد) رقم  (: الوانوني) اإلوداع 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط)63)33).
من أجل التلخيص والنشر

التسيير

96 P



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   7313

LUXURY LEVEL ESTATE
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها االجتماعي 1.111) درهم

املور االجتماعي : 5) شارع األبطال 

رقم 3 أكدال الرباط

تأسيس
في) عمال بعود خاص تم توقيعه 

تم تأسيس شركة) ((1(1 فبراور) ((1

تتمثل) محدود3  مسؤولية  عات 

خصائصها فيما ولي):

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدود3.

 LUXURY LEVEL« (: التسمية)

.»ESTATE

من) الغرض  (: الشركة) أهداف 

الشركة سواء)في املغرب أو في الخارج)

هو):)

والحياز3) واالشتراك  االقتناء)

واإلدار3 والبيع بجميع أشكاله،)لجميع)

األسهم وجميع الويمات العوارية في)

العوارية) والكيانات  الشركات  جميع 

إنشاؤها،) أو سيتم  إنشاؤها  تم  التي 

مغربية أو أجنبية.

التصدور واالستيراد.

الترويج العواري والسياحي.

التصنيع املسبق.

املبنية العوارات  جميع   اقتناء)

أو التي سيتم بناؤها وبيعها كما هي) (

أو بعد الصيانة أو التشييد،)الشراء،)

األرض) وتوسيم  تجزئة،) البيع،)

العارية.

عمليات توسيم األرا�سي العارية.

لالستخدام) املباني  تشييد جميع 

السكني) أو  الصناعي  أو  التجاري 

إما عن طريق) املباني  وتشغيل هذه 

اإلوجار أو بأي طريوة أخرى وخاصة)

والشوق،) الطوابق  توسيمها حسب 

رقم) الظهير  اإلطار  في  بيعها  بهدف 

رجب) ((5 في) املؤرخ  ((89.1(.(

الوانون) بإصدار  (((11( )3أكتوبر)

امللكية) بحالة  املتعلق  (00-18 رقم)

املشتركة للمباني املبنية.

والهندسة) البناء) خدمات  شركة 

والخاصة) العامة  واألشغال  املدنية 

جميع) وتشمل  أشكالها  بكافة 

املرافق) السباكة،) (الكهرباء،) املهن)

الخشب،) النجار3،) الصحية،)

الزجاج،) الطالء،) األملنيوم،) املعادن،)

إلى) وما  املصاعد،) تركيب  العمال،)

علك.

شركة جميع النشاطات املتعلوة)

بأعمال تكييف الهواء)والتبرود.

في) للشركات  النصائح  تودوم 

سياق الهدف االجتماعي أو أي نشاط)

عي صلة.

عمليات) جميع  عام،) وبشكل 

الصناعية،) العوارية،) أو  الضمانات 

بشكل) املتعلوة  املالية،) التجارية،)

املوضوع بهذا  مباشر  غير  أو   مباشر 

أو عات) املماثلة  املواضيع  أو جميع  (

لهذا) مفيد3  تكون  قد  التي  أو  صلة 

تسهل) أن  املحتمل  أو  املوضوع 

تحويوه.

املور االجتماعي):)5))شارع األبطال)
رقم)3)أكدال الرباط.

99)سنة من تاريخ تسجيل) (: املد3)

الشركة بالسجل التجاري.

املساهمات):)تم املساهمة للشركة)

باملبالغ النودوة التالية من قبل):

 5.111 السيد قادر جوكلو بمبلغ)

درهم.

 5.111 السيد مراد البدوي مبلغ)

درهم.

في املجموع):)1.111))درهم.

الرأسمال االجتماعي):)وتم تحدود)
 (1.111 بمبلغ) الشركة  رأسمال 
درهم موسمة إلى)11))سهم متساوي)

درهم،) ((11 لكل) االسمية  الويمة 

الشركاء،) قبل  من  بالكامل  مشترك 

للشركاء) ومخصص  بالكامل  مدفوع 

بما وتناسب مع مساهماتهم،)وهي):

السيد قادر جوكلو):)51)سهم.

السيد مراد البدوي):)51)سهم.

في املجموع):)11))سهم.

تعيين لفتر3) :)قرر الشركاء) املسير)

غير محدود3 بصفة مسيرون):

الفرن�سي) جوكلو،) قادر  السيد 
الجنسية املزداد في فاتح ووليو)983) 
السفر) لجواز  والحامل  بوردو،) في 
واملويم) (،((CL57363 الفرن�سي رقم)
مريجنك) (33711 زنوة ايسن) ((6 في)

فرنسا.
والسيد مراد البدوي،)من مواليد)
في انكوليم فرنسا،) ((98( ووليو) ((7
حامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم)
 6 بوطاع) والساكن  (،PU8((65(
3)شوة) إقامة نسيم الجنان عمار3 ا)

3))حي الرياض الرباط.
التوييد) رقم  (: الوانوني) اإلوداع 
بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

بالرباط)65)33).
من أجل التلخيص والنشر

التسيير
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 SOCIETE SYSTEME ALPHA
TRADING

S.A.R.L
تأسيس) تم  بموت�سى عود عرفي 

شركة باملميزات التالية):
 SOCIETE SYSTEME (: التسمية)

.ALPHA TRADING
(: للشركة) الوانوني  الشكل 

.S.A.R.L
زنوة بن دحو حي) (: الشركة) مور 
خط الرملة)))الرقم)67)مكرر العيون.
(: للشركة) ( االجتماعي) النشاط 
البضائع،) ونول  وتصدور  استيراد 

أنشطة مختلفة...
 (11.111 (: الشركة) رأسمال 

درهم.
يعهد إلى السيد محمد) (: التسيير)

فاضل الفياللي ملد3 غير محدود3.
الشركاء):

الفياللي) فاضل  محمد  السيد 
)511))حصة بمائة درهم للحصة.

 (511) الفياللي) مروان  السيد 
حصة بمائة درهم للحصة.

اإلوداع الوانوني)):)))تم))باملحكمة)
وونيو) ((6 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)2020/969.
سجل تجاري رقم)3)7)3.

98 P

EL FATER CAR
تأسيس شركة

تبعا للعود العرفي بتاريخ))))مارس)
1)1)،)تم وضع قوانين الشركة عات)

املميزات التالية):
.EL FATER CAR(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
الشريك) وعات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
وتعلق نشاط الشركة) (: املوضوع)

سواء)باملغرب أو خارجه):
كراء)السيارات بدون سائق.

الووات) شارع  (: الرئي�سي) املور 
املساعد3 رقم))5)املر�سى العيون.

مبلغ)) في  حدد  (: الرأسمال)
 (111 إلى) موسمة  درهم  ((11.111
للواحد3) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):
 511 (: السعدوة عبوري) السيد3 

حصة.
 511 (: الفاطر) البشير  ( السيد)

حصة.
السيد) تسيير من طرف  (: اإلدار3)
السعدوة) والسيد3  الفاطر  البشير 

عبوري.
بكتابة) ( تم) ( ( (: ( اإلوداع الوانوني)
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  ( ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ)

.2020/1078
سجل تجاري رقم)867)3.

99 P

PECHE SERVICES
SARL AU

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 
درهم للحصة الواحد3 موزعة) ((11

على الشكل التالي):
 Mme( ZINEB( MALKI( : السيد)

111))حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولة تبتدئ من تاريخ التسجيل.
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املسير3) تجزئة  (: االجتماعي) املور 
شارع ادريس الحارثي رقم)131))شوة)

رقم)))املر�سى العيون.
.Mme ZINEB MALKI(:(املسير

التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 
.3173(

تم اإلوداع) ( ( (: ( الوانوني) اإلوداع 
باملحكمة االبتدائية بالعيون بتاريخ)3  
فبراور)1)1)))تحت رقم)2020/302.
100 P

 SOCIETE HAI SHENG
FISHERIES

S.A
تغيير بشركة

بتاريخ) عرفي  عود   بموجب 
1))فبراور)1)1)،)تم إحداث التغيير)
 SOCIETE HAI بشركة) التالي 

.SHENG FISHERIES S.A
شورون) بن  ندا  السيد3  تعيين 
رئيسة للمجلس اإلداري املعين حدوثا)

ملد3 ست سنوات.
 Zhang Dong السيد) ويبوى 
بالتوقيع) وحيدا  مخوال  (Ming

االجتماعي للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) بالعيون  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)2020/1079.
101 P

 STE TRANSPORT FOUM EL
OUED

SARL
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها : الطريق الوطنية رقم ) قرب 
مصنع االسمنت جماعة فم الواد 

العيون
تعدوالت قانونية

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املنعود بتاريخ)3))وونيو)1)1)،)تمت)
على) الشركاء) طرف  من  املصادقة 

ما ولي):
تم) (: اجتماعية) حصص  تفويت 
حصة) (511 (: حصة) ((111 تفويت)
من السيد محمد علي بوصولة و511 
عياش) محمد  السيد  من  حصة 

لصالح السيد عبد املجيد جناح.

للشركة) الوانوني  الشكل  تغيير 

إلى شركة عات املسؤولية املحدود3)

بشريك وحيد.

عياش) محمد  السيد  استوالة 

من) بوصولة  علي  محمد  والسيد 

املجيد) عبد  السيد  وتعيين  التسيير 

جناح املسير الوحيد للشركة ملد3 غير)

محدود3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بالعيون) االبتدائية  باملحكمة 

تحت) ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

رقم)2020/1103.

102 P

NOUR PREMIUM CAFE
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 

1)1))تم تأسيس الشركة) 1))مارس)

 NOUR) كافي) برميوم  نور  املسما3 

مورها) ((PREMIUM CAFE SARL

زنوة الشهيد محمد) ((7 (: االجتماعي)

الشاوي تاز3.

رأسمالها):)11.111))درهم.

مسيرها):)بوصفيحة عبد اللطيف.

املد3):)99)سنة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتاز3 تحت رقم)38))بتاريخ)

5))وونيو)1)1).

103 P

HM MEDICA
شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : 53 زنوة 

تانسيفت شوة رقم ) أكدال الرباط

بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  ((1(1 مارس) ((

بشريك) محدود3  مسؤولية  عات 

وحيد باملميزات التالية):

.HM MEDICA(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

املوضوع االجتماعي):

املعدات) واستيراد  بيع  شراء،)

الطبية،) وشبه  الطبية  واألجهز3 

طب) ومنتجات  املختبر  كواشف 

املنتجات) جميع  وكذلك  األسنان 

املشتوة أو ما شابه علك.

وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء)

الصيدالنية) واملستحضرات  األدوية 

والكيميائية ومستحضرات التجميل)

والعطور وجميع املنتجات املشتوة.

املكاتب،) واستغالل جميع  إنشاء)

الوكاالت والفروع.

تمثيل العالمة التجارية للشركات)

األجنبية.

املالية) العمليات  جميع  وعموما 

والتجارية والصناعية واملنوولة وغير)

بشكل) ربطها  ومكن  التي  املنوولة 

األشياء) بأحد  مباشر  وغير  مباشر 

آخر) �سيء) بأي  أو  أعاله  املذكور3 

مشابه أو عي صلة أو من املرجح أن)

تعزز تنمية التراث االجتماعي للشركة.

املد3):)99)سنة.

 املور االجتماعي):)53)زنوة تانسيفت

شوة رقم)))أكدال الرباط.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة الواحد3.

الزاكي) هند  السيد3  (: الحصص)

111))حصة.

إلى) التسيير  أسند  (: التسيير)

السيد3 هند الزاكي الحاملة لبطاقة)

 A617(38 رقم) الوطنية  التعريف 

ملد3 غير محدود3.

للشركة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ بالرباط  التجارية   باملحكمة 

6))وونيو)1)1))تحت رقم)3)1).

رقم السجل التجاري)5))33).

104 P

مكتب األستاع عادل الشهدي موثق بالرباط

شارع األبطال إقامة زهار شوة رقم))))الطابق)

الثاني)1))الرباط

LA SOSIETE GUSGROUPE
SARL

حرر) توثيوي  عود  بموت�سى 

بمكتب األستاع عادل الشهدي موثق)

 (1(9 ديسمبر) ((7 بتاريخ) بالرباط 

تم تأسيس الشركة عات املسؤولية)

املحدود3 عات الخصوصيات التالية):

 LA SOSIETE (: التسمية)

.GUSGROUPE SARL

عات) الشركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3.

الرحالت) تنظيم  (: الهدف)

واملناسبات.

 LE NEGOCE SOUS TOUTS

.SES FORMES

املد3):)99)سنة.

الرباط أكدال) (: مورها االجتماعي)
زنوة األشعري عمار3)3))رقم))).

الرأسمال):)11.111))درهم.

التسير):)السيد3 سليمة الريفي.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  وتم 

االبتدائية بالرباط بتاريخ)7))ديسمبر)

9)1))في))السجل التجاري)139)3).

105 P

JOUMARAJA
شركة مدنية عوارية

رأسمالها : 1.111) درهم

مورها االجتماعي : 33) زنوة محمد 

أسميحة إقامة جوهر3 محمد 

أسميحة طابق 6 رقم 35 الدار 

البيضاء

العام) الجمع  قرار  ملحضر  تبعا 

وونيو) (( بتاريخ) املنعود  االستثنائي 

تمت املصادقة على الورارات) ((1(3

التالية):

لحصة) بيع  عود  على  املصادقة 

للشركة) مملوكة  واحد3  اجتماعية 

لفائد3) (PEMA SARL الفرنسية)

 BUILDINVEST الفرنسية) الشركة 
أورو ((111 رأسمالها) (MDB SNC
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زنوة) ((8 بفرنسا) االجتماعي  مورها  (
باريس) تجاري  سجل  (751(7 بروني)
))B5(95(63)حدد رأسمال الشركة)
إلى) موسمة  درهم  ((1.111 مبلغ) في 
 (11 11))حصة اجتماعية من فئة)
تحريرها) تم  الواحد3  للحصة  درهم 

بالكامل وتوزيعها كالتالي):
 SOCIETE DES HÔTELS
CARAÏBES SA):)99)حصة اجتماعية)
فرانسوا) السيد  طرف  من  مسير3 

بوني.
: (BUILDINVEST MDB SNC 
 ))حصة اجتماعية مسير3 من طرف)

السيد فرانسوا بوني.
106 P

JOUMARAJA
شركة مدنية عوارية

رأسمالها : 1.111) درهم
مورها االجتماعي : 33) زنوة محمد 

أسميحة إقامة جوهر3 محمد 
 أسميحة طابق 6 رقم 35 

الدار البيضاء
العام) الجمع  قرار  ملحضر  تبعا 
مارس) ((6 االستثنائي املنعود بتاريخ)
تمت املصادقة على الورارات) ((1(1

التالية):
 املصادقة على عود بيع املؤرخ في
اجتماعية) لحصة  ((1(3 وونيو) ((  
 PEMA للشركة) مملوكة  واحد3 
الفرنسية) الشركة  لفائد3  (SARL
 BUILDINVEST MDB SNC
رأسمالها)111))أورو مورها االجتماعي)
بفرنسا)8))زنوة بروني)7)751)سجل)

.B5(95(63(((تجاري باريس
 وأخد بعين االعتبار عود الشركة):
الذي) (BUILDINVEST MDB SNC
نص على تحويل الشركة إلى شركة)
محدود3 املسؤولية مع تغيير التسمية)
 BUILDINEST PATRIMOINE إلى)
رأسمالها) فرنسية  شركة  (SARL
111))أورو مورها االجتماعي بفرنسا)
سجل) (751(7 بروني) زنوة  ((8
من) مسير3  تجاري  (B5(95(63((

طرف السيد فرانسوا بوني.

التصريح) بعود  اإلحاطة  وكذلك 

التصفية) دون  الشركة  بحل 

 SOCIETE DES HÔTELS لشركة)

جميع) شراء) بعد  (CARAÏBES SA

الحصص بتاريخ)5))ووليو)6)1))من)

.SOCIETE BUILDINVEST SA(طرف

الجدود) التوزيع  على  املصادقة 

لرأسمال شركة جوماراجا):

 SOCIETE BUILDINVEST SA

99)حصة اجتماعية.

 BUILDINVEST PATRIMOINE

SARL ))حصة اجتماعية.

إلغاء)جميع قرارات محضر الجمع)

أكتوبر) ((3 في) املؤرخ  العادي  العام 

3)1))والوا�سي بإقالة السيد3 رجاء)

بربيش من منصب مسير3.

تعيين مسيرون جدودون ملد3 غير)

محدد3 مع جميع الصالحيات.

فرن�سي) بوني،) فرانسوا  السيد 

فاتح) بتاريخ  مزداد  الجنسية،)

بفرنسا) الساكن  ((936  أغسطس)
8))زنوة بروني)7)751)الحامل لجواز)

السفر رقم)3))د ل)1))75.
ماري) جون  لورون  السيد 

مزداد) الجنسية،) فرن�سي  كاربونتيي،)

الساكن) ((966 أكتوبر) ((3 بتاريخ)
سان) فوبورك  زنوة  ((89 بفرنسا)

الحامل) (6 باريس) (75118 اونوري)

لجواز السفر رقم)8)أ أش))63)6.

األسا�سي) الوانون  صياغة  إعاد3 

للشركة طبوا للتغييرات املذكور3.
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 OFFAMMED
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
1)1))تم إحداث الوانون) )))مارس)

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

بشريك وحيد تتلخص فيما ولي):

 OFFAMMED SARL (: التسمية)

.AU

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

:)مكتب)(توزيع) الهدف االجتماعي)

واألدوات) واملكاتب  مكتبية)) لوازم 

املكتبية.

رقم  العمار3   : االجتماعي) املور 

31 الشوة رقم 8 زنوة موالي احمد 

لوكيلي حسان الرباط.

املد3 : 99 سنة.
رأسمال الشركة : 11.111) درهم 

موسمة إلى 111) حصة اجتماعية 

من فئة 11) درهم للحصة الواحد3.

محمد  أمغاري  السيد   : التسيير 

ملد3 غير محدود3.

الفتر3 املعمول بها خالل السنة : 

تبدأ من فاتح وناور إلى )3 ديسمبر.

لفائد3   5% بعد خصم   : األرباح 

االحتياط الوانوني الفائض وتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.

 (33133  : التجاري  السجل 

الرباط.

اإلوداع  تم   : الوانوني  اإلوداع 

الوانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

بتاريخ 3) وونيو 1)1).
من أجل االستخالص والبيان
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SONIRYM
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

صونيروم ش.م.م

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3

محرر) عرفي  عود  بموت�سى 

بالرباط بتاريخ)5))و)6))وونيو)1)1) 

السجل) عات  شركة  تأسيس  تم 

التجاري عدد))3)33).

 SONIRYM SARL (: التسمية)

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE صونيروم ش.م.م.

املوقع : )) زنوة جبل مو�سى شوة 

3 أكدال الرباط.

في  الشركة  تستمر   : الهدف 

املغرب  من  كل  في  أهدافها  تحويق 

وخارجه : تشغيل املطاعم واملطاعم 

إلى  التوصيل  وخدمة  املوقع  في 
املنازل وخدمات متعهد تودوم طعام 
والشراء   (SERVICES TRAITEUR(
والبيع واالستيراد من جميع املنتجات 

الغذائية ومعدات املطاعم.
جميع عمليات الوساطة واللجان 
املتعلوة  التودومية  والعروض 

باألنشطة املذكور3 أعاله.
تجارية  عالمة  أي  وامتياز  عرض 

محلية أو أجنبية.
املغرب في  امتياز  أي عود   توقيع 

أو في الخارج.
للمجتمعات  الطعام  تودوم 
والخدمات عات الصلة، املتخصصة 
في تودوم وجبات الطعام للموظفين 
باستخدام خدمات املطاعم املنظمة 
داخل املواوالت والشركات والفنادق 
واملدارس والعيادات وقواعد الحيا3.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 
املنوولة أو  الصناعية  أو   التجارية 
أو العوارية املتعلوة باألشياء بشكل 
مباشر أو غير مباشر املذكور3 أعاله 
أو من املحتمل تعزز تطويرها وكذلك 
مباشر3  غير  أو  مباشر3  مشاركة  أي 
بأي شكل من االشكال في الشركات 
التي تسعى إلى أهداف مماثلة أو عات 

صلة.
املد3 : 99 سنة.

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 
 511 إلى  موسمة  درهم   51.111 في 
درهم   (11 بويمة  اجتماعية  حصة 

للواحد3.
للسيد3  اجتماعية  حصة   311

صونية العوفي.
للسيد  اجتماعية  حصة   (11

ووسف الباشا.
للسيد3  اجتماعية  حصة   51

مريم الباشا.
51 حصة اجتماعية للسيد3 رانيا 

الباشا.
 : للشركة  كمسير  عين   : التسيير 
الحامل  العوفي  أمين  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.D6133(3
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى )3 ديسمبر.
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AROZZEL PATRIMOINE
SARL

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3

حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (: أوال)

تم) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) بالرباط 
عات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املميزات) عات  املحدود3  املسؤولية 

املبينة فيما ولي):
 AROZZEL (: التسمية)

.PATRIMOINE
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
تأجير) هي  الشركة  من  الغاوة 
تجار3،) استيراد،) تصدور  املباني،)

التوزيع.
 (( شارع عوبة شوة) (31 (: املور)

مكرر إقامة نيل أكدال الرباط.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املد3)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 (11.111 (: الجماعي) املال  رأس 

درهم املوزع كما ولي):
51.111)درهم) السيد أنس زويتن)

أي)511)حصة.
 51.111 الخياط) ريم  السيد3 

درهم أي)511)حصة.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)

السيد أنس زويتن ملد3 غير محدد3.
فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

وناور إلى متم ديسمبر.
الوانوني) اإلوداع  تم  لود  (: ثانيا)
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

.(175
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ALL ABOUT BABY
SARL AU

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 بشريك وحيد

حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (: أوال)

تم) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) بالرباط 
عات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املميزات) عات  املحدود3  املسؤولية 

املبينة فيما ولي):

.ALL ABOUT BABY(:(التسمية

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

متجر) (: هي) الشركة  من  الغاوة 

األطفال) ومستلزمات  لألطفال 

الرضع،)تمثيل العالمات التجارية.
أكدال) مو�سى  جبل  زنوة  (: املور)

الرباط)6).

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املد3)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 (11.111 (: الجماعي) املال  رأس 

درهم املوزع كما ولي):

السيد3 تالية بوحموش)11.111) 

درهم أي)111))حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)

غير) ملد3  بوحموش  تالية  السيد3 

محدد3.

فاتح) بين  ما  (: الجماعية) السنة 

وناور إلى متم ديسمبر.

الوانوني) اإلوداع  تم  لود  (: ثانيا)

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

.(176
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KOPRO'S 1
SARL

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 

تمت) ((1(1 وونيو) ((7 ووم) بالرباط 

لشركة) التأسي�سي  الوانون  صياغة 

الخصائص) لها  املسؤولية  محدود3 

التالية):

.KOPRO’S ( SARL(:(التسمية

الهدف):)مسير العوار.

ابن) شارع  (79 (: االجتماعي) املور 

سينا شوة رقم)3))أكدال الرباط.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيس الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في مبلغ)11.111))درهم.

اإلدار3):)عهد تسيير الشركة للسيد)

محمد أوالد العود.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة))3)ديسمبر.

وتسجيل) الوانوني  اإلوداع  تم 

الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)

وونيو) ((6 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)9))15).
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 SOCIETE IMMOBILIA

DEVELOPPEMENT
SARL

رأسمالها 91.111 درهم

RC(N° 103563

االستثنائي) العام  الجمع  قرر 

مارس) (9 بتاريخ) املنعود  للشركة 

1)1))الحل املسبق للشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  وتم 

وونيو) ((6 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)31)15).
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 STE MEKKA HOLLIDAY

MAROC NEW
SARL AU

تكوين شركة محدود3 املسؤولية

عات شريك واحد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بموت�سى 

وضع) تم  ((1(1 مارس) (6 بتاريخ)

الووانين األساسية لشركة محدود3)

املسؤولية عات الشريك الوحيد عات)

املميزات التالية):

الهدف):)النول السياحي.

املور):)عمار3 رقم)31)شوة رقم)8 

شارع موالي أحمد الوكيلي حسان.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)11.111))درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملد3  الغمارتي  أمين  السيد 

محدود3.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم السجل) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

التجاري)7)331).
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STE HEMPIRE
SARL AU

تكوين شركة محدود3 املسؤولية
عات شريك واحد

بالرباط) مؤرخ  محضر  بموت�سى 
وضع) تم  ((1(1 فبراور) ((( بتاريخ)
الووانين األساسية لشركة محدود3)
املسؤولية عات الشريك الوحيد عات)

املميزات التالية):
الهدف):)أمن تكنولوجيا املعلومات)

وحماوة حووق النشر.
إنشاء)وإدار3 املواقع والتطبيوات.

األجهز3) منتجات  جميع  تداول 
وخدمات تكنولوجيا املعلومات.

املور):)عمار3 رقم)31)شوة رقم)8 
شارع موالي أحمد الوكيلي حسان.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 
قدره)11.111))درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملد3  جودي  حسين  السيد 

محدود3.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم السجل) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

التجاري)5)331).
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AGROCIP
شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
رأسمالها 81.111 درهم

املور االجتماعي : 3)) والد مطاع 
تمار3

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
تم) (،(1(1 ماي) ((8 بتاريخ) بالرباط 
االستثنائية) الجمعية  محضر  تحرير 
AGROCIP SARL AU)شركة) لشركة)
بشريك) محدود3  مسؤولية  عات 

وحيد الذي تورر فيه ما ولي):
تمدود غرض الشركة):

وورر الشريك الوحيد تمدود هدف)
الشركة على النحو التالي):

وتغليف) وتسويق  وإنتاج  زراعة 
والخضراوات) الفواكه  وتصدور 

الطازجة.
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وتعبئة) وتسويق  وإنتاج  زراعة 

وجمع وبيع واستيراد وتصدور جميع)

النباتات) وجميع  الزراعية  املنتجات 

والغذاء) والتوابل  والطبية  العطرية 

املخصصة) الصناعية  والنباتات 

والغذائية) الطبية  لألغراض 

والعطور) التجميل  ومستحضرات 

وجميع االستخدامات وجهة صناعية)

جميع) وكذلك  بإنتاجها  مرتبطة 

العمليات السابوة أو الضرورية لهذا)

التسويق.

زراعة وتجهيز وتسويق املزروعات))

العطرية) والنباتات  واملحاصيل 

املعطر3) أو  العضوية  والطبية 

الجواهر األخرى) والشجيرات وجميع 

وعموما لجميع الثوافات مهما كانت.

االعتراف بنول األسهم.

علما) الوحيد  املساهم  وآخذ 

نول) ويورر  التحويل  بمشروع 

التي وملكها في شركة) جميع األسهم 

 811 أي) (AGROCIP SARL AU

كمال) السيد  لصالح  مجانا  ( سهم،)

الشرقاوي،)صاحب البطاقة الوطنية)

من) وهذا ابتداء) (، (A 755181 ( رقم)

اليوم الذي تم فيه توقيع هذا العود.

تورية) السيد3  املسير3  استوالة 

األنماتي.

الشرقاوي) كمال  السيد  تعيين 

غير) لفتر3  للشركة  جدود  كمسير 

محدود3.

تحدوث النظام األسا�سي.

مسائل أخرى.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 وونيو) (31 بتاريخ)

.D(15(7(
للتلخيص والنشر

املسير
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AIZNOU FRERES SARL
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) ((1(1 فبراور) (6 بتاريخ) املنعود 
رأسمال) من  الرفع  العام  الجمع 
 311.111 وناهز مجموع) ما  الشركة 
درهم إلى) ((11.111 درهم ليرتفع من)
 3111 511.111)درهم وعلك بإنشاء)
حصة جدود3 وعلك من قبل السيد)
السعيد) والسيد  عيزنو  العزيز  عبد 
عيزنو والسيد مصطفى عيزنو والسيد)

رضوان عيزنو.
السيد عبد العزيز عيزنو):)31.111 

درهم.
 331.111 (: السيد السعيد عيزنو)

درهم)؛
 31.111 (: السيد مصطفى عيزنو)

درهم.
 (1.111 (: عيزنو) رضوان  السيد 

درهم.
لحصص) الجدود  التوسيم 

الشركة وصبح على الشكل التالي):
 311 (: عيزنو) العزيز  عبد  السيد 

حصة.
 3311 (: عيزنو) السعيد  السيد 

حصة.
 311 (: عيزنو) مصطفى  السيد 

حصة.
السيد رضوان عيزنو):)11))حصة.
عبد) السيد  استوالة  قبول  ثم 
للبطاقة) الحامل  عيزنو  العزيز 
من طرف) (،UA39377 الوطنية رقم)

الجمع العام.
بموت�سى قرار الجمع العام أنيطت)
السيد) إلى  الشركة  تسيير  مهمة 
للبطاقة) الحامل  عيزنو  السعيد 
وبالتالي) (PA(16876 رقم) الوطنية 
وصبح املسير الوحيد للشركة ملد3 غير)

محدود3.
 (3 (،9 (،8 (،7 (،6 تعدول الفصل)

من الوانون األسا�سي للشركة.)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
رقم) (D (15(5( ( تحت رقم) ((1(1

السجل التجاري)31535).
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SOCIETE SAIDI TECHNO-
CONSEIL SARL AU

العام)) الجمع  محضر  بموت�سى 
االستثنائي بتاريخ)9))مارس)1)1))تم)

االتفاق على ما ولي):
السيد) طلب  على  املوافوة  تمت 
حصة) ((11 ببيع) السعيدي  ميمون 
لفائد3 السيد أمين السعيدي بثمن)
بعد) الواحد،) للسهم  درهم  ((11
املناقشة وافق الجمع العام على بيع)

األسهم.
التوسيم الجدود للحصص وصبح)

على الشكل التالي):
السيد أمين))السعيدي)11))حصة)

من فئة)11))درهم.
املجموع)11))حصة من فئة)11) 

درهم للسهم الواحد.
من الوانون) (((.6 تعدول الفصل)

األسا�سي للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) بالرباط  التجارية 
1)1))تحت رقم))1393))رقم السجل)

التجاري)377)3).
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GEFISCOM

WONDERFUL GARDEN
SARL AU

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
قد تأسست شركة) ((1(1 مارس) ((7

والتي تحمل الخصائص التالية):
 WONDERFUL (: التسمية)

.GARDEN SARL AU
عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 
شريكة) عات  محدود3  مسؤولية 

وحيد3.
الهدف االجتماعي):)تنظيم األلعاب)

واألحداث.
 (11.111 (: الشركة) راسمال 

درهم.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
ّّإلى) :)من فاتح وناور) السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

 ( رقم) محل  (: االجتماعي) املور 
عمارSCE(3 6)زنوة جد3 الرباط.

التسيير):)أنيطت مهمة التسيير إلى)

غير) لفتر3  السعدوة كردون  السيد3 

محدود3.

بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالرباط.
رقم السجل التجاري)33993).
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GEFISCOM

 SB HOLDING
بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)

قد تأسست شركة) ((1(1 مارس) ((7

والتي تحمل الخصائص التالية):

.SB HOLDING(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 

مسؤولية محدود3 عات شريك وحيد.

غرفة شاي،) (: الهدف االجتماعي)

موهى.
 (11.111 (: الشركة) راسمال 

درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
:)زنوة طنجة رقم) املور االجتماعي)

3)بتريس ليمومبا حسان الرباط.

التسيير) مهمة  أنيطت  (: التسيير)

غير) لفتر3  شاوني  أمين  السيد  إلى 

محدود3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

لدى) التجاري  بالسجل  الوانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السجل التجاري):))3)33).

120 P

STE NIRMANDI
SARL

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

1)1))تم) 6))وناور) االستثنائي بتاريخ)

االتفاق على ما ولي):



7319 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

السيد) طلب  على  املوافوة  تمت 

حصة) ((1.111 ببيع) قدري  ابراهيم 

بثمن) عريب،) أمال  السيد3  لفائد3 

بعد) الواحد،) للسهم  درهم  ((11

املناقشة وافق الجمع العام على بيع)

األسهم.

للحصص) الجدود  التوسيم 

وصبح على الشكل التالي):

 (1.111 قدري) ابراهيم  السيد 

حصة من فئة)11))درهم.

 (1.111 عريب) أمال  السيد3 

حصة من فئة)11))درهم.

1.111))حصة من فئة) املجموع):)

11))درهم.

تصبح) األسهم  بيع  عملية  نتيجة 

شركة) (: للشركة) الوانونية  الصفة 

عات مسؤولية محدود3.

من) (8 (،7 (،( الفصل) تعدول 

الوانون االسا�سي للشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1)،)تحت رقم)699).
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STE A2 SNACK & MORE
SARL

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
قرر) (،(1(1 ماي) ((8 املنعود بتاريخ)

رأسمال) من  الرفع  العام  الجمع 

الشركة ما وناهز مجموع)911.111.) 

درهم) ((11.111 من) ليرتفع  درهم 

بإنشاء) وعلك  درهم  ((.111.111 إلى)

من) وعلك  جدود3  حصة  ((9.111
الجوهري) الغالي  السيد سيدي  قبل 

والسيد سيدي زكرياء)الجوهري على)

الشكل التالي):
الجوهري) الغالي  سيدي  السيد 

951.111)درهم.
الجوهري) زكرياء) سيدي  السيد 

951.111)درهم.

لحصص) الجدود  التوسيم 

الشركة وصبح على الشكل التالي):
الجوهري) الغالي  سيدي  السيد 

1.111))حصة.

الجوهري) زكرياء) سيدي  السيد 
1.111))حصة.

املجموع):)1.111))حصة.
ونتيجة التعدوالت السابوة الذكر)
أعاله تم تعدول الفصل)6،)7)و8)من)

الوانون االسا�سي للشركة.
تم اإلوداع الوانوني لدى السجل)
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((5 في)

.(139(6
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STE GAMACOM
SARL AU

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
بتاريخ)7)ماي)1)1))قرر الجمع العام)
الرفع من رأسمال الشركة ما وناهز)
مجموع)111.111.))درهم ليرتفع من)
 (.111.111 إلى) درهم  ((.111.111
حصة) ((1.111 بإنشاء) وعلك  درهم 
منير) السيد  قبل  من  وعلك  جدود3 

عزام على الشكل التالي):
 (.111.111 عزام) منير  السيد 

درهم.
لحصص) الجدود  التوسيم 

الشركة وصبح على الشكل التالي):
السيد منير عزام)1.111))حصة.

املجموع):)1.111))حصة.
ونتيجة التعدوالت السابوة الذكر)
من) و7) (6 الفصل) تعدول  تم  أعاله 

الوانون األسا�سي للشركة.
تم اإلوداع الوانوني لدى السجل)
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) ((6 في)

.(1393(
رقم السجل التجاري)73)59.
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ABOUDI EXPERTISE
SARL AU

املور االجتماعي : 77 شارع اإلمام علي 
رقم 5 - الونيطر3
تأسيس شركة

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
ومصحح) ((1(9 ديسمبر) (3 بتاريخ)
تصحيح) بمصالح  اإلمضاءات 
تم) الونيطر3  ملدونة  اإلمضاءات 
إعداد الوانون األسا�سي لشركة عات)
وحيد) بشريك  املحدود3  املسؤولية 

باملواصفات التالية):

 ABOUDI (: الشركة) تسمية 

.EXPERTISE

شركة) (: الشكل الوانوني للشركة)

بشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 

وحيد.

املور االجتماعي للشركة):)77)شارع)

اإلمام علي رقم)5،)الونيطر3.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة في املغرب أو خارجه بشكل)

مباشر أو غير مباشر،)سواء)لنفسها أو)

لغيرها أو مساهمة في):

محاسب معتمد من طرف الدولة.

مكتب محاسبة معتمد من طرف)

الدولة.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

والخدماتية،) الحرفية،) العوارية،)

واملرتبط) الشركة  لحساب  جميعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.

املد3):)حددت مد3 الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 (111 درهم موسمة على) ((11.111

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3 موزعة كالتالي):

الرحمان) عبد  عبودي  السيد 

حصة) ((111 ب) درهم  ((11.111

اجتماعية.

الوحيد) الشريك  (: الرأسمال)

السيد عبودي عبد الرحمان):

 (11.111 مجموعه) ما  ومتلك 

حصة) ((111 يعادل) ما  درهم 

اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد) (: التسيير)

عبودي عبد الرحمان وعلك ملد3 غير)

محدد3.

اإلوداع الوانوني):

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بمصلحة السجل التجاري)

ديسمبر) ((8 بتاريخ) الونيطر3  ملدونة 

9)1)،)تحت رقم)9)538.
لإلوداع والبيان
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MAS COM

SARL

املور االجتماعي : 3) شارع فلوري 

))، مكتب رقم 3 ميموز3 - 

الونيطر3

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)

اإلمضاءات) ومصحح  ((1(1 ماي) (6

بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدونة)

الونيطر3 تم إعداد الوانون األسا�سي)

املحدود3) املسؤولية  عات  لشركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية):

.MAS COM(:(تسمية الشركة

شركة) (: الشكل الوانوني للشركة)

عات املسؤولية املحدود3.

املور االجتماعي للشركة):)3))شارع)

ميموز3،) (3 رقم) مكتب  (،(( فلوري)

الونيطر3.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة في املغرب أو خارجه بشكل)

مباشر أو غير مباشر،)سواء)لنفسها أو)

لغيرها أو مساهمة في):

تاجر مستلزمات املكتب.

تاجر أو وسيط في تنفيذ االستيراد)

والتصدور.

مواول في نول البضائع.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

الصناعية،) املالية،) التجارية،)

والخدماتية،) الحرفية،) العوارية،)

واملرتبط) الشركة  لحساب  جميعها 

بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.

املد3):)حددت مد3 الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.

في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

 (111 درهم موسمة على) ((11.111

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3 موزعة كالتالي):

السيد3 أوالد واشو سهام)33.111 

درهم ب)331)حصة اجتماعية.



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   73(1

 33.111 مريم) التوابي  السيد3 

اجتماعية. حصة  (331 ب) درهم 

السيد3 الغروش خدوجة)33.111)ب)

331)حصة اجتماعية.

التسيير):)الشركة يسيرها السيد3)

غير) ملد3  وعلك  سهام  واشو  أوالد 

محدد3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

االبتدائية) باملحكمة  الوانوني 

ملدونة) التجاري  السجل  بمصلحة 

(،(1(1 وونيو) ((6 بتاريخ) الوينطر3 

تحت رقم)53737.
لإلوداع والبيان
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CO CO CHIM
SARL AU

املور االجتماعي : 3) شارع أنوال 

أقامة فلوري )) مكتب رقم 3 

ميموز3 - الونيطر3

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)

)))مارس)1)1))ومصحح اإلمضاءات)

بمصالح تصحيح اإلمضاءات ملدونة)

الونيطر3 تم إعداد الوانون األسا�سي)

املحدود3) املسؤولية  عات  لشركة 

بشريك وحيد باملواصفات التالية):

.CO CO CHIM(:(تسمية الشركة

شركة) (: الشكل الوانوني للشركة)

بشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 

وحيد.

املور االجتماعي للشركة):)3))شارع)

أنوال إقامة فلوري))))مكتب رقم)3 

ميموز3،)الونيطر3.

من) الغرض  (: االجتماعي) الهدف 

الشركة في املغرب أو خارجه بشكل)

مباشر أو غير مباشر،)سواء)لنفسها أو)

لغيرها أو مساهمة في):

واجهات) تنظيف  في  مواول 

املحالت واملتاجر والشوق.

مواول في نول البضائع.

أو) املختلفة  األشغال  في  مواول 

البناء.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 
الصناعية،) املالية،) التجارية،)
والخدماتية،) الحرفية،) العوارية،)
واملرتبطة) الشركة  لحساب  جميعها 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف)

االجتماعي لتطوير الشركة.
املد3):)حددت مد3 الشركة في)99 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 (111 درهم موسمة على) ((11.111
للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3 موزعة كالتالي):
 (11.111 حميد) الكسر  السيد 

درهم ب)111))حصة اجتماعية.
الوحيد) الشريك  (: الرأسمال)

السيد الكسر حميد.
 (11.111 مجموعه) ما  ومتلك 
حصة) ((111 يعادل) ما  درهم 

اجتماعية.
الشركة يسيرها السيد) (: التسيير)

كسرا حميد وعلك ملد3 غير محدد3.
اإلوداع الوانوني):

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بمصلحة السجل التجاري)
وونيو) ((( بتاريخ) الونيطر3  ملدونة 

1)1)،)تحت رقم)53859.
لإلوداع والبيان
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GRANPESCA
شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : 3) شارع أنوال 
عمار3 فلوري )) مكتب رقم 3، 

الونيطر3
تأسيس الشركة

سجل) عرفي  عود  بموت�سى 
(،(1(1 وونيو) ((1 بتاريخ) بالونيطر3 
لشركة) األسا�سي  الوانون  حرر 
محدود3 املسؤولية تحمل املواصفات)

التالية):
.GRANPESCA SARL(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):
جميع) في  واالستيراد  التصدور 

أنواع السمك.

بيع األسماك بالجملة.

شارع أنوال) ((3 (: املور االجتماعي)

 3 رقم) مكتب  ((( فلوري) عمار3 

الونيطر3.

املد3):)99)سنة.
:)حدد رأس) رأس املال االجتماعي)

درهم موزع) ((11.111 املال في مبلغ)

درهم) ((11 حصة بويمة) ((111 على)

للحصة الواحد3 موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):

السيد شوقي ابراهيم)351)حصة.

السيد حفاري رشيد)351)حصة.

 311 جيسيب) سكالفني  السيد 

حصة.

املجموع):)111))حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدار3)

املسير الوحيد):)السيد شوقي ابراهيم.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.

إلنشاء) (%5 توتطع) (: الحصص)

ويخصص) الوانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

وونيو) ((7 التجاري بالونيطر3 بتاريخ)

1)1)،))تحت رقم)53793.
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GRISTALU GROUPE
شركة محدود3 املسؤولية
راسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : تجزئة األمل ) 
رقم 173) الطابق األول الونيطر3

تأسيس شركة
سجل) عرفي  عود  بموت�سى 
بالونيطر3 بتاريخ))))وونيو)9)1))حرر)

محدود3) لشركة  األسا�سي  الوانون 

املسؤولية تحمل املواصفات التالية):

.CRISTALU GROUPE(:(التسمية

الهدف):)هدف الشركة):

التجار3 واأللومنيوم.

األشغال املختلفة.

األلومنيوم) �سي،) في  البي  استيراد 

ولوازمه.

التجار3 بجميع أنواعها.

 ( األمل) تجزئة  (: املور االجتماعي)
رقم)173))الطابق األول الونيطر3.

املد3):)99)سنة.
في) حدد  (: االجتماعي) املال  رأس 
على) موزع  درهم  ((11.111 مبلغ)
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((111
للحصة الواحد3 موزعة بين الشركاء)

على الشكل التالي):
بومي) مزيود3  حبيبي  السيد3 

بريسكا مرلين)351)حصة.
السيد حبببي محمد)311)حصة.

السيد اسيكان اورول)51))حصة.
املجموع)111))حصة.

قبل) من  الشركة  تدار  (: اإلدار3)
املسير):

بومي) مزيود3  حبيبي  السيد3 
بريسكا مرلين والسيد حبيبي محمد.

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

إلنشاء) (%5 توتطع) (: األرباح)
ويخصص) الوانوني  االحتياطي  املال 

الفائض حسب قرار الشركاء.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
وونيو) ((3 التجاري بالونيطر3 بتاريخ)

1)1))تحت رقم))5385.
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STE SOTAZIG
SARL AU

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
 (1(1 مارس) ((3 بتاريخ) بالونيطر3،)
مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 
محدود3 بشريك وحيد والتي تحمل)

الخصائص التالية):
التسمية):)شركة سوطازيك.

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

نول) (: االجتماعي) الهدف 
املستخدمين.

 ( الوفاء) (،386 ( (: املور االجتماعي)
الونيطر3.

العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  واملالية  والعوارية  التجارية 
من) والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
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من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

التسيير أسند إلى السيد صبيطي)
توفيق.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما) (3( وناور إلى)
تاريخ) من  تبتدئ  األولى  السنة  عدا 

التسجيل.
رأس املال حدد في مبلغ)11.111) 
حصة) ((111 على) موسمة  درهم،)

بويمة)11))درهم للواحد3.
التجاري) بالسجل  تم  (: التوييد)
بالونيطر3) االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) ((7 بتاريخ)

.53819
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 ECOLE SPECIALISEE DANS
LES METIERS 

DU BATIMENT D’ART 
ET D’ARCHITECTURE 

ESMBAA 
SARL AU

الرأسمال االجتماعي : 1.111) درهم
املور االجتماعي : شارع موالي عبد 
الرحمان وزنوة معمور3 عمار3 س 

مكتب )، الونيطر3
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3 عات شريك وحيد
العام) الجمع  عود  بموجب 
31)ديسمبر) التأسي�سي املؤرخ بتاريخ)
عات) شركة  تأسست  (،(1(9
مسؤولية محدود3 عات شريك وحيد)

في الخصائص التالية):
اسم) الشركة  تحمل  (: التسمية)
 ECOLE SPECIALISEE DANS LES
 METIERS DU BATIMENT D’ART
 ET D’ARCHITECTURE E S M B A

.A SARL AU
لها كموضوع) الشركة  (: املوضوع)
العمليات) الخارج  في  كما  املغرب  في 

التالية):
املدرسة املتخصصة في مهن البناء)
والفن والهندسة املعمارية بالونيطر3.

في) محدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

  (11 على) موسمة  درهم  ((1.111

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3 على الشكل التالي):

قدوري خالد)11))حصة.

املور) ووجد  (: االجتماعي) املور 

موالي) شارع  (: بالونيطر3) االجتماعي 

عبد الرحمان وزنوة معمور3 عمار3)

س مكتب)).

املد3):)مد3 الشركة محدد3 في)99 

سنة ابتداءا من ووم التأسيس.

ويسيرها) الشركة  ودور  (: اإلدار3)

غير) ملد3  خالد  قدوري  املسؤول 

محدود3.

الوانوني) لالحتياط  (%5 (: األرباح)

لورار) تبعا  وضاف  أو  ووزع  والباقي 

الشركاء.

تم باملحكمة االبتدائية) (: اإلوداع)

(،(1(1 وونيو) ((6 بتاريخ) بالونيطر3 
73738،)السجل التجاري) تحت رقم)

رقم)53739)الونيطر3.
بمثابة بيان وموتطف
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 SIBARI TRANSPORT AND

LOGISTICES SOLUTIONS
شركة محدود3 املسؤولية

عات شريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي بالونيطر3

مستوطنة ب 3) زنوة أنوال بناوة 

فلوري )) مكتب رقم 3 - ميموزا، 

الونيطر3

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ)

النظام) وضع  تم  ((1(1 مارس) (((

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

املميزات) عات  وحيد  شريك  عات 

التالية):

الشركة تسمى شركة) (: التسمية)

 SIBARI TRANSPORT AND

 LOGISTICS SOLUTIONS SARL

شركة محدود3 املسؤولية عات) (AU

شريك وحيد.

نول) الشركة  غرض  (: املوضوع)
البضائع على الصعيد الوطني والدولي)
التجار3) والتصدور،) االستيراد  (-
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
منوولة) املالية الصناعية،) التجارية،)
واملرتبطة مباشر3 أو بشكل غير مباشر)
بامكانها) أو  أعاله  املشار  باألغراض 

تسهيل توسع وتطوير الشركة.
املور االجتماعي):)مستوطنة ب)3) 
مكتب) ((( فلوري) بناوة  أنوال  زنوة 

رقم)3)-)ميموزا)-)الونيطر3.
مد3 حيا3 الشركة محدود3 في)99 
بالسجل) توييدها  من  ابتداءا  سنة 

التجاري.
مبلغ) في  حدد  (: املال) راس 
 (111 درهم موسمة على) ((11.111
11))درهم) حصة اجتماعية من فئة)
السيد) الوحيد  الشريك  ملكية  في 

ووسف السيباري.
التسيير):)السيد ووسف السيباري)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 
G6(3757)تم تنصيبه مسير للشركة)

لفتر3 غير محدد3.
التجاري) بالسجل  التوييد  تم 
في) بالونيطر3  االبتدائية  للمحكمة 

5))وونيو)1)1)،)تحت رقم)53939.
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STE BOUSSAND PIERE
شركة عات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

املور االجتماعي : 3) شارع أنوال، 
عمار3 فلوري ))، املكتب رقم 3، 

ميموزا، الونيطر3
تأسيس شركة

بالونيطر3) عرفي  عود  بموت�سى 
مسجل بالونيطر3 تم وضع الوانون)
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
عات) وحيد  بشريك  املحدود3 

املواصفات التالية):
 STE BOUSSAND (: التسمية)

.PIERE SARL AU
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

املور االجتماعي):)3)،)شارع أنوال،)

(،3 رقم) املكتب  (،(( فلوري) عمار3 

ميموزا،)الونيطر3.

موضوع الشركة):

أو) املختلفة  األشغال  في  املواولة 

البناء.

منعش عواري.

نول البضائع.

عالقة) له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موسم 

محرر3) للواحد3  دراهم  ((11 بويمة)

بكاملها،)مكتتبة وموزعة على الشركاء)

كالتالي):

 (111 ادريس) الكرواني  السيد 

حصة.

املد3):)99)سنة.

السيد) إلى  أسند  (: التسيير)

الكرواني إدريس.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
التجاري) بالسجل  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالونيطر3 تحت)
رقم)53967)بتاريخ)9))وونيو)1)1).
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مكتب األستاع أناس البوعناني

موثق)

33،)شارع محمد دوبوري مكتب رقم)))(بجانب)

مصرف املغرب)،)الونيطر3

الهاتف):)037360219/037360230

الشركة الفالحية املنصورة
تفويت حصص

بموت�سى عود رسمي حرر بدووان)

املوثق) البوعناني،) أناس  األستاع 

(،(1(1 فبراور) ((3 بتاريخ) بالونيطر3 

الشركة) حصص  تفويت  عود  تم 

عات) م  م  ع  املنصور3 ش  الفالحية 
درهم) ((11.111 ب) وودر  رأسمال 

قاسم) بسيدي  االجتماعي  مورها 

فاس) طريق  زاوية  الليمون  إقامة 

وشارع موالي عبد هللا،)عات السجل)

حيث فوتت (،(6(63 التجاري عدد)
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السيد) زروال  ابن  بوشرى  السيد3  (

حصة) ((111 عبد املنعم التلمساني)

التفويت) هذا  وبموجب  اجتماعية 

اسم) في  الشركة  حصص  أصبحت 

السيد عبد املنعم التلمساني.

ابن) بو�سى  السيد3  إقالة  وتم 

املنعم) عبد  السيد  وتعيين  زروال 

التلمساني كمسير وحيد للشركة ملد3)

غير محدد3.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم  وقد 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بسيدي قاسم بتاريخ)3))وونيو)1)1) 

تحت رقم)2020/144.
لالستخالص والبيان

األستاع أناس البوعناني
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STE EGOREB
شركة عات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111) درهم

املور االجتماعي : رقم 9)، بلوك 

C ، الشوة رقم 3، املغرب العربي، 

الونيطر3

تفويت حصص اجتماعية
الزياد3 في رأسمال الشركة

تحويل املور االجتماعي
العام)) الجمع  محضر  بموت�سى 

الغير العادي بتاريخ)5))وونيو)1)1)،)

عات) شركة  (STE EGOREB لشركة)

وحيد:) بشريك  محدود3  مسؤولية 

تورر ما ولي):

املصادقة على تفويت)311)حصة)

11))درهم للحصة) اجتماعية بويمة)

عزيز،) حيمدي  السيد  ملك  في 

لفائد3 السيد عادول كريد3،)الحامل)

 GB 87381 رقم) الوطنية  للبطاقة 

والذي أصبح شريك جدود في شركة)

عات) شركة  لتصبح  (STE EGOREB

املسؤولية املحدود3.

في) الزياد3  على  املصادقة 
 311.111 بمبلغ) الشركة  رأسمال 

هو) الشركة  رأسمال  ليصبح  درهم 

بإصدار وعلك  درهم  (511.111

جدود3) اجتماعية  حصة  (3111  

بويمة)11))درهم لكل حصة،)حررت)

نودا في حدود ربع املبلغ اإلجمالي أي)

11.111))درهم،)موزعة على الشركاء)

كالتالي):

 (311 (: عزيز) حيمدي  السيد 

حصة)؛

السيد عادول كريد3)611)حصة.

من) االجتماعي  املور  تحويل 

بلوك) (،(9 رقم) الودوم  العنوان 

(- العربي) املغرب  (،3 الشوة رقم) (،C

العنوان الجدود بوعة) إلى  الونيطر3 

(- األر�سي) الطابق  لوفالون،) (،(631

الونيطر3.

عليه) وطرأ  لم  للتسيير،) بالنسبة 

السيد) على  أبوي  حيث  تغيير  أي 

حيمدي عزيز.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالونيطر3 بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)73971.
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شركة الحسابات)-)التسيير

الدراسات والجباوات

STE FELFLEX SHOES SARL
 S1 LOT 62 POLE(URBAIN(RAS

EL MA Z.I AIN CHKEF FES

بموت�سى عود عرفي بتاريخ فاتح)

املصادقة على) تمت  ( (،(1(1 مارس)

من) اجتماعية  حصة  (511 تفويت)

طرف):

السيد بوطوب منصف وشكيب)

لفائد3 السيد بوطوب ووسف وعبد)

الفتاح.

 SOCIETE FELFLE ( (: التسمية)

.SHOES SARL

تغيير رأسمال الشركة):

السيد بوطوب عبد الفتاح):)511 

حصة اجتماعية.

 511 (: ووسف) بوطوب  السيد 

حصة اجتماعية.

عبد) بوطوب  السيد  (: التسيير)

الفتاح ويوسف مسير الشركة.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)
التجاري) السجل  (2020/1395

.58(35
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شركة سانك فايف إمو
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد
 (3 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  (،(1(1 وونيو)
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
عات) وحيد  بشريك  املحدود3 

الخصائص التالية):
فاوف) سانك  شركة  (: التسمية)

إمو.
املوضوع اإلجتماعي):

-)الترويج العواري.
-)اإلنشاء،)البيع،)الشراء،)اإلوجار،)

التدبير،)تركيب وتشغيل مباشر.
العوارات،) لجميع  مباشر  غير  أو 
جميع) وكذلك  التجارية،) العوارات 
املؤسسات املفتوحة التي وتم فيها بيع)

السلع اإلستهالكية.
األرا�سي) على  املعامالت  جميع  (-

واملباني وحووق البناء.
استغالل أو  حياز3  أو  أخذ  (- 
)أو نول جميع العمليات املتعلوة بهذه)

األنشطة.
غير) أو  املباشر3  -املشاركة 
 املباشر3 للشركة في جميع العمليات
أو) صناعية  التجارية،) املشاريع  أو  (
مالية أو عوارية في املغرب أو في الخارج)

بأي شكل.
لدى) موطنة  (: اإلجتماعي) املور 
737)شارع) شركة مايسام دوزاون حي)

إمام مالك تجزئة تيليال أكادور.
من) سنة  (99 في) حددت  (: املد3)

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
حدد) (: اإلجتماعي) الرأسمال 
درهم) ((11.111.11 في) الرأسمال 
حصة إجتماعية) ((111 موسمة إلى)
حصة) لكل  درهم  ((11 قيمة) من 
السيد) إسم  في  الحصص  مجموع 

باندوي رشيد.

:)الشركة تسير من طرف) التسيير)
السيد باندوي رشيد.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (3( في) وتنتهي  وناور 

سنة.
اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الضبط) كتابة  لدى  الوانوني 
 31 ووم) بأكادور  التجارية  باملحكمة 

وونيو)1)1))تحت رقم)8)916.
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 STE ESCOMPTE
SARL

 COMPTABLE AGREE
 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 3

HASSAN II BIOUGRA

شركة 
  DOMAINE AMAYNO 

SARL AU  ش.م.م.
تأسيس شركة م م 

في:) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  وونيو1)1)) (((
شريك) دات  ( ( املسؤولية) محدود3 

وحيد تحمل الخصائص التالية)
-1)التسمية):)تحمل الشركة اسم)
 DOMAINE AMAYNO شركة)

. SARL AU
تحدد) (: الشركة) رأسمال  (2-
 (11.111,11 في) الشركة  رأسمال 
111))حصة بويمة) درهم موسم الى)
11))درهم لكل حصة مملوكة للسيد)

احمد ابن املعلم))):)111))حصة).
املور) تحدد  (: املور االجتماعي) (3-
:)اكو) العنوان) ( االجتماعي للشركة في)
اوشن بين همو جماعة وادي الصفا))

اشتوكة اوت بها.
-4)الهدف االجتماعي:))االستغالل)

الفالحي.
-5))التسيير):)تحدد تسيير الشركة)
ابن) احمد  سعيد  السيد  طرف  من 

املعلم))).)
الوانوني) امللف  اوداع  تم  (6-
االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ ((1357 رقم) تحت   النزكان 

 31)وونيو1)1).
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TRANS AMHAIDAB
Sarl  AU 

Au(Capital(de : 100 000,00 Dhs
 Siège(Social: N° 64 RUE 06 HAY
EL(MOUAHIDINE 01 GUELMIM

ICE : 002529393000015
تـــأسيــس

بموت�سى عود عرفي بتاريخ) (((
شركة) تأسيس  تم  (، وونيو1)1)) (3
بشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 

وحيد))باملميزات التالية):
             TRANS AMHAIDAB((:التسمية
املور االجتماعي)):)حي املوحدون))1 

زنوة)16)رقم)63)كلميم.
درهم) ((11.111 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))درهم.
سعيد:)))))))))))))))) امهيداب  السيـــــــــــد 

111)حصة.
الهـــــــــــــــــدف:)

)نول البضائع لحساب الغير.
امهيداب) الوانوني:) املسير 

سعيد.)))
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 8 بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

وونيو1)1))تحت رقم))107/2020.
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  TRANS MARLIN
  SARL

بناء)على العود العرفي))بتاريخ))) 
واملسجل بانزكان بتاريخ) وونيو1)1))
شركة) تأسيس  تم  وونيو1)1)) ((3

باملواصفات التالية):
  TRANS MARLIN ( ( (: التسمية)

.  SARL
 3(3 رقم) ( (: العنوان االجتماعي) (-
العربي)) املغرب  حي  السفلي  الطابق 

اوت ملول).
عات) شركة  الوانوني:) الشكل  (-

مسؤولية محدود3.
حدد رأسمال) رأسمال الشركة:) (-
درهم،) ( ( في11.111,11)) الشركة 
 (11 حصة بويمة) ((111 موسم إلى)
على) موزع  الوانونية  للحصة  درهم 

الشكل التالي:

-السيد هشام شراع331)حصة).
-السيد محمد شراع)331)حصة.

-السيدجمال شراع)331)حصة.)))))))))))))
)))املجموع):111))حصة.

البضائع) نول  (- (: األهداف) (-
لحساب الغير))وطني ودولي).

جمال) السيد  يعتبر  التسيير:) (-
غير) ملد3  للشركة  مسيرا  شراع 

محدود3.
:)الشركة ملزمة بتوقيع) -)التوقيع)
منفصل))لكل من السيد هشام شراع))
السيد) أو  شراع  محمد  السيد  أو 

جمال شراع).
-)املد3:)99)سنة.

بكتابة)) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ( ( وونيو1)1)) ((6 بانزكان ووم)
رقم)713)))واملسجل بالسجل التجاري)

في))نفس اليوم تحت رقم)5)13)   .  
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 STE ESCOMPTE

SARL

 COMPTABLE AGREE

 IMMEUBLE MASROUR AVENUE 3

HASSAN II BIOUGRA

 YPT EXPORT شركة
SARL AU   ش. م. م  
تأسيس شركة م م 

في:) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  وونيو1)1)) ((3
شريك) دات  ( ( املسؤولية) محدود3 

وحيد تحمل الخصائص التالية):
-1)التسمية):)تحمل الشركة اسم)

. YPT EXPORT SARL AU(شركة
تحدد) (: الشركة) رأسمال  (2-
 (11.111,11 في) الشركة  رأسمال 
111))حصة بويمة) درهم موسم الى)
11))درهم لكل حصة مملوكة للسيد)

بوشعيب وفري))):)111))حصة).
املور) تحدد  (: املور االجتماعي) (3-
االجتماعي للشركة في))العنوان):)مركز)
خميس اوت اعمير3 اشتوكة اوت بها.

انتاج) االجتماعي:) -4الهدف 
وتصدور املنتوجات املجالية.

-5))التسيير):)تحدد تسيير الشركة)
بوشعيب) سعيد  السيد  طرف  من 

وفري))).)
الوانوني) امللف  اوداع  تم  (6-
االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 
 31 بتاريخ) (.731 رقم) تحت  النزكان 

وونيو1)1).
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
 Création de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de
  projet(–Gestion(financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.
 OUCHBANI (éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA
CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158
 -(R.C(:(34(262((INZEGANE((-(((GSM(:(06

1316(711

ZIAFAL
تأسيس

 (6 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
بيوكرى حررت قوانين) نوفمبر9)1))
شركة عات مسؤولية محدود3 عات)
شريك وحيد خصائصها كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.ZIAFAL(االسـم):)زيافال(-
العامة. االشغال  ( األهداف:) (-

التجار3 املختلفة.)
بال) اوت  دوار  االجتماعي:) املور 
جماعة واد الصفاء))بيوكرى اشتوكة)

اوت باها.
الرأسمال االجتماعي:))11.111.11) 

درهم.)
التسيير:)علي امغاري.

اإلوداع الوانوني):)تم اإلوداع لدى)
بتاريخ بانزكان  االبتدائية   املحكمة 

 5))فبراور1)1))تحت رقم))33. 
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 THE PLANET TRAVELERS
HOSTEL

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3 للشريك الوحيد  

حرر) عرفي  عود  بموت�سى  (1-
مارس1)1)  ((6 بتاريخ) أكادور  في 
مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

محدود3 لها املميزات التالية:

 THE PLANET ( التسمية:)
))ش.م.م) ( ( ( ( (TRAVELERS HOSTEL

للشريك الوحيد).)
الهدف:

)–)دار الضيافة.
تماونزا) حي  االجتماعي:) –املور  (

اورير اكادور.)
امين) محمد  ( السيد) –التسيير:) (

العلوي))ملد3 غير محدود3.
))))رأسمال الشركة):)11.111,11) 

درهم.)
لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  (2-  
 (3 املحكمة التجارية باكادور بتاريخ)
وونيو1)1))تحت رقم)91375)سجل)

تجاري رقم)3))33.
الخالصة لإلشهار)
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 STE THERMOS :شركة
 INSTALLATIONS

SARL AU
إعالن عن تأسيس 

محرر عرفي  عود   بموت�سى 

 (1(1 ماي) فاتح  بتاريخ  بتارودانت 
تمت املصادقة على الوانون األسا�سي)
عات) املسؤولية  محدود3  لشركة 

الخصائص التالية:
 STETHERMOS« ( التسمية:) (-

. INSTALLATIONS SARL AU
-)الهدف:

)تركيب االنابيب االصطناعية.
دوار البراوج اوال) (: املور االجتماعي)
د ميمون سيدي بيبي اقليم اشتوكة)

اوت باها.
رأسمال) حدد  الشركة:) -رأسمال 
11111)درهم) مبلغ) في  االجتماعي 
حصة اجتماعية) ((111 موسمة إلى)
من فئة)11))درهم للواحد3 وموسمة)

كما ولي:
السيدفر�سي الكبير).

-املد3:)99)سنة.
الشركة) بتسيير  يعهد  (: -التسيير)
إلى فر�سي الكبير ملد3 غير محدد3،أما)
التوقيع فينسب كذالك للسيد فر�سي)

الكبير.



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   73(3

-السنة االجتماعية:)من فاتح وناور)
إلى))3)ديسمبر.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  (-
االبتدائية باملحكمة  الضبط   كتابة 

 (1(1 ماي) فاتح  بتاريخ:) بتارودانت 
تحت رقم:365.
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     SEFRIOUI TOURS  شركة
ش.م.م  

 رأسمالها :  11.111.11)درهم
مورها االجتماعي: كراج رقم ) الواقع 
وبلوك A 8 رقم 39 مكرر حي الودس 

اكادور
تأسيس شركة

محرر) عرفي  عود  بموجب  (- ((
تأسيس) تم  ( 3)فبراور1)1)) بتاريخ)
عات) املسؤولية  محدود3  شركة 

املميزات التالية):
 S E F R I O U I شركة : لتسمية ا

TOURS)))ش.م.م.))
الهد ف):

-)تأجير السيارات بدون سائق.
 ( رقم) كراج  االجتماعي:) املور 
39)مكرر حي) A 8)رقم) الواقع وبلوك)

الودس اكادور.
  (11.111 (: -رأس املال االجتماعي)
111))حصة من فئة) درهم مجزأ إلى)

11))درهم للحصة الواحد3.
تعيين السيد3 خدوجة) -التسيير:)
غير) ملد3  للشركة  مسير3  بالوش 

محدود3.
مشترك) والبنكي  املالي  -التوقيع 
بين السيد3 خدوجة بالوش والسيد)

الحسن سخمان).)
-السنة االجتماعية)):)تبتدأ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا) (: الوانوني) اإلوداع  -2وتم 
هيئة) لدى  الضبط  بكتابة  العود 
املحكمة التجارية باكادور تحت رقم)

.91(99
  33193 رقم) التجاري  والسجل 

بتاريخ)7))وونيو1)1).م.
من اجل النسخة والبيان
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TATA MINES
SARL

Au(Capital(de: 100 000,00 Dhs

 Siège(Social: N°37 AVENUE

 EL MAHDI BEN TOUMART

GUELMIM

ICE: 002541368000088

تـــأسيــس
بتاريخ عرفي  عود   ))بموت�سى 

 6)ماي1)1))تم تأسيس شركة عات)

املسؤولية املحدود3 باملميزات التالية:)

. TATA MINES((:التسمية

شارع) (37 رقم) (: االجتماعي) املور 

املهدي بن تومرت كلميم).

درهم) ((11.111 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))درهم.

الشــركاء):)الساد3:)

البلغيتي مصطفى:311))حصة).

)ملريس محمد:311))حصة.

)اوفوير الحسين:11)))حصة.

الهـــــــــــــــــدف):)

البحت والتنويب عن املعادن.

املسير الوانوني:)البلغيتي مصطفى.))))

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (8 ( بتاريخ) ( كلميم) االبتدائية 

وونيو1)1))تحت رقم))130/2020.
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OPOTRANS
تـــأسيــس

بتاريخ عرفي  عود   ))بموت�سى 

شركة) تأسيس  تم  وونيو1)1)،) (3  

بشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 

وحيد))باملميزات التالية):

. OPOTRANS(:((((((((((((التسمية

املور االجتماعي)):)حي لكوير3 زنوة)

خنيفر3 رقم)7))كلميم.

درهم) ((11.111 (: الرأسمـــــــــــــال)

فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))درهم.

هللا)))))))))))))))) عبد  داودا  ( السيـــــــــــد:)

111)))حصة.

الهـــــــــــــــدف:

))وكالة لنول السياحي.

املسير الوانوني)))):)داودا عبد هللا.)))))

باملحكمة) الوانوني:) اإلوداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بكلميم) االبتدائية 

وونيو1)1))تحت رقم))122/2020.
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 SOCIETE OULAD

 LHDJ DE TRAVAUX DE

  CONSTRUCTION
 Société à Responsabilité Limitée

 Au(Capital(de : 1 000.000,00

Dhs

 SIEGE(SOCIALE : ANGLE(ROUTE

 SIDI IFNI ET ROUTE AEROPORT

 N(

 COMMUNE ABYNOU

GULMIM

ICE : 002537155000058

))بموت�سى عود عرفي))بتاريخ)6) 

،تم تأسيس شركة عات) وونيو1)1))

املسؤولية املحدود3 باملميزات التالية:

التسمية)))))))))))):))شركة أوالد الحاج)

لخدمات البناء).)

ملتوى طريق) ( ( (: املور االجتماعي)

)جماعة) رقم) املطار  وطريق  افني 

اباونو عمالة كلميم.)

درهم) ((111.111 الرأسمـــــــــــــال:)

1111))حصة من فئة) موسمة على)

11))درهم.

الهدف):

أعمال متنوعة والبناء.

الشــــــــــــــركاء):)

الحسن حدى5111))حصة).

فاطمة حاجي)5111)حصة.

املسير الوانوني))))):)الحسن حــدى

باملحكمة) الوانوني:) اإلوداع  تم 

وونيو) ((8 بتاريخ) ( كلميم) االبتدائية 

1)1))تحت رقم8))
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1( AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

15.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE PARADISE CENTER
بموت�سى الوانون األسا�سي بتاريخ)

شركة) تأسيس  تم  مارس1)1)،) (9

محدود3 املسؤولية).)

(( ((:
ُ
باملواصفات التالية

التسمية):شركة بارادايس سونتر.

. STE PARADISE CENTER  

(( الهدف:))محل للتجميل.

 I13/I16 تجزئة) (: االجتماعي) املور 

صونابا اكادور.

99)سنة ابتداءا من تاريخ) ( (: املد3)

التأسيس.
رأسمالها:))11.111.11))درهم.

للسيد3) ( (: ( واإلمضاء) التسيير 

فدوى الشطير.)))

باملحكمة) تم  الوانوني  اإلوداع  (

وونيو) ((3 بتاريخ) الكادور  التجارية 

1)1))تحت رقم)79)33.  
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شــركة بروسيفيل
 ش.م.م. ش.و

SOCIETE PROCIVIL 

 SARL AU 
رأس مالها :  11.111) درهم

رقم 96 الطابق الثاني تجزئة أوت 
ماتن أوت ملول

 إعالن عن تأسيس شركة عات 
املسؤولية املحدود3

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى  (1-

بتاريخ9)))وونيو)1)1))م،)تم إحداث)

عات) لشركة  األسا�سي  الوانون 

الشريك) عات  ( املحدود3) املسؤولية 

للعود،) املوقع  طرف  من  الوحيد 

خصائصها كالتالي:

 STE(التسمية:))شــركة بروسيفيل-

.PROCIVIL



73(1 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

الطابق) (96 )رقم) -املور االجتماعي)
ملول.) أوت  ماتن  أوت  تجزئة  الثاني 

-الهدف االجتماعي:)
واألشغال.))) البناء) مواولة 
 TRAVAUX DIVERS OU DE

 .CONSTRUCTION
في:) حدد  الشركة  مال  -رأس 
11.111.11))درهم موسمة إلى ألف)
للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3 وملكها:
 (111 ابراهيم) وعي�سى  السيد 

حصة.
وعي�سى) السيد  عين  -التسيير:)
غير) ملد3  للشركة  مسير  ابراهيم 

محدود3.
من فاتح وناور إلى) -السنة املالية:)

)3)ديسمبر.
لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  -2لود 
املحكمة آإلبتدائية بإنزكان بتاريخ)6) 
وونيو1)1))تحت رقم)713)-)السجل)

التجاري3)13).
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 Société RA    شركة
 MATERIAU

 sarl
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
تأسيس) تم  وونيو1)1)) ((( في)
تحمل) ( املسؤولية) محدود3  شركة 

الخصائص التالية):
 Sociétéاسم شركة التسمية:) (1-

 .  RA MATERIAU sarl
تحدد) (: الشركة) رأسمال  (2-
 (11.111,11 في) الشركة  رأسمال 
111))حصة بويمة) درهم موسم الى)
درهم لكل حصة مملوكة كما) ((11

ولي):
-)رشيد أبواملحاسن)111)حصة).

املور) تحدد  (: املور االجتماعي) (3-
العنوان:)مور) ( االجتماعي للشركة في)
اشتوكة) عمير3  اوت  مركز  الشركة 

اوت باها).

تعمل) (: االجتماعي) -4الهدف 

البناء) مواد  بيع  مجال  في  الشركة 

والعواقير))).

-5))التسيير):)تحدد تسيير الشركة)

من طرف السيد رشيد أبواملحاسن)
. JB(13(86.رقم ب.وت

الوانوني) امللف  اوداع  تم  (6-

االبتدائية) املحكمة  لدى  للشركة 

 (3 بتاريخ) ( ( (68( النزكان تحت رقم)

وونيو1)1).
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STE SABOR’ATE
SARL

تـأسـيـس شــركة 
RC :43211       

بتأريخ) ( عرفي) عود  بموت�سى  (
الوانون) وضع  تم  ))وونيو1)1))

املسؤولية) عات  لشركة  التاسي�سي 

املحدود3 تحمل الخصائص التالية:

 SABOR’ARTE (: -الـتـسـميـــــــــــــــة)

      . SARL

 .SARL((:الشكل-

-الـمـوضـــــوع مطعم وقاعة شاي.

-الـمـور االجـتـماعــي):)))املحل رقم)) 

حي السالم تجزئة رقم)1))اكادور).

-مــــــد3 الشركــــــة):))99))سنة.)
-رأسمـــال الشركـــة):))11111.11).

-الـتسـيـيــــــــــــــــــر:)))العبادلة ملعينين.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  -لود 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بتاريخ:) ( (915(8 رقم) تحت  باكادور 
)))وونيو1)1)))رقم سجلها التجاري)

هو)))33.      
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STE SAGHTA TRAV
SARL AU

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)

بانزكان) املسجل  (،17-06-2020

رقم) تحت  (17-06-2020 بتاريخ)

1399))تكونت شركة عات املسؤولية)

 STE SAGHTA (: مسما3) املحدد3 
TRAV)رأسمالها)11.111))درهم.

الهدف االجتماعي):)

تأجير املعدات

)وويم في شركة) ( (: املور االجتماعي)

 BIS BLOC 3 HY LAARAB  (15

.AZROU AIT MELLOUL

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) (: املد3) (

تسجيلها بالسجل التجاري.))
)رأسمال الشركة موسم كما ولي):

الصغير الحسن):))11)))حصة.

طرف) من  (: الشركة) تسير 

السيدالصغير الحسن بصفته مسير)

وحيد لشركة).

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور و تنتهي في))3)ديسمبر.

باملحكمة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بتاريخ بانزكان   االبتدائية 

2020-06-23)تحت رقم)1399).
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SALMA ENERGIE
شركة عات مسؤولية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  جنان 

التصريف رقم 35 املحاوطة - 

83111 تارودانت املغرب
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6699

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (17

مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية):

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

SALMA ENERGIE

غرض الشركة بإوجاز):

-))تاجر عواقير بالتوسيط.

الرياح) أو  الشمسية  الطاقة  (-

(تاجر املعدات أو اللوحة).

األشغال) و  البناء) في  مواول  (-

املختلفة.))))

جنان) (: االجتماعي) املور  عنوان 

التصريف رقم)35)املحاوطة)-)83111 

تارودانت املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

  (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)موسم كالتالي):

السيد احمد بوتكجضوت):)111)  

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد احمد بوتكجضوت))عنوانه))

دوار اوت مو�سى التمسية اوت ملول.

والعائلية) الشخصية  -األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

بوتكجضوت))) احمد  السيد 

عنوانه))دوار اوت مو�سى التمسية اوت)

ملول.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

  (3 بتاريخ) بتارودانت  االبتدائية 

مارس)1)1)))تحت رقم)68).
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SBHM BTP
SARL 

إعـــــــالن عن إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ)) عرفي  عود  بموت�سى 

شركة) تأسيس  تم  (22/06/2020

املميزات) عات  املسؤولية  محدود3 

التالية):

SBHM BTP  SARL(:(التسمية

م) بلوك  ((35 ( املور االجتماعي):)

حي الصحراء،)طان طان

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))دراهم.

البناء،) أعمال  جميع  الهدف):)

وخاصة) املباني،) وتجدود  صيانة 

 البناء،)التخطيط)،)الطالء،)التبليط،

الكهرباء،) الحفر،) أعمال  السباكة،)

والجدران،) األرضيات  املائي،) العزل 

 الدوكور،)األملنيوم والنجار3 الخشبية)،

وشراء اإلوجار  املختلفة،) الصيانة 
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وتركيب) ودراسة  البناء) مواد  وبيع  (
املالك) ومساعد3  الشمسية  األلواح 
والتنظيف) والبستنة  والتنسيق 

واألمن)(الكاميرا واملوظفين).
بالبناء،) املتعلوة  األعمال  جميع 
بما في علك توريد املعدات وتركيب)
الغاز) وتوريد  (، املختلفة) الشبكات 

ومياه الشرب.
الشركاء):

مغربي،) مسعود،) اهل  حسن  (-
،1996/12/25 بتاريخ)  مزداد 

JF55389(ب.)و.)ت
مزداد) مغربي،) -)مصطفى بتوش،)
ت) و.) ب.) (،1997/02/14 بتاريخ)

JF5786(
تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية)
ديسمبر من كل) (3( وناور و تنتهي في)

سنة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف):
غير) ملد3  مسعود  اهل  حسن 

محدد3.
تم) رقم  (: السجل التجاري)
باملحكمة االبتدائية بطانطان بتاريخ)

29/06/2020)تحت رقم)5315.
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 SOCIETE MULISERVICE
FATHI DECO

 Société à Responsabilité Limitée
Au(Capital(de 100.000 Dhs

 SIEGE(SOCIALE : N252 AVENUE
 PRINCE HERITIER

GULMIM
ICE : 002467739000056

تـــأسيــس  شركة
بتاريخ) ( عرفي) عود  بموت�سى  (((
شركة) تأسيس  تم  (،10/03/2020
باملميزات) املحدود3  املسؤولية  عات 

التالية):
ملتيسرفيس) شركة  (: التسمية)

فاتحي دوكور).
شارع) ((5( رقم) (: املور االجتماعي)

ولي العهد كلميم.

درهم) ((11.111 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))درهم.
الهـــــــــــــــــدف):)دوكور ونجار3 األملنيوم.
)الشــــــــــــــركاء):)البوهمي عبد الرحيم)))))

511))حصة.)
)نزهة فتحي)):)511)حصة

عبد) البوهمي  (: الوانوني) املسير 
الرحيم.

باملحكمة الوانوني  اإلوداع   تم 
االبتدائية كلميم))بتاريخ20/05/2020 

تحت رقم)98.
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NOTRE AGRI
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ) ( عرفي) عود  بموت�سى  (
الوانون) تم وضع  (.(1(1 فبراور) ((5
التاسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية:
              NOTRE AGRI(:(الـتـسـميـــــــــــــــة(-
-)الشكل)):))شركة دات املسؤولية)

املحدود3).)
-)الـمـوضـــــوع):)))))))))

•)االستغالل الزراعي
و بصفة عامة جميع العمليات) (•
غير) أو  مباشر3  بصفة  ترتبط  التي 

مباشر3 بهدف الشركة
املحيط) (: االجـتـماعــي) الـمـور  (-
املروي سوس ماسة))تين اوت ابراهيم)
خميس اوت عمير3))شتوكا))اوت باها).
-)مــــــد3 الشركــــــة):)99))سنة ابتداء)

من ووم تأسيسها.)
 (11.111 (: الشركـــة) رأسمـــال  (-
حصة من) ((111 درهم موسم على)
11))درهم للحصة))موزعة على) فئة)

النحو التالي):)))))
–)السيد عبد العزيز حسني):))511 

حصة.
  511 (: سومحي) طارق  –السيد 

( حصة.)
نسبة) اقتطاع  وتم  (: األربـــــــــــــــــــاح) (-
الوانوني) لالحتياط  ( األرباح) من  (%5
سواء) الشركاء) تورير  حسب  والباقي 

ووزع آو))ونول.

من) الشركة  تسير  الـتسـيـيــــــــــــــــــر:) (-
طرف السيــد عبد العزيز حسني.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  لود 
وـوم) بانزكان  االبتدائية  املحكمة 
تم) (388 رقم) تحت  (19/05/2020
التجاري) بالسجل  الشركة  تسجيل 
بانزكان)) االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم)63)1).
للخالصة البيان
املسيــــــــر الوحيــــــــــد
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STE ISAGRINIA
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3
رأسمالها : 11.111) درهم

املور االجتماعي : عند رقم ) عمار3 
طارق تواطع شارع موالي اسماعيل 

وزنوة الكوفة حي النهضة اكادور
تأسيس شركة

 (3 بتاريخ) بموت�سى عود عرفي  (
مارس)1)1))تم وضع قوانين الشركة)

عات املميزات التالية):
.STE ISAGRINIA(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
.SARL(3مسؤولية محدود

واستغالل) تسيير  (: الهدف)
وتسويق) الفالحية  الضيعات 

املنتجات الفالحية.
املور االجتماعي):)عند رقم)))عمار3)
طارق تواطع شارع موالي إسماعيل)

وزنوة الكوفة حي النهضة اكادور.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

التأسيس.
 (11.111 :)حدد في مبلغ) رأسمال)
درهم موسم إلى)111))حصة من فئة)

11))درهم.
التسيير):)التسيير أسند إلى السيد)
املنصوري عصام والسيد3 طييوس)

صونيا.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

ألكادور تحت رقم)91383.
من أجل النسخة والبيان عن املسير

السيد املنصوري عصام
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KATCHARA TRANS
اإلشهار الوانوني

بتاريخ)) ( العرفي) العود  على  بناء)
بانزكان) واملسجل  (19/06/2020
تأسيس) تم  ( (19/06/2020 بتاريخ)

شركة باملواصفات التالية):
   KATCHARA TRANS(((:(االسم

حي لعزيب) (: العنوان االجتماعي) (-
لوليعة))اوت ملول).

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل  (-
مسؤولية محدود3.

-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)
موسم) درهم،) ((11.111 الشركة في)
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((111 إلى)
للحصة الوانونية موزع على الشكل)

التالي):
(((((((((((((((((((((((((((: الكبير) عبد  بنيشو  السيد  (- (

511)حصة)
511 (: محمد) موراكي  السيد  (- 

حصة
املجموع):)111))حصة.

-)األهداف):)
الدولي) و  الوطني  البضائع  نول  (-

للغير.
بنيشو) السيد  يعتبر  (: التسيير) (-
للشركة ملد3 غير) الكبير مسيرا  عبد 

محدود3.
:)الشركة ملزمة بتوقيع) -)التوقيع)
منفصل لكل من السيد بنيشو عبد)

الكبير أو السيد موراكي محمد.
-)املد3):)99)سنة.

بكتابة)) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
بانزكان ووم)30/06/2020)واملسجل)
اليوم) نفس  في  التجاري  بالسجل 

تحت رقم))136).
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شركة   اليتي   116
ش م م ش و

STE LAITI 506
SARL AU

رقم 5) ، شارع 615) حي السعاد3 
الدشير3 الجهادوة - انزكان

السجل التجاري رقم :)139)
بتاريخ)1))فبراور1)1))ثم تاسيس)

شركة عات املسؤولية املحدود3).
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-)التسمية شركة))الوتي)516 

دات) شركة  (: الوانوني) الشكل  (-

املسؤولية املحدود3 للشريك الوحيد.

-)الهدف):)

-)بيع التوابل بالتوسيط
(،(5 رقم) (: االجتماعي) املور  (-

الدشير3))))))))))))))))))))))) السعاد3  حي  ((615 شارع)

الجهادوة انزكان.
مبلغ)) في  حدد  (: املال) راس  (-

 (111 درهم موسمة الى) ( ((11.111

في) للحصة  درهم  ((11 بثمن) حصة 

ملكية):

-)السيد املسعودي محمد):)111) 

حصة.

التسيير:)عين السيد املسعودي) (-

غير) ملد3  للشركة  مسير  محمد 

محدود3.

99)سنة ابتداء)من تاريخ) (: -)املد3)
تسجيل الشركة في السجل التجاري)

فاتح) من  االجتماعية:) السنة  (-

وناور الى))3)ديسمبر))من كل سنة.)

كتابة) لدى  الوانوني  االوداع  ثم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان))

رقم) تحت  (23/06/2020 بتاريخ)

.(139(
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STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1( AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE LION DU RIF CARS
SARL

األسا�سي) الوانون  بموت�سى 

تأسيس) تم  بتاريخ25/03/2020،)

املسؤولية) محدود3  شركة 

باملواصفات التالية):

 STE LION DU RIF التسمية) (

(((((:(CARS SARL
بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)

سائق)

كائن) محل  (: االجتماعي) املور 
املحمدي) الحي  (785 رقم) بالتجزئة 

أكادور.)
من تاريخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املد3)

التأسيس.
رأسمالها):))11.111))درهم

التسيير):))للسيد نبيل األمين.)
اإلمضاء):))للسيد نبيل األمين.

باملحكمة) تم  الوانوني  اإلوداع  (
التجارية أكادور بتاريخ)26/06/2020   

تحت رقم)91535. 
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شركة كرياج اكادور نيغوس

 STE GRILLAGE AGADIR
NEGOCE

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3

بتاريخ) العرفي  للعود  تبعا 
قوانين) وضع  تم  (29/04/2020

الشركة عات امليزات التالية):
نيغوس) اكادور  كرياج  (: التسمية)
 STE GRILLAGE AGADIR

.NEGOCE
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3.
املوضوع):)وتعلق نشاط الشركة:

اشغال واعمال) أشغال مختلفة،)
أنواع) جميع  وبيع  انتاج  البناء،)
الشبكات الحدودوة،)مواول انشاءات)
البناء،) مواد  في  االتجار  معدنية،)
العمليات،) مختلف  عامة  وبصفة 
املنوولة) العوارية،) املالية،) التجارية،)
وغير املنوولة التي من شأنها توسيع)

نشاط الشركة.
 (( )))مكرر زنوة) (: املور الرئي�سي)

بلوك)3)حي اسايس تكيوين اكادور
مبلغ)) في  حدد  (: الرأسمال)
 (111 الى) موسمة  11.111)درهم 
للواحد3) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي):
الغرداك علي):))111))حصة.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدار3)
الغرداك علي.

التجارية) باملحكمة  تم  (: اإلوداع)
تحت) (23/06/2020 بتاريخ) باكادور 

رقم)59)33.
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STE M SAHARA TRANS
Sarl  AU 

Capital : 100 000 Dhs
 Siège : N° 94 RUE 03 HAY

.ESSALAM GUELMIM
ICE : 002548190000097

))))))))))))))))))تـــأسيــس شركة
 (5 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
وونيو)1)1)،))تم تأسيس شركة عات)
وحيد)) بشريك  املحدود3  املسؤولية 

باملميزات التالية):
M SAHARA TRANS((:(التسمية

املور االجتماعي)):)رقم)93)زنوة)13 
حي السالم))كلميم.

درهم) ((11.111 الرأسمـــــــــــــال:)
فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))درهم.
))مبارك بوشطارت:)))))))))))))))) (: ( ( ( ( ( السيـــــــــــد)

11)1))حصة
املستخدمين) نول  ( (: الهـــــــــــــــــدف)

لحساب الغير.
املسير الوانوني:)مبارك بوشطارت.))
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بكلميم)

1)1))تحت رقم))129/2020.
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 STE MORTAJI SERVICES
  S.A.R.L

تــــأسيس شركـــــة
 (8 بتاريخ) عرفي  عود  بموجب 
وونيو)1)1)،))تم تأسيس شركة عات)

املميزات التالية:
 SOCIETE “MORTAJI(((((:(التسمية

 .SERVICES” S.A.R.L
عات) شركة  الوانوني:) الشكل 

مسؤولية محدود3).)
  735 رقم) (717 تجزئة) ( (: املور)

العيون))-املغرب).
أشغال) االجتماعية:) النشاطات 

البناء.

رأسمال:)11.111))درهم قسم إلى)

111))حصة،)11))درهم لكل واحد3.

يعهد إلى السيد ابراهيم) التسيير:)

املرتاجي.

باملحكمة) تم  الوانوني  اإلوداع 

وونيو) ((5 ( االبتدائية بالعيون بتاريخ)

1)1)،)تحت رقم)2020/1051.
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STE GROUPE AHLNAJM
»SARL A.U « 

تأسيس  شركة
 (9 ( بتاريخ) بموت�سى عود عرفي 

شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 ماي)

وحيد) بشريك  املسؤولية  محدود3 

عات املميزات التالية:

 G R O U P E : التسمية)

.»AHLNAJM(»(SARL(A.U

 475/1 رقم) (: ( االجتماعي) املور 

تجزئة البلدوة حي املسير3 طانطان.

:)11.111)درهم) الرأسمال)

حصة من فئة) ( ((111 موسمة على)

11))دراهم.

الهدف):)صيانة،)تنظيف،)تطهير،)

تركيب كاميرات املراقبة،)البستنة.

وتوزيع) تجار3  عامة،) لوازم 

بالجملة،)لوازم التغذوة العامة.

أشغال) جميع  استيراد،) تصدور/)

وأعمال) املباني  تخطيط  البناء،)

الهندسة املدنية...)

:)رشيد هلناجم،)مغربي،) الشركاء)

مزداد بتاريخ)17/02/1975،)ب.)و.)ت)

.V((7398

من) تبتدئ  (: السنة املالية))

فاتح وناور و تنتهي في))3)دجنبر من كل)

سنة.

تسير الشركة حاليا من) التسيير:)

طرف:)رشيد هلناجم ملد3 غير محدد3.

باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)

االبتدائية بطانطان بتاريخ))9))وونيو)

1)1)،)تحت رقم))))))5313 .
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  STE HM CITRUS
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3

ICE:002534464000062 

بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ)

تم تأسيس شركة) (،(1(1 وونيو) ((9

محدود3 املسؤولية عات الخصائص)

التالية):)

   STE HM CITRUS (: التسمية)

 . Sarl

 5 بلوك) ((( املور االجتماعي:كراج)

حي بوزليم تمزار3))اوت ملول.))

الهدف:اتصدور و استيراد).

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.

التسيير:)حسن الصبيحي و محمد)

ناصر وماني.

املد3:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح وناور حتى)3 

دجنبر).

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 

  7(( رقم) تحت  بانزكان  التجاري 

1)1)،)رقم السجل) 9))وونيو) بتاريخ)

التجاري)1337).
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 HOFFMANN PARA
مورها :درب رايس شارع 9) فبراور 

تلبورجت اكادور

تـــأسـيــس شركة
بموت�سى عود عرفي مؤرخ اكادور)

1)1))،)تم تأسيس) 3))مارس) بتاريخ)

صفاتها))) ( املسؤولية) محدود3  شركة 

كما ولي):)

      HOFFMANN PARA(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)

إلى:)بارافارما�سي.

وعموما جميع العمليات التجارية)

الصناعية املالية و العوارية املتعلوة)

األنشطة) وكل  املذكور3  باالنشطة 

شأنه) من  طابع  عات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

املور االجتماعي):)درب رايس شارع)

9))فبراور تلبورجت اكادور

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املد3)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمدود أو الفسخ املسبق.

الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة))

في)11.111))درهم))موسم))إلى)111) 

حصة)

املرابط)))))))))))))))))))))))))))))))))) ابراهيم  السيد 

111))حصة.

))التسيير):)السيد ابراهيم املرابط)

مسير للشركة وعلك ملد3 غير محدود3)

باملحكمة)) الوانوني  اإلوداع  تم  ( (

التجارية بأكادور ووم)5))وونيو)1)1)،)

تحت رقم)91511.
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 STE DOUGIL TRAVAUX
S.A.R.L AU

Capital(:((500.000(Dhs

 Adresse:( HAY( EL( OUAHDA

RUE TARFAYA N°(3 GUELMIM

ICE(:(002407509000061

تـــأسيــس  شركة
 (6 بتاريخ) ( بموت�سى عود عرفي)

مارس)1)1)،)تم تأسيس شركة عات)

وحيد) بشريك  املحدود3  املسؤولية 

باملميزات التالية:
التسمية):))شركة دوكيل ترافو.

املور االجتماعي):))حي الوحد3 زنوة)
طرفاوة رقم)3))كلميم).)

درهم) (511.111 (: الرأسمـــــــــــــال)
فئة) من  حصة  (5111 على) موسمة 

11))درهم.
وإنشاءات) اشغال  (: الهـــدف)

متنوعة.
  5111 :)محمد اشوري) الشــــــــــــــركاء)

حصة.)
املسير الوانوني)):)محمد اشوري

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) ((3 بتاريخ) كلميم  االبتدائي 

1)1)،)تحت رقم)2020/84.
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STE FALAH HERBE

شركة عات مسؤولية محدود3

تـــأسـيــس شركة

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 

تم) بأكادور  (،(1(1 وونيو) (((

املسؤولية) محدود3  شركة  تأسيس 

صفاتهاكماولي):

.FALAH HERBE(:(التسمية

الهــدف:))تهدف الشركة أساساإلى:))

ادار3 الضيعات الفالحية.

الصناعات الغذائية.

التصدور و االستيراد.

الثاني) الطابق  االجتماعي  املور 

حي) العدوية  ربعة  زنوة  رقم31)

الداخلةأكادور.

تاريخ) من  ابتداء) :99سنة  املد3)

التسجيل بالسجل التجاري.

:حدد رأسمال الشركة) الرأسمال)

في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

حصة بويمة)11))درهم للواحد3.

السيد رفيق اكوماد:)511)حصة.

السيد رشيد املركي:)))511)حصة.)

اكوماد) رفيق  :السيد  التسيير)

والسيد رشيد املركي,)وكذلك التوقيع)

على جميع الوثائق البنكية واالدارية)

غير) ملد3  وعلك  مشترك  بشكل 

محدود3.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ألكادور  التجارية 

ورقم) (9163( رقم) تحت  (،(1(1

السجل التجاري57)33.
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 STE FARM WORK
 شركة عات مسؤولية محدود3 

مورها االجتماعي  حي الصفصاف 
الكردان  أوالد تاومة - 83111 

تارودانت املغرب
السجل التجاري رقم  :9)67

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (((
مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

مسؤولية محدود3).
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FARM ( بمختصر تسميتها) االقتضاء)

  WORK
إدار3) بإوجاز:) الشركة  غرض 
الزراعية) الخدمات  تودوم  املزارع،)

للغير.
املور االجتماعي):))حي الصفصاف)
 83111 تاومة،) أوالد  ( الكردان)

تارودانت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).
مبلغ رأسمال الشركة))1.111.11)  

درهم،)موسم كالتالي:
 33 ( السيد سعيد اوعبد الكريم:)

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
 33 ( الحاج:) اوت  امال  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
 33 ( الفرو:) املجيد  عبد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):
الكريم) اوعبد  سعيد  السيد 
الكردان)) الصفصاف  حي  عنوانه 

أوالد تاومة-)املغرب.
السيد3 امال اوت الحاج عنوانها)
املوظفين) حي  (18 رقم) (363 زنوة)

اكادور،)املغرب.
السيد عبد املجيد الفرو عنوانه)
تاومة-) أوالد  ( املهادي) الوصبة  دوار 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
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الكريم) اوعبد  سعيد  السيد 

الكردان)) الصفصاف  حي  عنوانه 

أوالد تاومة-)املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)13)وونيو)

1)1)))تحت رقم)))).
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 STE FDL TRANS  
SARL  

رأسمالها:))11.111))درهم)

تأسيس شركة
تأسست) عرفي  عود  وبموجب 

شركة دات املسؤولية املحدود3 تحت)

اسم)25/01/2020)بتاريخ)

 STE(FDL(TRANS(«((SARL((«

البضائع) نول  في  مواول  هدفها:)

لحساب الغير.

التصدور واالستيراد.
 (8( رقم) التجاري:) العنوان 

بن) حي  املسجد  ساحة  (،( الطابق)

العنفر.الوليعة اوت ملول.
رأسمالها):)11.111))درهم موزعة)

حصة) كل  قيمة  حصة  ((111 إلى)

11)دراهم،)موزعة كماولي:

(..... ( ( الثوري عبدالخالق) السيد 

511)حصة.

(........ عبدالحق) بناصر  السيد  (

5111)حصة.

تم تعيين السيد) (: تسيير الشركة)

للشركة) مسيرا  ( عبدالخالق) الثوري 

ملد3 غير محدود3 مع تخويلهما كامل)

الصالحيات حسب الوانون االسا�سي)

للشركة.

املد3:)99)سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب) تم  الوانوني  اإلوداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

 (( ( بتاريخ) ( (589 ،)تحت رقم) إنزكان)

وونيو)1)1).

 STE  FDL«الشركة سجلت 
بالسجل التجاري) ( (TRANS( «( SARL

بتاريخ)) ( ( ( ((1(77 بأكادور تحت رقم)

فاتح وونيو)1)1).
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FIDUCIAIRE TEMSIA
 APPT N° 16 IMM BELLADIM BLOC 18 N°

((( AZROU  AIT MELLOUL

TEL : 0640109989

 STE 4000  S.A.R.L
شركة دات املسؤولية املحدود3)

تأسيس شركة
بموجب عود عرفي مؤرخ بانزكان)
النظام) وضع  تم  (،(1(1 وونيو) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
فيما) مميزاتها  تكمن  والتي  املحدود3 

ولي):)
.STE 3111  S.A.R.L(:(التسمية

الشركة) غرض  ومكن  الغرض:)
لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)
أي دولة أخرى) وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي):)
نول البضائع لحساب الغير.

شارع) ( ((5 رقم) (: الشركة) مور 
االخو3 دار بن الشيخ التمسية اوت)

ملول.
 99 املد3:)حددت مد3 الشركة في)

سنة ابتداء)من تاريخ تكوينها النهائي.
رأسمال) وبلغ  الشركة:) رأسمال 
 (11.111 درهم) الف  مائة  الشركة 
مائة) عات  حصة  ((111 إلى) موسم 
11))درهم كويمة للحصة الواحد3،)
كليا) الويمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشركاء)اآلتية):))))))))))
 311 (.... الداهور كريم) ( السيد) ( (

حصة.
 (11 (.... ( الخميرى سعد) ( السيد)

حصة.
السيد ر�سى عبد الكبير)).......)311 

حصة).
السنة املالية:تبتدئ في فاتح وناور)

وتنتهي في))3)دجنبر).
السيد) الشركة  يسير  التسيير:)

الداهور كريم))ملد3 غير محدود3.)))))
الوانوني لدى كتابة) تم اإلوداع  (
الضبط باملحكمة االبتدائية بإنزكان))
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) (31 بتاريخ)

.7(7
للخالصة والبيان

املسير
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FIDUCIAIRE BIOU COMPTA  FISC

 Création de société – Comptabilité –     

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de

  projet(–Gestion(financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.

 OUCHBANI (éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA

CHTOUKA AIT BAHA

 PATENTE(:(48(815038(–(IF(:(40224158

 -(R.C(:(34(262((INZEGANE((-(((GSM(:(06

1316(711

STE GERNEG
تأسيس شركة

  (7 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
بيوكرى حررت قوانين) (،(1(1 وونيو)
شركة عات مسؤولية محدود3 عات)
شريك وحيد خصائصها كالتالي):))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .GERNEG.جيرنيك (: االسم)
التجار3) (/ االشغال العامة) األهداف:)

املختلفة.)
املور االجتماعي))))):دوار اوت ساوح)
جماعة واد الصفاء))بيوكرى اشتوكة)

اوت باها.
 (11.111 االجتماعي:) الرأسمال 

درهم.)
التسيير:)خدوجة افرير.

اإلوداع الوانوني):)تم اإلوداع لدى)
املحكمة االبتدائية بانزكان بتاريخ))) 

وونيو)1)1)،)تحت رقم)663. 
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مكتب حسابات شحودي

زنوة)7)بلوك)))رقم)98)شارع املواومة اوت)

ملول،)51)86،)اوت ملول املغرب

 STE GLOBAL LUXURY
TRANS

شركة عات مسؤولية محدود3
عات  الشريك الوحيد

 مورها االجتماعي : الشوة رقم 339 
العمار3 18 االنبعاث ب امال )1 

بنسر كاو اكادور 81111 املغرب
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
33((7

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  االقتضاء)

. GLOBAL LUXURY TRANS
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشخاص لحساب الغير).
الشوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ب) االنبعاث  (18 العمار3) (339 رقم)
 81111 اكادور) كاو  بنسر  (1( امال)

اكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
الزهراء:) فاطمة  الحيان  السيد3 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء)
السيد3) (: وصفات ومواطن الشركاء)
عنوانه(ا)) الزهراء) فاطمة  الحيان 
الشوة رقم)339)العمار3)18)االنبعاث)
 81111 بنسر كاو اكادور) (1( ب امال)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
الزهراء) فاطمة  الحيان  السيد3 
العمار3) (339 رقم) الشوة  عنوانه(ا))
بنسر كاو) (1( امال) االنبعاث ب  (18

اكادور)81111)اكادور املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) بأكادور  التجارية 

1)1))تحت رقم)91569.
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 STE  GLOBALE    
 IMPORTATION AIT

 MELLOUL
SARL

في العرفي  العود  تسجيل   تاريخ 
تحمل) والتي  (،(1(1 وونيو) (8  

الخصائص التالية):
استيراد) االجتماعي:) الهدف 

وتصدور قطع غيار السيارات.
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  (.611.111 (: الشركـة) رأسمال 
درهم))موسمة إلى)6111))حصة من)

فئة)11)))درهم للحصة الواحد3.)
من) ابتداء) سنة  (99 املد3:)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الحي) (18 رقم) (: االجتماعي) املور 

الصناعي اوت ملول.
الحسن) العداز  ( السيد) التسيير:)

والسيد العداز عبد الرحيم.)))
التجاري:) بالسجل  التوييد  رقم 

1339)))بانزكان.
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 STE DES TRAVAUX ET
 SERVICES DU SUD

 s.a.r.l
 (6 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
عات) شركة  تأسست  (،(1(1 وونيو)
عات) بشريكين  محدود3  مسؤولية 

املميزات التالية):)
التسمية):)شركة أشغال وخدمات)

الجنوب.
عامة) أشغال  (: الشركة) موضوع 

والسحق.
مكرر) (39 رقم) (: االجتماعي) املور 

بلوك)3)،)حي املسير3)،)طانطان.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
 (11 حصة بويمة) ((111 موسم إلى)

درهم للحصة.
عبد الخالق)) (: السيد) (: الشـــركــــاء)

الكوخ)،)ب):)511)حصة).)
والسيد3):)نعمة))نحيلي)،))ب):)511 

حصة.)
تسيير))الشــركـــة):)

السيد))عبد الخالق))الكوخ مسيير.
(: نحيلي) ( نعمة) ( السيد3)

.Cogérante
مــــد3 الـــشركــــة):)99)سنة).

باملحكمة) (: الوانوني) اإلوداع 
 3(( االبتدائية بطانطان تحت عدد)

بتاريخ)3))وونيو)1)1).
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 STE DISPECA

عند مكتب رقم 7، الطابق الثالث 

عمار3 كدور3 الكائنة بطريق بيوكرى 

لحرش أوت ملول.

تـــأسـيــس شركة
بموت�سى عود عرفي مؤرخ اكادور)

تم تأسيس) (،(1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

صفاتها))) ( املسؤولية) محدود3  شركة 

كما ولي):)

.STE DISPECA(:(التسمية

أساسا) الشركة  تهدف  ( الهــدف:)

إلى:)تسويق جميع املنتجات))البحرية))

بالجملة و بالتفصيل(األسماك).

العمليات) جميع  وعموما  التاجر 

التجارية الصناعية املالية و العوارية)

وكل) املذكور3  باالنشطة  املتعلوة 

طابع) عات  أو  املشابهة  األنشطة 

الهدف) وتنمية  توسيع  شأنه  من 

االجتماعي.

:عند مكتب رقم) املور االجتماعي)

كدور3) عمار3  الثالث  الطابق  (،7

أوت) لحرش  بيوكرى  بطريق  الكائنة 

ملول.

من تاريخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املد3)

التسجيل بالسجل التجاري باستثناء)

حالة التمدود أو الفسخ املسبق.

))الرأسمال):))حدد رأسمال الشركة)

في)11.111))درهم))موسم))إلى)111) 

حصة.)

السيد مهدي امو)).))511)حصة.

بوشكوش))))))))))))))))))))))))))))))))))))) الحسن  السيد 

511)حصة)))))

امو) مهدي  السيد  (: التسيير)

مسيران) بوشكوش  الحسن  والسيد 

علك) و  مشتركة  بإمضاءات  للشركة 

ملد3 غير محدود3.

باملحكمة)) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 ووم) انزكان  االبتدائية 

1)1)،)تحت رقم)656.
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 STE BENLAH PROMOTEUR

IMMOBILIER
 SARL

قرر بموجب جمع منعود بتاريخ)

8))فبراور)1)1))تأسيس شركة عات)

الخصائص التالية.

التسمية):)لود تم تسمية الشركة)

بن الح بور ومتر اوموبلي شركة عات)

املسؤولية املحدود3.

مور):)مور الشركة عند التضمن)) 

ب عمار3))))محل)))بنسر كاو اكادور)

  (11.111 حدد في) رؤوس أموال:)

111))حصة من) درهم موسومة إلى)

11))درهم للواحد وموزعة كالتالي):

السيد لهواوي لحسن)511)حصة.)

السيد بنعابد عزيز)511)حصة.

املجموع):)111))حصة.

الشركة) أهداف  من  (: املوضوع)

العوار والبناء.
لهواوي) السيد  يعتبر  (: التسيير)

لحسن وبنعابد عزيز املسيران لشركة)

بن الح بروم وتور اومويلي ملد3 غير)

محدود3.

املد3):)99)سنة ابتداء)من تأسيسها)

حسب املحضر التأسي�سي.

اإلوداع الوانوني):)لود تم اإلوداع)

التجارية) املحكمة  لدى  الوانوني 

 (1(1 وونيو) ((5 بتاريخ) باكادور 

السجل التجاري رقم)9))33.
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SOCIETE BN WORKS
 SARL

CONSTITUTION
رأسمالها 11.111) درهم

املور االجتماعي دوار تيغانيمين 

الدراركة  اكادور

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3

بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ)
الوانون) انجاز  تم  ((1(1 مارس) (19

مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 عات املواصفات التالية):

 SOCIÉTÉ BN (: التسمية)
   .WORKS    SARL

(- :)اعمال مختلفة) غرض الشركة)
التفاوض.

التي) العمليات  انجاز كل  وعموما 
مباشر3) غير  أو  مباشر3  عالقة  لها 
بالعمليات املذكور3 والتي من شانها)

أن تساهم في تنمية الشركة).
ملد3) الشركة  تأسست  (: املد3)
من ووم توييدها في) سنة ابتداء) (99

السجل التجاري.
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في مبلغ)11111))درهم.
111))حصة من فئة) )موسم إلى)

11))درهم لفائد3 كل من):)
السيد محمد بوعنان)511)حصة.

السيد عمر بوعنان)51))حصة.
 (51 بوعنان) ابراهيم  السيد 

حصة.
بوعنان)) محمد  السيد  تعيين  تم 
كامل) تحمله  مع  للشركة  كمسير 
الصالحيات حسب الوانون األسا�سي)

للشركة.
تم انجاز اإلوداع الوانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
باكادور))بتاريخ)))))وونيو)1)1)))تحت)

رقم)91333.
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BEST BET
SARL- AU

العام) الجمع  محضر  حسب 
 (1(1 ووليو) ((6 ( بتاريخ) التأسي�سي 
 BESTلشركة الوحيد  الشريك  قرر 
مسؤولية) عات  (BET-( SARL-( AU

محدود3))ماولي):)))
مور الشركة):)بلوك))س رقم)81) 

حي الهدى اكادور.
رأس املال حدد في)11.111))درهم)
فئة))) من  حصة  ((111 إلى) موسومة 

11))درهم الواحد3 وموزعة كتالي):
صاحب كريم)111 ))حصة.

(: الشركة) من أهداف  (: املوضوع)
مكتب دراسة ومراقبة أشغال البناء)

العمومية.



73(( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

العام) الجمع  قرر  (: التسيير)

  BEST( BET( SARL-( AU شركة) أن 

ملد3) كريم  السيد صاحب  سيسرها 

غير محدود3.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التسجيل بالسجل التجاري.

الوانوني) اإلوداع  ( تم) (: اإلوداع)

بمدونة) التجارية  املحكمة  لدى 

تحت) ((1(1 وونيو) ((6 اكادور بتاريخ)
السجل التجاري رقم) (،91539 ( رقم)

 .33((3
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BOU SERVICES
   SARL

إنشاء شركة عات مسؤولية محدود3  
 STE BOU (: التجاري) اسم 

.SERVICES  SARL
زنوة) مكرر  ((5 رقم) (: العنوان)

فاكوم حي الشيخ عبداتي طانطان.

املهام):)خدمات متنوعة والبناء.
 (11.111 (: الشركة) مال  رأس 

درهم.

بهوش عبدهللا) ( السيد) (: التسيير)

مشارك وحيد ومسير للشركة.

تم اإلوداع الوانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(7 أغسطس) ((3 طانطان بتاريخ)
التجاري) والسجل  (335 ( رقم) تحت 

تحت رقم)7))3.         
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BT SOUSS
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي : بلوك 

د رقم 9) حي السالم اوت ايعز3 

تارودانت
رقم السجل التجاري :6733

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8

مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

محدود3))باملميزات التالية):

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) دات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها):

.BT SOUSS

غرض الشركة بإوجاز):))مواول في)

البناء)واألشغال املختلفة.

بلوك) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ايعز3) اوت  السالم  حي  ((9 رقم) د 

تارودانت.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

  (11.111 (: مبلغ رأسمال الشركة)

درهم،)موسم كالتالي):

 (111 (: بكاري) لحسن  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

(: عنوانه) بكاري  لحسن  السيد 

بلوك د رقم)9))حي السالم اوت ايعز3)

-)83111)تارودانت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 حدوة الرحماني))عنوانها)):)

بلوك د رقم)9))حي السالم اوت ايعز3)

-)83111)تارودانت املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتارودانت بتاريخ)13)وونيو)

1)1)))تحت رقم)))).
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حسابات ادميم ش.م.م
336)شارع املواومة اوت ملول

الهاتف)31113).8).15الفاكس)

15.(8.(39((6

CHTOUKA FRESH 
SARL

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3 

بموجب عود عرفي محرر بتاريخ)
الوانون) وضع  ثم  ((1(1 وونيو) ((1

محدود3) شركة  لتأسيس  األسا�سي 

املسؤولية باملميزات التالية):

 CHTOUKA شركة) (: التسمية)

.FRESH SARL AU

املسؤولية) عات  شركة  (: الشكل)

املحدود3 وعات الشريك الوحيد.

رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

الشركة في)11.111))درهم موسم إلى)

 (11 حصة اجتماعية بويمة) ((111

دراهم للواحد3 و هي كلها في ملكية)

السيد عزابي املصطفى.

الطابق الثاني رقم) (: مور الشركة)

3))بلوك)))تجزئة الرياض اوت ملول.

الخضر) بيع  (: الشركة) نشاط 

الخضر) استيراد وتصدور  والفواكه،)

والفواكه،)االستيراد والتصدور.

عزابي) السيد  عين  (: التسيير)

غير) ملد3  الشركة  كمسير  املصطفى 

محدود3.

:)الشركة ملزمة بالتوقيع) التوقيع)

الوحيد لسيد عزابي املصطفى.

من فاتح وناور الي) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر).

املد3):))مد3 الشركة محدد3 في)99 

سنة.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  ثم 

انزكان) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

ووم)5))وونيو)1)1).

السجل) ورقم  (693 رقم) تحت  (

التجاري)3)13).         
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CNCI
شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها 11.111) درهم

 M3L مورها االجتماعي شركة

IMMO عمار3 النسيم رقم 3) شارع 

الحسن االول حي املسير3 أكادور

RC 43183

بموت�سى عود عرفي مؤرخ باكادور)

في)6))وونيو)1)1))ثم تأسيس شركة)

عات) املحدود3  املسؤولية  عات 

الخصائص اآلتية):

.CNCI((:(التسمية

 MENUISERIE DU (: الهدف)

 BOIS( /( MD( EFFECTUANT

.IMPORT EXPORT

 M3L شركة) (: االجتماعي) املور 

IMMO)عمار3 النسيم رقم)3))شارع)

الحسن االول حي املسير3 أكادور.

املد3):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

موسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى))3)دجنبر من كل سنة.

بموت�سى الفصل)5))من الوانون)

األسا�سي للشركة تم تعيين السيدون)

الحسين العبودي والحسن العبودي)

كمسيرون للشركة ملد3 غير محدود3.

والتسجيل) الوانوني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

تحت) ((1(1 وونيو) ((3 ووم) باكادور 

عدد)91381. 
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COCKTAIL SOUSS

 SARL AU

إنشاء شركة عات مسؤولية محدود3
 COCKTAIL (: ( التجاري) اسم 

.SOUSS SARL AU

 (8 رقم) (975 الحي) (: العنوان)

تارست انزكان.

املهام):)بائع الفواكه الجافة.

رأسمال الشركة)1.111))درهم.

التسيير):)اكرام عبد هللا.

تم اإلوداع الوانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

بانزكان بتاريخ))))مارس)8)1)،)تحت)

رقم)7)3)والسجل التجاري تحت رقم)

.(63(7
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STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL
 APPT N°1( AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

15.(8.(3.(8.68
EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE COSMOCLEAN
SARL

بموت�سى الوانون األسا�سي بتاريخ)
شركة) تأسيس  تم  (،(1(1 ماي) ((9
باملواصفات) املسؤولية  محدود3 

التالية):)
 STE COSMOCLEAN(:(التسمية

   .SARL
مواد) وشراء) بيع  (: الهدف)

التنظيف.)
رقم) محل  (: االجتماعي) املور 
D)اقامة الصفاء)الحي) M7(3)عمار3)

املحمدي أكادور.)
من تاريخ) 99)سنة ابتداء) ( (: املد3)

التأسيس.
رأسمالها):))11.111))درهم.

هشام) السيد  تعيين  ( (: التسيير)
املهدي) والسيد  أول  كمسير  تلوت 

تلوت كمسير ثاني.)
اإلمضاء):))للسيد3 هشام تلوت.

باملحكمة) تم  الوانوني  اإلوداع  (
وونيو) ((3 بتاريخ) أكادور  التجارية 

 .(1(1
تحت رقم)91378.  
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 STE BAHOUS TRANS
SARL AU 

ICE : 002548449000088
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية

بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ))
تم تأسيس شركة) (،(1(1 وونيو) ((9
محدود3 املسؤولية عات الخصائص)

التالية):)
 STE BAHOUS (: التسمية)

.TRANS Sarl
املور االجتماعي):)حي سيدي سعيد)

بلوك س رقم)31)الدراركة اكادور.
لحساب) البضائع  نول  (: الهدف)

الغير.
 (11111 (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم.
التسيير):)املصطفى بهوس.

املد3:)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح وناور حتى)3 
دجنبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
  91617 رقم) تحت  بأكادور  التجاري 
)رقم السجل) ((1(1 9))وونيو) بتاريخ)

التجاري)39)33.
187 P

 AFIRID
SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ)) عرفي  عود  بموت�سى 
شركة) تأسيس  تم  ( ((1(1 3)وونيو)
وحيد) بشريك  املسؤولية  محدود3 

عات املميزات التالية:
.AFIRID SARL A.U(:(التسمية

:)91)حي النهضة) املور االجتماعي)
طانطان.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))دراهم.
املواد) وشراء) بيع  (: ( الهدف)

الغذائية،
جميع أشغال البناء.

الشركاء):)عبد الوهاب العكيدي،)
ووليو) ((9 بتاريخ) مزداد  مغربي،)

.UC56587(978)،)ب.)و.)ت
تبتدئ من فاتح) (: ( السنة املالية)
وناور وتنتهي في))3)دجنبر من كل سنة.
:)تسير الشركة حاليا من) التسيير)

طرف:
غير) ملد3  العكيدي  الوهاب  عبد 

محدد3.
باملحكمة) تم  (: السجل التجاري)
االبتدائية بطانطان بتاريخ))7))وونيو)

1)1)))تحت رقم)5385 .
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STE AGOUZZAL VISION
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سي 
تأسيس) ثم  بأكادور  ((1(1 وونيو)
شركة عات املسؤولية املحدود3 عات)

الخصائص التالية):)
 STE شركة) التسمية 

(:(AGOUZZAL VISION SARL
عمار3) ((1 رقم) ( ألالجتماعي) املور 
حي) بونعمان  شارع  (388 ا) النخيل 

الودس اكادور.)

 LUNETIER OPTICIEN (: الهدف)
 (marchand( VENDANT EN

.DETAIL
املد3):)99)سنة.

درهم) ((11111 (: الرأسمال)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم لكل واحد3.)
اجتماعية) حصة  (511 أي) (%51
لفائد3 السيد3 اكوزال يسرى).)))%51 
لفائد3) اجتماعية  حصة  (511 أي)

اكوزال مليكة.
التسيير):)تم تعيين السيد اكوزال)
غير) ( ملد3) للشركة  كمسير3  يسرى 

محدود3.
االوداع) تم  (: الوانوني) االوداع 
التجارية الكادور) باملحكمة  الوانوني 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)
التجاري) السجل  و  (90485/2020

رقم)95)33. 
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ALI SUD
SARL AU

Au(Capital(de 100 000,00 Dhs
 Siège(Social: N° 515 AVENUE
.LA MARCHE VERTE GUELMIM

ICE : 002535969000070
تـــأسيــس

 3 بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
تم تأسيس شركة عات) ((1(1 وونيو)
وحيد)) بشريك  املحدود3  املسوؤلية 

باملميزات التالية):
.ALI SUD(:(التسمية

املسير3) شارع  (: االجتماعي) املور 
الخضراء)رقم)5)5)كلميم.

درهم) ((11.111 الرأسمـــــــــــــال:)
فئة) من  حصة  ((111 على) موسمة 

11))درهم.
أشغال) في  مواول  (: الهـــــدف)
النظافة)//)التجار3 في مواد التنظيف)

//)مواول في أشغال مختلفة.))
وأشغال البناء.)))))))))))))))))

املسير الوانوني):)تيح علي.)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)1)،)تحت رقم)2020/113.
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STE ALIMANE TOURS
SARL

ICE. 002550944000041
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية

بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ))
تأسيس شركة) تم  ((1(1 وونيو) ((9
محدود3 املسؤولية عات الخصائص)

التالية):)
 STE ALIMANE (: التسمية)

.TOURS Sarl
املور االجتماعي):)دوار تمعيت ازدار)

درارك اكادور.
الهدف):)نول املستخدمين.

 (11111 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم.

التسيير):)محمد بوجداع.
املد3):)99)سنة.

السنة املالية):))فاتح وناور حتى))3 
دجنبر.

بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
   91618 تحت رقم) ( التجاري باكادور)
رقم السجل) ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

التجاري))3)33.
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 ALL FRET 
 SARL

رأسمالها  : 11.111) درهم
مورها اإلجتماعي : رقم E55، زنوة 

الناظور، املنطوة الصناعية،
تاسيال، الدشير3 الجهادوة، إنزكان

تـأسـيـس شــركة
بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  ((1(1 وناور) (31
التأسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

تحمل الخصائص التالية):))
 ALL FRET((((الـتـسـميـــــــــــــــة):)))شركة

.SARL
)شركة عات املسؤولية) ( (: الشكل)

املحدود3.
الـمـوضـــــوع):)مواول في مجال النول)

الدولي للبضائع لفائد3 الغير.)))))))
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
غير) أو  مباشر3  بصفة  ترتبط  التي 

مباشر3 بهدف الشركة.



73(3 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

(،E55 رقم) ( (: ( ( الـمـور االجـتـماعــي)
الصناعية،) املنطوة  الناظور،) زنوة 

تاسيال،)الدشير3 الجهادوة،)إنزكان.
ابتداء) سنة  (99 (: الشركــــــة) مــــــد3 

من ووم تأسيسها.)
 (11.111 (: الشركـــة) رأسمـــال 
حصة من) ((.111 درهم موسم على)

فئة)11))درهم.
)الشركاء)ومساهمتهم):))

 51.111 فيصل) بوجو  السيد 
درهم موابل)511)حصة.

اللطيف) عبد  بوجو  السيد 
51.111)درهم موابل)511)حصة.))))))))))))))))))))))))))))))))
 %5 وتم اقتطاع نسبة) (: األربـــــــــاح)
من األرباح لإلحتياط الوانوني والباقي)

حسب تورير الشركاء.
سواء)ووزع او ونول.

الـتسـيـيـر):)تسير الشركة من طرف)
السيد بوجو فيصل).

حق اإلمضاء)):)أعطي حق اإلمضاء)
للمسير الوحيد السيد بوجو فيصل.

السنـــة االجتمـاعيـة):)من فاتح وناور)
إلى))3)دجنبر.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  لود 
بتاريخ) بإنزكان  اإلبتدائية  املحكمة 

6))وونيو)1)1))تحت رقم):))71.
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AMNZAZ TRAVAUX 
ش.م.م 

تأسيس
في) املؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 

بتاريخ))))) واملسجل  ((1(1 وونيو) (8

تأسيس) تم  بأنزكان  ((1(1 9)وونيو)

AMNZAZ TRAVAUX شركة)

ش.م.م.)

هدفها):

األشغال املختلفة أو البناء.

أعمال الرخام.

)مفاوض).)))

رقم) س  التجاري:بلوك  العنوان 

99)حي االداعة اوت ملول.
درهم موزع) ((11.111 (: رأسمالها)

إلى)111))حصة قيمة كل حصة)11) 

درهم اكتتبت على الشكل اآلتي):

 (111 (: حنزاز) محمد  السيد 
حصة.

حنزاز) محمد  السيد  تعيين  تم 
كمسير للشركة ملد3 غير محدود3.)

محمد) السيد  توقيع  اعتماد  تم 
والوثائق) العوود  جميع  في  ( حنزاز)

اإلدارية والبنكية.))
99)سنة) :)مد3 عمر الشركة) املد3)

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإلوضاحي) التجاري  السجل 

رقم1317).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)691.    
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SOCIETE BERBER OUAD
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود3
رأسمالها)11.111))درهم

مورها االجتماعي):)رقم)C (9)مكرر)
زنوة الزيزفون حي الداخلة أكادور

8)وونيو) تبعا للعود املحرر بتاريخ)
محدود3) شركة  تأسيس  تم  ((1(1
املسؤولية تحتوي على امليزات التالية:)
 SOCIETE BERBER (: التسمية)

.OUAD SARL AU
مكرر) (C  (9 : رقم) املور التجاري 

زنوة الزيزفون حي الداخلة أكادور.
الرأسمال):)11.111))درهم.

 LOCATION (: التجاري) النشاط 
.DE MOTOS ET QUADS

الربح):)ووتطع)5)باملائة من األرباح)
الصافية من أجل االحتياط الوانوني.
تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

اصداف كمسير الشركة.
السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى غاوة))3)ديسمبر.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

التسجيل في السجل التجاري.
وقد تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)
تحت) ((1(1 وونيو) ((6 بأكادور بتاريخ)

رقم))9138.
بمثابة موتطف وبيان
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شركة طرونص ايدوس  ش.م.م 
برأسمال اجتماعي قدره 

11.111.11) درهم
دوار اوت بو عامر بلفاع ماسة.بلفاع

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة الوانون) (16/03/2020
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 عات الخصائص التالية):)
الغرض االجتماعي:)

))-)نول البضائع لفائد3 الغير.).)
طرونص) شركة  (: التسمية)

اوضوص))ش.م.م)
)املور االجتماعي:)دوار اوت بو عامر)

بلفاع ماسة.بلفاع
املد3):)حددت في)99)سنة)

الرأسمال والحصص االجتماعية):)
حدد الرأسمال في.11 11.111))درهم)
اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موسم 
موزعة) درهم للواحد3،) ((11 بويمة)

كاألتي):
-)اتنان مصطفى)511حصة
-)املودن محمد)511)حصة.

من) مسير3  الشركة  (: التسيير)
مصطفى اتنان  السيدون   طرف 
التوقيعين) .أما  محمد) املودن  و  (
بصفة) فيعود  االجتماعي  و  البنكي 
اتنان) السيدون  من  لكل  ( منفصلة)
مصطفى واملودن محمد وعلك ملد3)

غير محدود3.
 37 توزع حسب الفصل) األرباح:)

من الوانون األسا�سي للشركة.
ثم اإلوداع الوانوني لدى املحكمة)
(: تحت عدد رقم) ( االبتدائية بانزكان)

640/2020))بتاريخ)16/06/2020.
موتطف قصد اإلشهار)
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شركة اكوسيم  ش.م.م
بشريك وحيد 

برأسمال اجتماعي قدره 
11.111.11) درهم

بلوك )1 رقم )7) حي سيدي ميمون 
قصبة الطاهر اوت ملول

)بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
تمت صياغة الوانون) (16/02/2020
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3))عات الخصائص التالية):)

الغرض االجتماعي:)
-)تجار3 االسمنت).)

))التسمية):)شركة اكوسيم))ش.م.م)
بشريك وحيد.

رقم) (1( بلوك) االجتماعي:) املور  (
قصبة) ميمون  سيدي  حي  (،(7(

الطاهر اوت ملول.
املد3):)حددت في)99)سنة)

الرأسمال والحصص االجتماعية):)
حدد الرأسمال في.11 11.111))درهم)
اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موسم 
موزعة) درهم للواحد3،) ((11 بويمة)

كاألتي):)
اكيدي احمد)111)حصة

التسيير):)الشركة مسير3 من طرف)
السيد اكيدي احمد)).حيث يعود إليه)
كل من التوقيعين البنكي و االجتماعي)

وعلك ملد3 غير محدود3.
 (6 توزع حسب الفصل) األرباح:)

من الوانون األسا�سي للشركة.
ثم اإلوداع الوانوني لدى املحكمة)
رقم) عدد  تحت  بانزكان  االبتدائية 

:639/2020))بتاريخ)16/06/2020.
موتطف قصد اإلشهار)
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STE AMISTOF SARL AU
تأسيس شركة

األسا�سي) الوانون  I-بموت�سى 
تم)) (15/06/2020 بتاريخ) املؤرخ 
املسؤولية) محدود3  شركة  تأسيس 
 AMISTOF الوحيد) الشريك  عات 

عات الخصائص التالية):
في) الشركة  هدف  (: الهدف) (1-

املغرب كما في الخارج هو):
-)خباز حلواني

املختلفة) األشغال  في  مواول  (-
والبناء.

 13 شارع) (: االجتماعي) املور  (2-
مارس رقم)95))كلميم.

-3)املد3):)99)سنة
في) حدد  (: الرأسمال) (4-
11111.11))درهم موسم على)111) 
درهم) ((11 بويمة) اجتماعية  حصة 

للواحد3 وهي في نصيب):



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   73(3

 (111 عباني) مصطفى  السيد 

حصح اجتماعية..

تسير الشركة وملد3) (: التسيير) (5-

السيد) طرف  من  محدود3  غير 

مصطفى عباني

-)ثم اإلوداع الوانوني باملحكمة) (II

وونيو) ((6 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)1))تحت رقم))1)1)/)35) .
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

Avenu Agadir GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63 

شركة  هيدرومانيك  ترافو ش 

م م

إنشاء شركة عات مسؤولية محدود3 

شركة)) (: التجاري) اسم 

هيدرومانيك))ترافو ش م م

العنوان):)شارع)3)مارس رقم)55) 

كلميم.

األشغال) في  مواولة  (: املهام)

املختلفة و التصليح امليكانيكي)

 (11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهم موسم على الشكل التالي):

333)حصة)) السيد الهيبة عثمان)

11))درهم للحصة

حصة)) (333 السيد الهيبة واسين)

11))درهم للحصة

السيد لغليض محمد)333)حصة))

11))درهم للحصة

التسيير):)السيد الهيبة عثمان

تم اإلوداع الوانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) ((1(1 وونيو) (13 كلميم بتاريخ)

التجاري) والسجل  (104/2020 رقم)

تحت رقم)))9) .
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CABINET COMPTABLE FIGHA

 Imm(AICHATOU(2ème(Etage(Appart(7

Avenu Agadir GUELMIM

Tél(:(05(28(77(18(63

 شركة  بهنا ميناج ش م م
 إنشاء شركة عات مسؤولية 

محدود3  

اسم التجاري):))شركة))بهنا ميناج)

ش م م))عات شريك وحيد
زنوة) (( السعدوين) حي  (: العنوان)

)1)رقم)35)بلوك ب كلميم))))

التنظيف) في  مواولة  (: املهام)

والخدمات)
 (11.111.11 (: الشركة) رأسمال 

درهم موسم على الشكل التالي:

 (111 وحضيه) بحاوك  السيد 

حصة))11))درهم للحصة

التسيير)):)السيد بحاوك وحضيه)

تم اإلوداع الوانون األسا�سي لدى)

االبتدائية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

تحت) (10/06/2020 بتاريخ) كلميم 
التجاري) والسجل  (112/2020 رقم)

تحت رقم)933) .
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صفوة تغذیة
شركة عات مسؤولیة محدود3 

بمساھم وحید

السجل التجاري : )))33

تأسیس شركة عات مسؤولیة 

محدود3

بتاریخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  ((1(1 یونیو) ((9

األسا�سي لشركة عات مسؤولیة

وحید) بمساھم  محدود3 

باملواصفات التالیة):

))-)التسمیة):)صفو3 تغذیة

-)الشكل الوانوني):)شركة عات) ((

مسؤولیة محدود3 بمساھم وحید

3)-)الھدف):)تجار3 املواد الغذائیة
))رقم) :)سناء) -)املور االجتماعي) (3

))6))حي تلیال أكادیر.
5)-)رأس املال):)ثالثمائة ألف درھم)

) 311.111)درھم).

الشركة) تسير  (: التسیير) (- (6
الوحید للسید عبد العزیز) باإلمضاء)

أسمالل،)الحامل لبطاقة
JM 3918(التعریف الوطنیة رقم

8)-)املد3):)99)سنة
:)من فاتح) السنة اإلجتماعیة) (- (7

ینایر إلى))3)دجنبر.
باملحكمة) الوانوني  اإلیداع  تم 
التجاریة ألكادیر بتاریخ)26/06/2020 

تحت رقم)91538.
من أجل النشر والبیان
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 TOP COMPTA

شركة اكيبومون اكرو انديستري
شركة عات املسؤولية املحدود3     

رأسمالها 111.11 11) درهم 
املور االجتماعي : مويمة لدى رقم 
3 شارع الونيطر3 زنوة رقم 3 الحي 

املحمدي اكادور
بموت�سى عود عرفي موقع بتاريخ))
04/11/2019)املسجل باكادور بتاريخ)
عنه) ترتب  والذي  (،16/12/2019 

ما ولي):)
تصفية)):)

لشركة) مسبوة  -تصفية 
اكيبومون اكرو انديستري

مويمة لدى رقم) (: -مور التصفية)
الحي) (3 شارع الونيطر3 زنوة رقم) (3

املحمدي اكادور.
تعيين السيد عادل ابو الفضل)) (-

كمصف.
باملحكمة) (: الوانوني) اإلوداع 
 89511 رقم) تحت  باكادور  التجارية 

بتاريخ)07/02/2020 .
201 P

 ARIJ ALJANOUB S.N.C
شركة التضامن
قفل التصفية

الشارع الرئي�سي حي الزاوية تيجانية 
شارع حسن الثاني اسا املغرب

  وعنوان مورها االجتماعي :  الشارع 
الرئي�سي حي الزاوية تجانية شارع 
 ARIJحسن الثاني اسا املغرب
ALJANOUB شركة التضامن

قفل التصفية

رقم التوييد فى السجل التجاري رقم       
((75

بموت�سي الجمع العام االستثنائي)
تورر حل) ((1(1 ماي) (17 فى) املؤرخ 
 ARIJ ALJANOUB التضامن) شركة 

.SNC
1.111,11)))درهم) مبلغ رأسمالها)
وعنوان مورها االجتماعي حي الزاوية)
اسا) الثاني  حسن  شارع  تيجانية 

املغرب نتيجة النعدام املر دودوة.
وحدد مور التصفية ب حي الزاوية)
اسا) الثاني  الحسن  شارع  تيجانية 

املغرب.))
رحمة) شكرادي  السيد3  وعين:)
كمصفي) ( اسا) املركزي  حي  عنوانها.)

للشركة.)
وقد تم انعواد الجمعية الختامية)
بتاريخ))17)ماى)1)1)))وفى حي الزاوية)
اسا) الثاني  حسن  شارع  تجانية 

املغرب.)
باملحكمة) ( الوانوني) اإلوداع  تم 
ماي) ((6 بتاريخ) بكلميم  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)))/)1)1)
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PORTO FINO شركة
الـسـجـــل الـتـــجــاري عدد : )656

أكـادوــر
بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الجمعية) قررت  (،(1(1 وونيو) (19
العامة املنعود3 بمثابة الجمع العام)
املسما3) الشركة  لشركاء) اإلستثنائي 
»PORTO FINO«)ش.م.م.،)برأسمال)
مورها) الكائن  درهم،) ((11.111,11
تاوادا،) منتزه  (،30-31 رقم) بأكادور،)

قبالة البحر،)ما ولي):)
)))املواقفة على تفويت الحصص)
اإلجتماعية من طرف كل من السيد)
كولحسن) والسيد  أحمد  كولحسن 

رشيد.
بالحصص) والتصدق  تفويت 

اإلجتماعية):)
بــــــــــــــتاريخ) بموت�سى عود عرفي  (1-
السيد) فوت  (،(1(1 وونيو) (19
الحصص) مجموع  أحمد،) كولحسن 
اإلجتماعية التي ومتلكها في الشركة)
حصة) (331 بنسبة) واملودر3 
السيد كولحسن) لفائد3  إجتماعية،)

محمد.



73(1 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى  (2-

السيد) تصدق  (،(1(1 وونيو) (19

بمجموع الحصص) كولحسن رشيد،)

اإلجتماعية التي ومتلكها في الشركة)

حصة) (331 بنسبة) واملودر3 

السيد) أبيه  لفائد3  إجتماعية،)

كولحسن محمد.

كولحسن) السيد  إستوالة  (((

للشركة) كمسير  مهامه  من  أحمد 

محمد،) كولحسن  مكانه  وتعيين 

غير) ملد3  للشركة  وحيد  كمسير 

محدود3.

3))))تغيير الشكل الوانوني للشركة)

محدود3) مسؤولية  عات  شركة  من 

محدود3) مسؤولية  عات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(1(1 وونيو) ((6 بتاريخ) بأكادور،)

تحت رقم))9155.
للخــــالصة والبيـــــان

203 P

 ISRADAM  DISTRIBUTION

S.A.R.L  AU
تغيير بشركــــــــــة:

بتاريخ)) عرفي  عود  بموجب 

بشـــركة) تعدول  تم  (17/06/2020

 ISRADAM  DISTRIBUTION SARL

 AU

موضوع التعدول):

( حصة) ((111) تفويت حصص)

:)فارس عبد اإلله لفائد3) من السيد)

السيد):)فارس محمد كما تم استوالة)

فارس عبد اإلله من تسيير) (: السيد)

السيد) وتعيين مسير جدود  الشركة 

محمد فارس.

تم) الوـــانونـــــــي  اإلوـــــداع 

بالعيون) االبـتدائية  باملحكمة 

رقم) تحت  (23/06/2020 بتاريخ)

 2020/1054

204 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1( AV AL MOUKAOUAMA

AGADIR

TEL(:(06.11.82.46.25

FIX(:(05.28.23.28.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

STE LILO CARS

بتاريخ) ( عــــرفي) بموتـــــــــــــــــ�سى عوــــــــــد 

13/03/2020،)تم إقرار ما ولي:

السيد3) من  حصة  ((11 تفويت)

محمد) السيد  إلى  تيفراضني  ليلى 

بيوساون.)

تيفراضني) ليلى  السيد3  استوالة 

كمسير3 للشركة.

بيوساون) محمد  السيد  تعيين 

مسير جدود للشركة.

)التوقيع للسيد محمد بيوساون.

باملحكمة) تم  الوانوني  اإلوداع 

التجارية))باكادور بتاريخ24/06/2020 

تحت رقم91387 .

205 P

MAILLET INVESTISSEMENT 

IMMOBILIER SARL

رأسمـــالها 111.111.11.) درهم 

شركة عات مسؤولية محدود3

مورها االجتماعي: رقم 63، بلوك 

ش)، حي الداخلة، أكادور

بيع األسهم، وتغيير الصفة الوانونية 

للشركة

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

بتاريخ) املنعود  للشركة  االستثنائي 

15/06/2020)تورر ماولي):

I))بيع األسهم):

في) هي  التي  حصة  (9.111 بيع) (

حوز3 شركة بيرنارد الى السيد جيرارد)

أوكوست كوستاف ماولي.

الوانونـية) الصفة  تغيير  ((II

للشركة:)

ثم تغيير الصفة الوانونية للشركة)

من شركة عات املسؤولية املحدود3)

الى شركة عات املسؤولية املحدود3)

عات الشخص الوحيد.)

األسا�سي) الوانون  تحدوث  ((III

للشركة):)
الوانون) تحدوث  تورر  كما 

لتلبية) وعلك  للشركة،) األسا�سي 

املحكمة)) لدى  الوانونية  املتطلبات 

التجارية بأكادور.

باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 

التجارية باكادور بتاريخ)25/06/2020 

تحت رقم))9153.
للخالصة البيان

املسيـــر الوحـيــد

206 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE(SOCIAL(:(IMM(ZERKDI(ET(AMZIL

 APPT N°1( AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

 TEL(:(06.11.82.46.25(/(FIX(:

15.(8.(3.(8.68

EMAIL(:(samifisc@gmail.com

 STE ECOLE PAS DOREES

PRESCOLAIRE PRIVEE
عـــــــــــــــــــــــــرفي)) عوـــــــــــــــــــــــــد  بموتـــــــــــــــــــــ�سى 

إقرار تم  (،20/02/2020  بتـــــــــــاريخ)

)ما ولي:

السيد) من  حصة  (511 تفويت)

فتيحة) السيد3  إلى  أفخار  نورالدون 

أكتوم.

للشركة) االجتماعي  مور  تحويل 

الى) الدراركة  (69 موالي) تجزئة  من 
رقم)13))شارع امام البخاري بواركان)

أكادور.

للشركة) الوانونية  الصيغة  تغير 

.SARL A.U(الى(SARL((من

التسيير و التوقيع للسيد3 فتيحة)

أكتوم.

باملحكمة) تم  الوانوني  اإلوداع 

بتــــــــــــــــــــــــــاريخ) باكـــــــــــــادوــــــــــر  التجــــــــــــــــــــــاريـة 

26/06/2020)تحت رقم)91553.

207 P

 ECOLOGIE PLASTE SARL

AU
إعـــالن قانــوني

املؤرخ) عرفي  عود  بموت�سي 

بتاريخ)7))ماي)1)1)))بانزكان))قررت))

الجمعية العامة االستثنائية لشركة)

  ECOLOGIE PLASTE SARL AU

ماولي):

من) اجتماعية  حصة  ((111 بيع)

طرف السيد احمد أمين وطنيته رقم))

املصطفى) السيد  لفائد3  ( (M3536

بثمن) ( (J33(33( رقم) وطنيته  أمين 

ما) أي  للحصة  درهم  ((11.11

مجموعه))11 11.111)درهم).

السيد) (: جدود) مسير  تعيين 

J33(33((املصطفى أمين وطنيته رقم

السيد) (: االجتماعي) التوقيع 

J33(33((املصطفى أمين وطنيته رقم

مستودع) (: االجتماعي) املور  تغيير 

بالجهادوة الفالحية تيكوين اكادور.)

)تحيين الوانون األسا�سي للشركة).

تم اإلوداع الوانوني لدي املحكمة)

 25/06/2020 في) بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم696.

208 P

«CLINIQUE TIZNIT «SPC
تعدول في الووانين اإلساسية

)-)بناء)على محضر عرفي للجمعية)

املنعود3) اإلسثتنائية  العمومية 

شركاء) قرر  (،(1(1 فبراور) ((5 في)

(،CLINIQUE(TIZNIT(»SPC« شركة)
رأسمالها)11 11.111))درهم،)ما ولي):)

تحيين الووانين األساسية) (-

بيع) على  املصادقة  بعد  للشركة،)
الدكتور) ( بين) تم  الذي  الحصص 
الدكتور) و  جهة  من  ميلود  أعراب 

أقريض سعيد))والدكتور الركو محمد)

من جهة اخرى.

تخفيض رأسمال الشركة.

تغيير الشكل الوانوني للشركة.

سعيد) أقريض  ( الدكاتر3) تعيين 

والركو محمد كمسيرون للشركة.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (-
وونيو) ((5 ووم) بتزنيت  االبتدائية 

1)1))تحت عدد)2020/145.
209 P

  BENFRUT
 ش.م.م. 

تعدول
في) املؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
بتاريخ) واملسجل  (28/06/2019

2019/09/20،)تورر ما ولي):
بيع السيد3 الهوتي حسناء)جميع)
الشركة) في  تملكها  التي  الحصص 
اعزا) للسيد  حصة  ((51 البالغة)

سعيد.
فأصبحت الحصص موسمة على)

الشكل التالي:)
السيد اعزا سعيد:))111))حصة.

حسناء) الهوتي  السيد3  استوالة 
و) ( للشركة) كمسير3  وظيفتها  من 
و) الكامل  التفريغ  تمنحها  الشركة 

النهائي لتسييرها السابق.
تعيين السيد اعزا سعيد كمسير)
و) ( وحيد للشركة ملد3 غير محدود3)
العوود) جميع  في  توقيعه  اعتماد 

اإلدارية والوثائق البنكية.
عات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدود3 عات شريك وحيد.
تحيين الوانون األسا�سي))للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية باكادور بتاريخ)25/06/2020 

تحت رقم)91531
210 P

ABD AUTOMOBILE SARL
شركة أ بي دي أوطـــو مــــبيل 

ش.م.م
العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
لشركة أ بي دي أوطـــو مــــبيل ش.م.م)
وبعد) ((1(1 مارس) (19 بتاريخ)
ما) تورر  املحضر,) و قراء3  االستماع 

ولي):
من) حصة  (511 تفويت) تم  ( (- أ)
التي) للشركة  حصة  ((111 أصل)
الى) زيهمو  هللا  عبد  السيد  وملكها 
السيد عبد اللطيف أمرابط,)ليصبح)

بذلك شريكا وحيدا للشركة.

أمرابط)))))))))))))))))))))))))) اللطيف  عبد 
111))حصة

ب)-)استوالة السيد عبد هللا زيهمو)
من منصبه كمسير3 للشركة,)و تعيين)
أمرابط مسيرا) اللطيف  السيد عبد 

وحيدا للشركة.
تفويض جميع الصالحيات) ( (-  ج)
واالمضاءات املتعلوة بالشركة للسيد)

عبد اللطيف أمرابط.
بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((1(1 وونيو) ((9 باكادور بتاريخ)

رقم))9159 .
الخالصة و التذكير

211 P

 AGUA MAN EQUIPEMENT
MAROC SARL

شركة أكـــــوا مــــان اكــيبمون 
مــــاروك ش.م.م

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
لشركة أكـــــوا مــــان اكــيبمون مــــاروك)
و) ((1(1 وونيو) ((1 بتاريخ) ش.م.م 
 بعد االستماع و قراء3 املحضر,)تورر)

ما ولي):

حصة من) ((111 تم تفويت) ( (- أ)

التي) للشركة  حصة  ((111 أصل)

الى) ( أسوان) مينة  السيد3  تملكها 

لتصبح) اندجار,) عائشة  السيد3 

بدلك الشريكة الوحيد3 للشركة.

عائشة اندجار)111))حصة

ب)-)استوالة السيد3 مينة أسوان)

من منصبها كمسير3 للشركة,)و تعيين)

السيد3 عائشة اندجار مسير3 وحيد3)

للشركة.

الصالحيات) جميع  تفويض  (- ج)

بالشركة) املتعلوة  واالمضاءات 

للسيد3 عائشة اندجار.

بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1(1 وونيو) ((9 باكادور بتاريخ)

رقم)2020/717 .
الخالصة و التذكير

212 P

ALMA TRANSPORT

بتاريخ) عـــرفي  عود  بموت�سى 

املسما3) للشركة  (،(1(1 مارس) (19

ش.م.م.) (»ALMA TRANSPORT«

رأسمال) عات  وحيد،) بشريك 

مورها) الكائن  درهم،) ((11.111,11

(،((1( زنوة) بانزكان،)حي بونعيالت،)

38،)الدشير3 الجهادوة،)تورر ما) رقم)

ولي):)

تفويت) على  املواقفة  (((

الحصص اإلجتماعية.

تفويت الحصص اإلجتماعية):)

بموت�سى عود عرفي بتاريخ) (1-

1)1)،)فوت السيد مدوح) 19)مارس)

من) إجتماعية  حصة  (711 خالد)

مجموع)111))حصة إجتماعية والتي)

السيد) لفائد3  الشركة،) في  ومتلكها 

الوجدي مصطفى.

الوجدي) مكانه  تعيين  (((

ملد3) للشركة  ثان  كمسير  مصطفى،)

غير محدود3.

الشركة) تسيير  سيتم  وبالتالي،)

باإلمضاء)الوحيد ألحد املسيرون دون)

اآلخر.)

الوانوني) الشكل  تغيير  ( ((3

مسؤولية) عات  شركة  من  للشركة 

محدود3 بشريك وحيد إلى شركة عات)

مسؤولية محدود3.

بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 

اإلبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

(،(1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) بانزكان،)

تحت رقم)683.
للخــــالصة والبيـــــان

213 P

IMHDARNE شركة

بيع حصص شركة عات مسؤولية 

محدود3

من خالل محضر اجتماع الجمعية)

العامة الغير العادي بتارودانت بتاريخ)

22/06/2020)تورر ماولي):

شركة) في  ( األسهم) جميع  بيع  (-

طرف) من  (»IMHDARNE«

وشركة) بوالرحيم  الحسين  السيد 

اي)) (،»IMMOBILIERE RBAH«

للسيد) سهم،) ((6111) آالف) ستة 

السيد مصطفى) عبد العزيز سرود،)

املفضلي) وونس  والسيد  العبادي،)

باعتبارهم املشترون

-)قبول استوالة املسيرون،)السيد)

محمد) والسيد  بوالرحيم  الحسين 

بوالرحيم

مسيرا) املفضلي  وونس  تعيين  (-

للشركة ملد3 غير محدد3

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) بتارودانت،) االبتدائية 

29/06/2020)تحت رقم))9).  

214 P

  «META MAROC «
شركة عات املسؤولية املحدود3 عات 

شريك وحيـد

تحويل املور االجتمــاعي

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 

الوحيد) الشرك  قرر  (24/09/2018

لشركة)META MAROC)شركة عات)

شريك) عات  املحدود3  املسؤولية 

وحيـد ماولــــي):

الشركة) مور  اغالق  (-

 (1 رقم) (: التالي) بالعنوان  املتواجد 

عمار3 الفاء)واملروى مسدور3 الجرف)

انزكان.

اإلجتماعي)) املور  وتحويله  (-

إلى))العنوان الجدود للشركة):)

الخامس) محمد  شارع  (15 رقم)

عمار3 الوحد3 اوت ملول.

تعدول الوانــون األساســي. (-

II-)تم اإلوداع الوانوني لدى كتابة)

الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان))

بتاريخ)03/01/2020))تحت رقم)19.
من أجل اإلوداع و النشر

عن املسير،

215 P
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شركة شيري كواليتي ماروك

ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال قدره:11.111.11) درهم

شوة رقم )1 الطابق األول  بلوك 15 

رقم 3)) حي العرب شارع عبد هللا 

ابراهيم اوت ملول انزكان

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

(: بتاريخ) املنعوـــــــــــد  االستثنائي 

املصادقة) تمت  (،12/02/2020

باإلجماع على املوترحات اآلتية):

-)عزل السيد خو�سي رويز خمنيز)

من منصبه كمساعد املسير مع بطالن)

التوقيع البنكي الذي كان مخوال له.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  ثم 

بتاريــــــــــــــــــخ) بانزكـــــــــــــــــــــــــــان  االبتـــــــــــــدائية 

(: رقم) عدد  تحت  (10/06/2020:

2020/588
موتطف قصد االشهار)
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 TATASTONE

شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها 11.111,11) درهم

حي املستوبل بلوك ) رقم 93 اوت 

ملول –انزكان-

في مؤرخ  عرفي  عود   بموجب 

بانزكان تم التوقيع) ((1(1  )1)وونيو)

على عود تفويت حصص:

املهدي) موالي  بنعلي  السيد  (-

111))حصة إلى السيد الزروالي علي.

موالي) بنعلي  السيد  استوالة  (-

املهدي من تسيير الشركة.

-)تعيين السيد الزروالي علي مسيرا)

ملد3 غير محدود3.
-تغيير املواد رقم)6)و7)من الوانون)

األسا�سي.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بانزكان ووم)8))وونيو)1)1) 

تحت رقم)633.
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

NABAOCTOPUS SARL AU 

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

ثم) (09/06/2020 في) املنعود 

بشركة)) تغييرات  احدات  بموجبه 

NABAOCTOPUS SARL AU))شركة)

رأسمالها) محــــــــدود3  مسؤولية  عات 

11 11.111))درهم)

حيت قرر ماوالي):

مال)) رأس  من  رفع  (

الى) درهم  ((11.111.11 الشركة من)

11.111.11).5)درهم))

األسا�سي) الوانون  تحيين  (

للشركة.

باملحكمة  الوانوني  االوداع  ثم 

فـــــــــــــــــــــــــي) بانزكـــــــــــــــــــــــــــــــان  االبتـــــــــــــــــــــدائية 

24/06/2020تحث رقم)681.
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 DOMAINE OMAR

MOUNIR SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3 

رأسمالها  11 111 31.111  درهم

ضيعة اكرنتكانت دوار اوت حمو 

جماعة وادي الصفاء إقليم أشتوكة 

أوت باها

س.ت 63)9) إنزكان

الزياد3 في رأسمال الشركة

تحدوت الوانون األسا�سي

بموت�سى قرار غير عادي للشركاء)

تورر) لود  ((1(1 8)وونيو) في) مؤرخ 

ماولي):

بواسطة) الشركة  رأسمال  -رفع 
مساهمة عينية من))11.111,11)إلى)))))
بخلق) درهم  (31.111,111,1
399.111حصة جدود3 من فئة)11) 

درهم للحصة.
األسا�سي) الوانون  -تحدوت 

للشركة.
-تخويل صالحيات

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية إلنزكان ووم)9))وونيو1)1) 

تحت عدد)9)7.
بيان مختصر.
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انزا ترانزيت
رفع رأسمال الشركة

تسمية الشركة:)انزا ترانزيت
شركة) (: الشكل الوانوني للشركة)

عات مسؤولية محدود3)
قرار مترتب عن:)الشركاء)

تاريخ الورار:)5))من نونبر9)1)
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره)

(درهم):)311.111,11
الرأسمال الحالي للشركة)(درهم):)

(11.111,11
الرأسمال الجدود للشركة)(درهم))

311.111,11:
كما انه تم تعدول البند رقم)6)و7 

من الوانون االسا�سي
رقم التوييد في السجل التجاري:)

57)5–اكادور-
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بأكادور بتاريخ)09/01/2020 

تحت رقم)73)89.
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 ALYA’S ENGLISH TRAINING
PRIVE SARL A.U

شركة عات مسؤولية محدود3 عات 
الشخص الوحيد

رأسمـــالها 1.111,11) درهم
مورها االجتماعي : املحل الكائن ب د 

9) مكرر، املركز التجاري،
شارع الشيخ السعدي، اكادور

توسيع النشاط اإلجتماعي للشركة
تغيير اإلسم اإلجتماعي للشركة

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
بتاريخ) املنعود  للشركة  االستثنائي 

04/03/2020)تورر ماولي):))

اإلجتماعي) النشاط  توسيع  (-(I
للشركة):

اإلجتماعي) النشاط  توسيع  تم 
للشركة وعلك بإضافة النشاط التالي

)التكوين املنهي
االجتماعي) اإلسم  تغيير  (-(II

للشركة):)
تم تغيير اإلسم اإلجتماعي للشركة)
الجدود3) التسمية  باعتماد  وعلك 

التالية)
L’ATELIER DES COMPETENCES
األسا�سي) الوانون  تحدوث  ((III

للشركة.
الوانون) تحدوث  تورر  كما 
لتلبية) وعلك  للشركة،) األسا�سي 
املحكمة)) لدى  الوانونية  املتطلبات 

التجارية بأكادور.
باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 
التجارية بأكادور بتاريخ)25/06/2020 

تحت رقم)9)915.
للخالصة البيان
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C.A CONSEIL

 Siège(social(:(67,(RUE(AL(WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

 ,FONCTIONNAIRES

 Tél/(05(28(237(626(Fax(05(28(22(81(55

E-mail(:(cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

AFDIM TRANS SARL AU
العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
ثم بموجبه) املنعود في20/02/2020)
 AFDIM (« بشركة) تغييرات  إحدات 
عات) شركة  (» (TRANS SARL AU
رأسمالها) محدود3  مسؤولية 

11.111.11))درهم)
حيت قرر ماوالي):

الغرض) إلى  نشاط  إضافة 
وقود) تاجر  (: للشركة) االجتماعي 

بالجملة
تحيين الوانون األسا�سي للشركة).
الوانـــــــــــــــــــــــــــــــــوني) اإلوــــــــــــــــــــــداع  ثـــــــــم 
في) بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

24/06/2020)تحث رقم))68. 
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FARIS STUD
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموجب  (-I
8))فبراور)1)1))تأسيس شركة عات)
املواصفات) لها  محدود3  مسؤولية 

التالية):
.FARIS STUD(:(التسمية(-

-)الهدف اإلجتماعي):)
تربية الخيول.

دوار زيان اوت) (: املور اإلجتماعي) (-
شعو حودران الخميسات.

-)الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111.11))درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير  (-
امناي زهير مسيرا للشركة مع جميع)

الصالحيات.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم  (II
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
التجاري) السجل  تحت  بالخميسات 

عدد)8833))بتاريخ)7))وونيو)1)1).
للنسخ والبيان

الوكيل
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FOULAM
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموجب  (-I
9))فبراور)1)1))تأسيس شركة عات)
املواصفات) لها  محدود3  مسؤولية 

التالية):
.FOULAM(:(التسمية

الهدف اإلجتماعي):)
األشغال املختلفة أو البناء.

التسيير) تجزئة  (: اإلجتماعي) املور 
رقم)7))تيفلت.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111.11))درهم.

السيدان) عين  (: الشركة) تسيير 
فؤاد املغاري وزكرياء)املغاري مسيران)

للشركة مع جميع الصالحيات.
بكتابة) (: الوانوني) اإلوداع  تم  (-II
الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)
مارس) ((( بتاريخ) (3( عدد) تحت 

.(1(1
للنسخ والبيان

الوكيل
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 HF-BEST
تأسيس شركة

في)) مؤرخ  عرفي  عود  بموجب  (-I

تأسيس شركة عات) ((1(1 وونيو) ((

املواصفات) لها  محدود3  مسؤولية 

التالية):

.HF-BEST(:(التسمية(-

-)الهدف اإلجتماعي):)

النول الدولي.

نول البضائع لحساب الغير.
حي) (93( رقم) (: املور اإلجتماعي) (-

األندلس تيفلت.

-)الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111.11))درهم.

السيد) عين  (: الشركة) تسيير  (-

مشعر حسن مسيرا للشركة مع جميع)

الصالحيات.

بكتابة) (: الوانوني) اإلوداع  تم  (II

الضبط باملحكمة اإلبتدائية بتيفلت)

تحت السجل التجاري عدد)355.
للنسخ والبيان

الوكيل
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 LAVENDER BEAUTY

CENTER
تأسيس شركة

في)) مؤرخ  عرفي  عود  بموجب  (-I

8))فبراور)1)1))تأسيس شركة عات)

املواصفات) لها  محدود3  مسؤولية 

التالية):

 LAVENDER (: التسمية) (-

.BEAUTY CENTER

-)الهدف اإلجتماعي):)

صالون الحالقة للنساء.

 3 مكتب رقم) (: املور اإلجتماعي) (-
زاوية شارع موالي عبد) ( (3 عمار3 اوة)

الحفيظ) عبد  موالي  وزنوة  العزيز 

الونيطر3.

-)الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111.11))درهم.

عينت السيد3) (: تسيير الشركة) (-

مع) للشركة  مسير3  بلعباس  حسناء)

جميع الصالحيات.

بكتابة) (: الوانوني) اإلوداع  تم  (II
اإلبتدائية) باملحكمة  الضبط 
التجاري) السجل  تحت  بالخميسات 

عدد)53559.
للنسخ والبيان

الوكيل
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J.A.S IMMOBILIERE
SARL AU

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
تأسيس شركة) تم  ((1(1 مارس) ((  
بشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 
الخصائص) تحمل  والتي  وحيد 

التالية:)
.J.A.S IMMOBILIERE(:(التسمية

.SARL AU(:(الصفة الوانونية
الهدف اإلجتماعي):)

وبيع املباني أو العمليات) -1)شراء)
العوارية األخرى.

-2)وكالة عوارية.
-3)أعمال مختلفة.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 
درهم للحصة الواحد3 موزعة) ((11

بين الشركاء)على الشكل التالي):
السيد سعيد جدود)111))حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املور اإلجتماعي):)5))شارع األبطال)

الشوة رقم)3)أكدال الرباط.
املسير):)السيد ووسف جدود.

التجاري)) بالسجل  التوييد  رقم 
.(33(83
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STE PARA DOUKKALI
شركة عات مسؤولية محدود3 

لشريك وحيد
تأسيس شركة

بموجب عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس الشركة) ((1(1 وونيو) ((7

عات املميزات التالية):

 STE PARA(:(التسمية اإلجتماعية

DOUKKALI)ش.م.م.ل.و.

صيدلية) (: اإلجتماعي) الهدف 

واللوازم) اكسسوارات  (تجار3 

الصيدلية).

تصدور واستيراد)(تجار3 أو وسيط)

ولوازم) العطور  بتجار3  وووم  الذي 

الصيدلية بالتفصيل).

 ( الحيا3) عين  (: اإلجتماعي) املور 
رقم)13))الصخيرات.

(: اإلجتماعي) الرأسمال 

 (111 11.111.11))درهم مجزأ3 إلى)

حصة من فئة)11))درهم للحصة.
نور) السيد3  تعين  تم  (: التسيير)

الهدى الدكالي كمسير3 للشركة ملد3)

غير محدود3.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى التي تبتدئ من تاريخ التسجيل)

بالسجل التجاري.

تم اإلوداع الوانوني):)لدى مصلحة)

كتابة الضبط باملحكمة األولى بتمار3)

بتاريخ)6))وونيو)1)1).
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مانجمنت كونسيلتين اند اكاونت

ش.م.م

شركة اكسترا اوطو سعودي
ش.م.م

رأسمال : 11111.11) درهم

املور اإلجتماعي : 33 زنوة أكلمان 
سيدي علي رقم ) الطابق األول 

أكدال الرباط

ووم) خاص  اتفاق  عود  بموجب 

العود) تسجيل  تم  ((1(1 مارس) (3

املسؤولية) محدود3  لشركة  العرفي 

تحمل الخصائص التالية:

اوطو) اكسترا  شركة  (: التسمية)

سعودي ش.م.م.

33 زنوة أكلمان  (: املور اإلجتماعي)
األول  الطابق   ( رقم  علي  سيدي 

أكدال الرباط.

النشاط اإلجتماعي : بيع سيارات 

جدود3 ومستعملة.



73(9 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

إستيراد وتصدور غيار السيارات.
الرأسمال : 11111.11) درهم.

التسيير : تم تعيين السيد سعودي 
عصام مسيرا للشركة.

%5 من الصافي  وقد تم اقتطاع 
اإلجمالي قصد اإلحتياط الوانوني.

باملحكمة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجارية بالرباط ووم)9))وونيو)1)1) 
تحت رقم السجل التجاري)37)15).
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 HALLAJ
SARL

حالج ش.م.م
ش.م.م

برأسمال : 511.111.11.) درهم
املور اإلجتماعي : 33، زنوة تادلة، 

الطيران، الرباط
I.C.E 001.532.977.000.006

تحويل مور الشركة
I/بورار من الجمع العام اإلستنائي)
قرر) (،(1(1 وناور) (( ووم) املنعود 

شركاء)حالج))ش.م.م ما ولي):
(: اإلجتماعي) املور  تحويل  (((
للشركة ابتداء)من ووم الجمع العام)
جبل) زنوة  (،33 الورية،) سال،) من 
إلى) النصر  حي  (،8 الوطاع) ارزال،)
الرباط،)زنوة تادلة،)الطيران،)فأصبح)

هذا األخير كمور إجتماعي للشركة
(املور) الرابع) الفصل  تغيير  (((
اإلجتماعي))من الوانون األسا�سي تبعا)

لذلك.
لدى) (: الوانوني) اإلوداع  تم  ((II
اإلبتدائية) املحكمة  ضبط  كتابة 
ملدونة سال ووم)5))وونيو)1)1))تحت)

عدد)38).7).
موتطف وبيان لإلشهار
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 IHBM
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 
تم) بالدارالبيضاء) ((1(9 نوفمبر) ((9  
وضع الوانون األسا�سي لشركة عات)

املسؤولية املحدود3 عات الخصائص)

التالية:

.IHBM(:(التسمية
محدود3) شركة  (: الشركة) نوع 

املسؤولية.
 96BD. D’ANFA(:(املور اإلجتماعي

.ETG 9 APPT 9( CASABLANCA
في) كهدف  لها  الشركة  (: الهدف)

املغرب أو خارجه.
الترويج العواري.

شركة البناء.
مبنية) أرا�سي  على  اإلستحواع 
السكني) لإلستخدام  مطور3  غير  أو 

والصناعي والزراعي والتجاري).
مجمع) وتطوير  وتجزئة  توسيم 

األرا�سي والسياحة والرياضة.
بناء)وتمدود جميع اإلنشاءات.

شراء)وبيع كافة العوارات.
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
الصناعية) العوارية  الغير  العوارية 
املالية أو التجارية التي تتعلق مباشر3)
أو غير مباشر3 بالهدف والتي من شأنها)
تنمية) في  املساعد3  على  تعمل  أن 

الشركة.
التسيير):)تم تعيين السيد الحسين)

احميتو كمسير.
رأس املال):)حدد في مبلغ)11111) 
درهم موسم إلى)111))حصة من فئة)
11))درهم للحصة الواحد3 وموسم)

كالتالي):
 711 احميتو) لحسين  السيد 

حصة.
 311 احميتو) الحسين  السيد 

حصة.)
تم اإلوداع الوانوني):)بكتابة ضبط)
لدى املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)
تحت رقم) ((1(9 ديسمبر) ((3 بتاريخ)

.7(3575
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 IHBM
SARL

رأس املال : 11.111) درهم
 96BD. D’ANFA : املور اإلجتماعي
ETG 9 APPT 9( CASABLANCA

تفويت حصص
لشركاء) العادي  العام  الجمع 
بتاريخ املنعود  (IHBM  شركة)

 8))وونيو)1)1))قرر):

املوافوة على تفويت الحصص) (-

احميتو) لحسن  السيد  طرف  من 

السيد) طرف  ومن  حصة)) ((11(

حصة)) (311) احميتو) الحسين 

 (51) ودور) شراف  السيد  لصالح 

عائشة) السيد3  ولصالح  حصة))

بنزوت)(51))حصة).

-)توزيع جدود لرأس املال.

السيد) املسير  إستوالة  -قبول 

الحسين احميتو.

العصري) إومان  السيد3  تعيين  (-

كمسير3 بدون أسهم.

بكتابة) (: الوانوني) اإلوداع  تم  (

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

بالدارالبيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1) 

تحت رقم)736755.
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BISTROT O’GRADEN شركة

SARL

بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 

شركة) تأسيس  تم  ((1(8 ماي) (((  

بامليزات التالية):

 BISTROT (: التسمية)

.O’GRADEN SARL

 N°9 RDC (: اإلجتماعي) املور 

 ((RUE ABOUFARIS EL MARINI

زنوة) (12،9 رقم) (HASSAN RABAT

أبو فارس املريني حسان الرباط.

الرأسمال):)11.111))درهم.

الهدف):)مطعم.

الشركاء):)

محمد بن حمدوة.

)رياض بن حمدوة.

فاتح) من  تبتدأ  ( (: املالية) السنة 

وناور إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

التسيير):)محمد بن حمدوة.

السجل التجاري):)5)8)3).
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SABRINE VIE
املسجل) العرفي  العود  بموت�سى 
تم تأسيس) ((1(1 فبراور) ((3 بتاريخ)

شركة تحمل الخصائص التالية):
.SABRINE VIE(:(التسمية

.SARL AU(:(الشكل الوانوني
الهدف اإلجتماعي):

وبيع) وشراء) وصيانة  تركيب 
معدات السوي واألشغال املختلفة.

درهم) ((11.111 رأسمال الشركة)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة.
عين) تجزئة  (: اإلجتماعي) املور 
 83 رقم) األول  ( الطابق) (( الحيا3)

الصخيرات.
تم تعيين السيد نجيب) (: التسيير)

شعيبي كمسير للشركة.
التجاري) بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة اإلبتدائية بتمار3 تحت رقم)

)988)))بتاريخ)8))وونيو)1)1).
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STE. RAL-GTT TOURS
SARL AU

تفويت حصص الشركة
 والتسيير

بالرباط) مؤرخ  محضر  بموت�سى 
تم تغيير بعض) ((1(1 وونيو) ((5 ووم)

قوانين الشركة وحدد ما ولي):
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملد3  ساطعي  عصام  السيد 

محدود3.
اناس) السيد  تفويت  (: الحصص)
بينما حدد) الشركة  بنخالي حصص 
111))حصة إلى السيد عصام) قدره)

ساطعي.
 (111 ساطعي) عصام  السيد 

حصة املسير الوحيد للشركة.
املجموع):)111))حصة.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((( بتاريخ)

السجل التجاري)39633).
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MOORISH

BUSINESS FIRST

ORTHALIGNE مقاولة
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3
في) حرر  عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) (3 الرباط،لسنة)
تحرير شركة عات مسؤولية محدود3)
املميزات) تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية)
التسمية):)ORTHALIGNE)شركة)
بشريك) محدود3  مسؤولية  عات 

وحيد.
الهدف):)استيراد وتصدور وتسويق)
واللوازم) واملواد  املعدات  جميع 
لإلستخدامات) واإلكسسوارات 

الطبية وطب األسنان.
الفني وتصميم وتصنيع) التدريب 
املنتجات واألجهز3 لإلستخدام الطبي.
الرباط) أكدال  (: اإلجتماعي) املور 
الرابع) الطابق  عوا  ضاوة  زنوة  ((6

الشوة)6.
مد3 قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسيها النهائي.
ب) وودر  (: الشركة) رأسمال 
 (11 إلى) موسم  درهم  ((1.111.11
للواحد3) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي).
 M. BOUAMAMA
 MOHAMMED TAOUFIK (11

.PARTS
تسير الشركة) (: التسيير واإلمضاء)
 M. طرف) من  محدود3  غير  ملد3 
 BOUAMAMA MOHAMMED

.TAOUFIK
 M. تصبح الشركة ملزمة بتوقيع)
 BOUAMAMA MOHAMMED

.TAOUFIK
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.
توسيم األرباح):)بعد اقتطاع)5 %  
كاحتياط قانوني،)ووزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.)
التجارية) باملحكمة  التسجيل  تم 
تحت) ((1(1 للرباط ووم فاتح ووليو)

الرقم)15)33).
ملخص من أجل النشر
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MOORISH

BUSINESS FIRST

VIA COLLECT مقاولة
تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3
في) حرر  عرفي  عود  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) (9 لسنة) الرباط،)

تحرير شركة عات مسؤولية محدود3)

التي تحمل املميزات التالية).

VIA COLLECT)شركة) (: التسمية)

عات مسؤولية محدود3.

الهدف):)وسيط التسليم.

)خدمات.

أعمال مختلفة.

التجار3.))
زنوة ضاوة) (،6 (: اإلجتماعي) املور 

عوا الطابق الرابع الشوة)6))اكدال،)

الرباط.)الشوة)6))اكدال الرباط.

مد3 قيام الشركة):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسيها النهائي.
ب) وودر  (: الشركة) رأسمال 

11.111.11))درهم موسم إلى)111) 

للواحد3) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة كالتالي).

.PARTS (11(السيد3 كنز3 بسيس

 911 ورحيم) اسامة  السيد 

.PARTS

التسيير واإلمضاء):)تسيير الشركة)

ملد3 غير محدود3 من طرف):

)السيد3 كنز3 بسيس.

أو السيد اسامة ورحيم.

بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

السيد3 كنز3 بسيس أو السيد اسامة)

ورحيم.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.

توسيم األرباح):)بعد اقتطاع)5 %  

كاحتياط قانوني،)ووزع الباقي حسب)

قرار الشركاء.)

التجارية) باملحكمة  التسجيل  تم 

تحت) ((1(1 للرباط ووم فاتح ووليو)

الرقم)13)33).
ملخص من أجل النشر
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 STE BONNE VACANCES
TRAVEL

شركة عات مسؤولية محدود3
تاسيس شركة

بموت�سى عود عرفي حرر بتاريخ)3 
تم تأسيس)) في الرباط،) ((1(1 مارس)
بشريك) محدود3  مسؤولية  عات 

وحيد التي تحمل املميزات التالية):
 STE BONNE (: التسمية)
،)شركة عات) (VACANCES TRAVEL

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.
الهدف):)وكالة سفر.

زنوة ضاوة) ((6 (: املور االجتماعي)
(،6 رقم) الشوة  الرابع  الطابق  عوا 

أكدال الرباط.
سنة،) (99 ( ( الشركة:) قيام  مد3 

ابتداء)من تاريخ تأسيسها النهائي.
درهم) ((1.111 (: راسمال الشركة)
 (11 11))حصة من فئة) موسم الى)

درهم للواحد3 موزعة كالتالي):
 (11 (.... الديش) بوبكر  السيد 

حصة.
التسيير واالمضاء):)تسيير الشركة)
السيد) طرف  من  محدود3  غير  ملد3 

بوبكر الديش.
بتوقيع) ملزمة  الشركة  تصبح 

بوبكر الديش.
من فاتح وناور الى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة).
 5 اقتطاع) بعد  (: االرباح) توسيم 
الباقي) ووزع  قانوني،) كاالحتياط  (%

حسب قرار الشركاء.
التسجيل):)تم التسجيل باملحكمة)
ووليو) فاتح  ووم  بالرباط  التجارية 

1)1)،)تحت الرقم)17)33).
ملخص من أجل النشر
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 FIDUCIAIRE LA GENERALE DES
COMPTES

 EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE MACASSAR INVEST
SARL AU

تبعا للجمع العام الخارق للعاد3)
قرر) (،(1(1 مارس) (9 ووم) املنعود 
»ماكسار انفيست« مساهموا شركة)

محدود3) شركة  ش.م.م.ش.و،)
الوحيد،) الشريك  عات  املسؤولية 
مورها) ( درهم،) ((1.111 راسمالها)
زنوة) ((6 بالدارالبيضاء) االجتماعي 
محمد الوري،)الطابق االول،)الشوة)
التجاري) بالسجل  مسجلة  (،5 رقم)
(،36(385 تحت رقم) بالدارالبيضاء،)

ما ولي):
الزياد3 في الراسمال االجتماعي من)

1.111))درهم الى)11.111))درهم.
من الووانين) و9) (8 تغيير البندون)

االساسية للشركة.
االساسية) الووانين  تعدول 

للشركة.
بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
وونيو) ((9 بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

1)1)،)تحت رقم)737537.
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 FIDUCIAIRE LA GENERALE DES

COMPTES

 EXPERTISE COMPTABLE AUDIT

 STE SEACRET FOOD
 SARL

الخارق) الجماعي  للورار  تبعا 
 ( بتاريخ) املنعود  للشركاء) للعاد3 
»سكيروت) لشركة) (،(1(1 أكتوبر)
)شركة محدود3 املسؤولية،) فوود«،)
مورها) ( درهم،) ((11.111 راسمالها)
عمار3 فال) االجتماعي بالدارالبيضاء)
التجاري) بالسجل  ومسجلة  انفا 
(،33736( رقم) تحت  بالدارالبيضاء)

قرر الشركاء))ما ولي):
جميع) تفويت  على  املصادقة 
الحصص التي ومتلكها السيد عثمان)
ونجالي أي)331)حصة لفائد3 السيد3)

حسن العلوي فضيلي.
السيد) املسير  استوالة  قبول 
تام) ابراء) واعطائه  ونجالي  عثمان 

وتعيين السيد رضا نيت علي.
االساسية) الووانين  تعدول 

للشركة.
بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
وونيو) ((( بتاريخ) بالدارالبيضاء،)

1)1)،)تحت رقم)736583.
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STE FREINDS BEAUTE
شركة عات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد
تاسيس شركة

بموت�سى عود عرفي حرر بتمار3)
وضع) تم  (،(1(9 وونيو) ((9 بتاريخ)
عات) لشركة  االسا�سي  النظام 
وحيد) بشريك  املحدود3  املسؤولية 

عات املميزات املبنية فيما ولي):
بوطي) فراندس  (: التسمية)

.FRIENDS BEAUTE
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.
صالون) (: الشركة) من  الغاوة 

تجميل للنساء)والرجال.
 39 رقم) املحيط  تجزئة  (: املور)

الطابق الثاني تمار3.
سنة) (99 حددت مدتها في) (: املد3)

اعتبارا من تاريخ تاسيسها النهائي.
 (11.111 (: الجماعي) راسمال 
11))حصة مكتوبة) درهم موسمة ل)

في اسم السيد3 يسرى عظيم.
تسير الشركة من طرف) (: االدار3)
السيد3 يسرى عظيم بصفتها املسير3)

الوانونية للشركة ملد3 غير محدود3.
ما بين فاتح) (: السنة االجتماعية)

وناور الى متم ديسمبر.
لود تم االوداع الوانوني باملحكمة)
أكتوبر) (8 بتاريخ) بتمار3  االبتدائية 

.(1(9
السجل التجاري رقم):)8365)).
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 STE JUSKA
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3
مورها االجتماعي : بلوك  81 اضافي 

رقم )) حي السالم سال 
الرأسمال : 311.111 درهم

السجل التجاري رقم : 3863)
الغير) العام  الجمع  بموت�سى 
1)1)،)تورر) 6))وناور) العادي بتاريخ)

ما ولي):
للشركة) االجتماعي  املور  تحويل 
اضافي رقم) (81 من حي السالم بلوك)
سال الى حي كريمة تابريكت سال) (((

قرب مسجد الغندوري رقم)33).

نودا) الشركة  رأسمال  زياد3 

من) ليتحول  درهم  (311.111 بمبلغ)

711.111)درهم إلى)111.111.))درهم)

الوانون) تعدول  تم  سبق  ملا  نتيجة 

االسا�سي للشركة.

لدى) الوانوني  االوداع  وضع  تم 

رقم) تحت  بسال  االبتدائية  املحكمة 

33356)بتاريخ)5)مارس)1)1).
االمضاء
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STE MAROCAST

SARL AU

بموت�سى))عود عرفي محرر بتاريخ)

نظام) تكوين  تم  (،(1(1 مارس) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  أسا�سي 

الوحيد) شريك  عات  املحدود3 

خصائصها كالتالي):

.STE MAROCAST(:(التسمية

الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):

السمعي) أو  السينمائي  االنتاج 

البصري)(فيلم تلفزيوني،)فيلم روائي)

طويل،)برنامج إع اعي وتلفزيوني.

استشارات االدار3.

التداول بكافة أشكاله.

بالطابق) الشوة  االجتماعي:) املور 

االول الواقع برقم)5)العمار3)93)زنوة)

نابولي املحيط الرباط.

 (11.111 (: االجتماعي) راسمال 

حصة قيمة) ((111 درهم موسم الى)

كل واحد3)11))درهم.

تم تعيين السيد عادل) (: التسيير)

التعريف) لبطاقة  الحامل  بولعز 

الوطنية رقم)I378113)كمسير وحيد)

للشركة وملد3 غير محدود3.

وضع) تم  الوانوني  االوداع 

الضبط) كتابة  لدى  الوانوني  امللف 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري رقم)53)33).
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 STE SILENT PLANET
SARL AU

بموت�سى))عود عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  (،(1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  أسا�سي 
الوحيد) شريك  عات  املحدود3 

خصائصها كالتالي):
.STE SILENT PLANET(:(التسمية
الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):
الجدود3) السيارات  استيراد 

واملستعملة.
االستيراد والتصدور.

استيراد معدات االسعاف والعتاد.
عوبة) شارع  (36 االجتماعي:) املور 
أكدال) (31 شوة رقم) (36 عمار3 رقم)

الرباط.
 (1.111 (: االجتماعي) راسمال 
درهم موسم الى)11))حصة قيمة كل)

واحد3)11))درهم.
تم تعيين السيد بوزيد) (: التسيير)
التعريف) لبطاقة  لحامل  عادل 
كمسير) (AB(1(6(( رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع) تم  الوانوني  االوداع 
الضبط) كتابة  لدى  الوانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري رقم)55)33).
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STE SUPER CAR BLONDIE
SARL AU

بموت�سى))عود عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  (،(1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  أسا�سي 
الوحيد) شريك  عات  املحدود3 

خصائصها كالتالي):
 STE SUPER CAR (: التسمية)

.BLONDIE
الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):
الجدود3) السيارات  استيراد 

واملستعملة.
االستيراد وتصدور.

استيراد معدات االسعاف والعتاد.
املور االجتماعي:)محل رقم)))عمار3)

قطاع)6)زنوة جد3 الرباط.
 (1.111 (: االجتماعي) راسمال 
درهم موسم الى)11))حصة قيمة كل)

واحد3)11))درهم.
التسيير):)تم تعيين السيد الدركي)
التعريف) لبطاقة  الحامل  مصطفى 
كمسير) (A(9899( رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع) تم  الوانوني  االوداع 
الضبط) كتابة  لدى  الوانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري رقم)37)33).
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STE S.L AUTO
SARL AU

بموت�سى))عود عرفي محرر بتاريخ)
نظام) تكوين  تم  (،(1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  أسا�سي 
الوحيد) شريك  عات  املحدود3 

خصائصها كالتالي):
 STE S.L AUTO SARL(:(التسمية

.AU
الهدف):)تمارس الشركة االهداف)

التالية):
الجدود3) السيارات  استيراد 

واملستعملة.
االستيراد وتصدور.

استيراد معدات االسعاف والعتاد.
عوبة) شارع  (36 االجتماعي:) املور 
31)أكدال) 36،)شوة رقم) عمار3 رقم)

الرباط.
 (1.111 (: االجتماعي) رأسمال 
درهم موسم الى)11))حصة قيمة كل)

واحد3)11))درهم.
التسيير):)تم تعيين السيد مكمول)
التعريف) لبطاقة  الحامل  اسماعيل 
كمسير) (AA37((6 رقم) الوطنية 

وحيد للشركة وملد3 غير محدود3.
وضع) تم  الوانوني  االوداع 
الضبط) كتابة  لدى  الوانوني  امللف 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

السجل التجاري رقم))5)33).
245 P
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STE HB & HOLDING
تاسيس مجموعة عات النفع 

االقتصادي
تبعا للعود العرفي بتاريخ))))وونيو)
1)1)،)تم وضع قوانين الشركة عات)

املميزات التالية):
.STE(HB(&(HOLDING(:(التسمية
مجموعة عات) (: الشكل الوانوني)

النفع االقتصادي.
الوسائل) جميع  توفير  (: املوضوع)
النشاط) تطوير  قصد  الالزمة 

االقتصادي لالعضاء)في املجموعة.
شراء،)مساهمة في حصص وأسهم)
الصناعية) واملجموعات  الشركات 
التي تتوفر على نشاط يشابه نشاط)

املجموعة.
أم) ساحة  ((3 (: الرئي�سي) املور 

السعد العيون.
السيد) طرف  من  تسير  (: االدار3)

أهل حماد ابراهيم.
بكتابة) تم  (: الوانوني) االوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)
وتم تسجيلها بالسجل) (1100/2020
رقم) التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3(915
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STE SAINT DENIS TRANS
SARL AU

شركة عات املسؤولية املحدود3 
وعات الشريك الوحيد

تم وضع) ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)
قانون منظم لشركة عات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وعات  املحدود3 

وعات املميزات التالية):
 STE SAINT DENIS (: التسمية)
املحدود3) املسؤولية  عات  (TRANS

وعات الشريك الوحيد.
الهدف)):)نول وطني ودولي ملختلف)
نول) النول،) االت  كراء) البضائع،)
والغير،) الخاص  للحساب  السلع 
نول) نول البضائع،) النول السياحي،)
االستيراد والتصدور،) اللوجيستيكي،)

تجار3 عامة.

الراسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 الى) درهم موسمة 
موزعة) للواحد3  درهم  ((11 فئة)

كاالتي):
 (111 (.... هشام) الواثق  السيد 

حصة.
حي االسماعلية) (: املور االجتماعي)

زنوة)8)رقم)3)العيون.
الوثائق) تسير من طرف  (: االدار3)

هشام ملد3 غير محدد3.
بكتابة) تم  (: الوانوني) االوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) (31 بتاريخ)

.3(937
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STE SAHARA MINAS
شركة عات مسؤولية محدود3

تاسيس شركة
تم وضع) ((1(1 وونيو) ((6 بتاريخ)
قانون منظم لشركة عات املسؤولية)

املحدود3 وعات املميزات التالية):
  STE SAHARA MINAS(:(التسمية

عات املسؤولية املحدود3.
استكشاف واستخراج) (: ( الهدف)
ومعالجة خامات املعادن االساسية،)

أبحاث التعدون،)أعمال التعدون)...
الراسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 الى) درهم موسمة 
موزعة) للواحد3  درهم  ((11 فئة)

كاالتي):
 511 (.... جدود) بوشيبة  السيد 

حصة.
 511 (.... محمد) امساعد  السيد 

حصة.
املور االجتماعي):)حي كطونيا زنوة)

املرينيين رقم)3))العيون.
:)تم تعيين السيد بوشيبة) االدار3)
غير) ملد3  للشركة  كمسير  جدود 
محدد3 كما تعتمد الشركة االمضاء)

الوحيد له.
بكتابة) تم  (: الوانوني) االوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

.3(9(3
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STE HAJJOU TRANS
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد
تاسيس شركة

تم وضع) ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ)
قانون منظم لشركة عات املسؤولية)
الوحيد) الشريك  وعات  املحدود3 

وعات املميزات التالية):
  STE HAJJOU TRANS(:(التسمية
وعات) املحدود3  املسؤولية  عات 

الشريك الوحيد.
)نول البضائع،)استيراد) (: ( الهدف)

وتصدور.
الراسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة من) ((111 الى) درهم موسمة 
موزعة) للواحد3  درهم  ((11 فئة)

كاالتي):
 (111 (...... عثمان) حجو  السيد 

حصة.
 ( الوحد3) حي  (: االجتماعي) املور 

زنوة ام اصليحة رقم)53))العيون.
السيد)) طرف  من  تسير  (: االدار3)

حجو عثمان ملد3 غير محدود3.
بكتابة) تم  (: الوانوني) االوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)
رقم) تحت  (،(1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

.3(9((
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PLAINE AVENIR
SARL

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى  (- (I
تمت) (،(1(1 وونيو) ((8 بالرباط ووم)
لشركة) التأسي�سي  الوانون  صياغة 
الخصائص) لها  املسؤولية  محدود3 

التالية):
.»PLAINE AVENIR«(:(التسمية

الوطاعات) تنمية  (: الهدف)
الزراعية) والصناعية  الزراعية 

والشجرية)....
املور االجتماعي):)3))زنوة األشعري)

الشوة رقم)3)أكدال الرباط.
املد3):)99)سنة ابتداء)من تأسيس)

الشركة.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة))
في مبلغ)111.111.))درهم.

اإلدار3):)عهد تسيير الشركة السيد)
وونس) السيد  العوفي،) امين  محمد 

العوفي والسيد حسن العوفي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
تم اإلوداع الوانوني وتسجيل) (- (II
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة)
ووليو) (( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)36)15).
250 P

SMT DISTRIBUTION
ش.م.م م.و

رأسمالها 11.111) درهم
مورها االجتماعي : الدار البيضاء

إوداعه) تم  عرفي  عود  بموجب 
بتاريخ) لدى املوثق احسان بنسود3،)
محضر) وتضمن  (،(1(9 وناور) (3(
 SMT«(قرار املساهم الوحيد للشركة
DISTRIBUTION«)الذي قرر ما ولي):

حل مسبق.
 ERIC JEAN PIERRE(تعيين السيد

LEVY،)كمصفي للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)66)737.
اإلوداع والنشر

251 P

EXPERTASK
في) مؤرخ  توثيوي  عود  بموت�سى 
قد) (،(1(9 وونيو) (( بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3 ومساهم وحيد):
.»EXPERTASK«(:(التسمية
الهدف االجتماعي):)املتاجر3.

1.111))درهم) (: ( رأسمال الشركة)
موسمة إلى)11))حصة من فئة)11) 

درهم للحصة الواحد3):
 (11 (: منيوي) ابراهيم  السيد 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
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من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املور):)عمار3))))مكتب)5)الطابق)

الثاني زنوة ضاوة عوا أكدال الرباط.

(: السيد ابراهيم منيوي) (: املسير)

11))حصة.

(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(33(9(
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دووان األستاع أحمد العبا�سي

موثق بالونيطر3

TRANSMIP شركة
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد

رأسمالها 1.111) درهم

مورها : الونيطر3، تجزئة حي 

السالم، رقم 76

بدووان) توثيوي  عود  بموت�سى 

بتاريخ) العبا�سي  احمد  األستاع 
الوانون) وضع  تم  (،(1(1 ماي) (((

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

خصائصها) الوحيد  الشريك  عات 

كالتالي):

 TRANSMIP شركة) (: التسمية)

عات) املسؤولية  محدود3  شركة 

الشريك الوحيد.

الهدف االجتماعي):)النول املبرد.

شراء،)تصدور،)بيع،)تسويق ونول)

جميع املنتجات السمكية.

الوقود،) السوائل،) وتجار3  نول 

وجميع) البالستيك  املحروقات،)

املنتجات البترولية.

نول البضائع نيابة عن الغير.

استيراد) تسويق  بيع،) شراء،)

الفواكه،) الوواقع،) وتصدور 

املنتجات) وجميع  الخضروات 

الغذائية واألغذوة الزراعية.

لوازم) وبيع  عبور  تزويد،) إوداع،)

سفن) ومناولة  تخزين  وكذا  السفن 

الصيد بالسواحل وبأعالي البحار.

التجار3،)االستيراد والتصدور.

العمليات) جميع  عام  وبشكل 

والعوارية) املنوولة  املالية  التجارية،)

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

باألهداف املشار إليها أعاله.

الونيطر3،) (: االجتماعي) مورها 
تجزئة حي السالم،)رقم)76.

الشركة) رأسمال  (: الرأسمال)

درهم موسمة إلى) ((1.111 محدد في)

11))حصة بويمة)11))درهم للحصة)

الواحد3 موسمة كالتالي):

 (11 (: عصام) مهيدي  السيد 

حصة.

مجموع الحصص):)11))حصة.

بتوقيع) الشركة  تسير  (: التسيير)

السيد مهيدي عصام وعلك ملد3 غير)

محدود3.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وناور إلى))3)ديسمبر.

األرباح):))%)5)لالحتياط الوانوني.

توييد) تم  (: التجاري) السجل 

لدى) التجاري  بالسجل  الشركة 

التجارية) باملحكمة  الضبط  كتابة 

 (1(1 وونيو) ((( بتاريخ) بالونيطر3 

تحت رقم)53887.
ملخص للنشر

األستاع أحمد العبا�سي

موثق

253 P

CELES AMENGEMENT
شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111) درهم

مورها االجتماعي : 53 زنوة 

تانسيفت شوة رقم )، أكدال 

الرباط

بموت�سى عود عرفي محرر بتاريخ)

تأسيس شركة) تم  ((1(1 مارس) ((6

بشريك) محدود3  مسؤولية  عات 

وحيد باملميزات التالية):

 CELES (: التسمية)

.AMENGEMENT

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 بشريك وحيد.

الترويج) (: االجتماعي) املوضوع 

العواري.

شركة األشغال العامة والخاصة.

تحويق عمليات توسيم األرا�سي.

البناء) أنواع  لجميع  آالت  تاجر 

نيابة عن أطراف ثالثة.

تاجر أدوية ومستلزمات ومعدات)

صحية وزراعية.

تحويق خدمة التنظيف،)النظافة)

والحراسة) األمن  األبعاد،) الثالثة 

واألعمال) البستنة،) الخاصة،)

املختلفة لألفراد واملهنيين.

التعاقد من الباطن على األشغال)

والخدمات العامة والخاصة.

التخطيط والتنول.

استغالل محاجر الرمل والرخام.

والتوظيف) الشخصية  اإلدار3 

الوطني والدولي.

نول املوظفين نيابة عن اآلخرين)

(التعاقد من الباطن لنول األفراد).

توفير وسائل النول للغير.)

استخدام األرا�سي الزراعية.

في) األجنبية  الشركات  تمثيل 

املغرب.)استيراد وتصدور.

على) البيع  نواط  في  الترويج 

املستوى اإلقليمي والوطني.

التعبئة والتغليف بجميع أشكاله.

املنتجات) وتصدور  استيراد 

املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بمجال تكنولوجيا املعلومات واللوازم)

وأثاث املكاتب واملعدات.

إنشاء)وإدار3 الشبكات التجارية.

الشركات) بين  الرسوم  ترويج 

الوطنية والدولية.

والتسويق) املبيعات  قسم  دعم 

نيابة عن أطراف ثالثة.

دعم امليزانية الترويجية واإلعالنية)

لحساب العميل.

تسويق وصيانة برامج الحاسوب)

(البرمجيات والبرمجيات))والتدريب.

تاجر لوازم أثاث ومعدات مكتبية)

ومستلزمات) حاسوبية  ومعدات 

ملحوات حاسوبية.

علم البيانات.

الحصول على مصلحة بأي شكل)

من األشكال،)في أي شكل أو مؤسسة)

صلة) عي  أو  مشابه  كائن  لديها 

وبشكل عام،)جميع العمليات املالية)

والتجارية والصناعية واملنوولة وغير)

بالغرض) تتعلق  قد  والتي  املنوولة،)

تطوير) تعزز  قد  التي  أو  املؤس�سي 

الشركة.

املد3):)99)سنة.
زنوة) (،53 (: االجتماعي) املور 

تانسيفت شوة رقم))،)أكدال الرباط.

درهم) ((11.111 (: الرأسمال)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة الواحد3.

الحصص):

السيد عالء)الدون برا�سي):)111) 

حصة.

التسيير):)أسند التسيير إلى السيد)

لبطاقة) الحامل  برا�سي  الدون  عالء)

 AA77917 رقم) الوطنية  التعريف 

ملد3 غير محدود3.

للشركة) الوانوني  اإلوداع  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ)6) 
رقم) ((1(3 رقم) تحت  ((1(1 وونيو)

السجل التجاري)3))33).
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 O’SOLEIL D’ORIENT

TOURISME
شركة محدود3 املسؤولية
رأسمالها):)311.111)درهم

مورها االجتماعي):)53)كزام برقوقة)

مخفية)-)فاس املدونة
سجل التجاري):)رقم))363))فاس

الزياد3 في رأس املال
العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

الشركة) بمور  املنعود  العادي  غير 

شركاء) قرر  ((1(9 ديسمبر) ((3 ووم)

 O’SOLEIL D’ORIENT« شركة)

رأسمال) من  الرفع  (»TOURISME

إلى) درهم  (311.111 من) الشركة 

311.111.))درهم عن طريق إصدار)

بتكافؤ الويمة)1.111))حصة جدود3)
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درهم) ((11 فئة) من  الشركة  في 
وتسدود) كلها  اكتتابها  وتم  للواحد3 
طريق) عن  وعلك  بأكملها  مبلغها 
سائلة) نودوة  دوون  مع  املواصة 
وواجبة األداء)مويد3 بحساب جاري)
للشركاء)في حدود)111.111.))درهم.

وكنتيجة ملا سلف تمت املصادقة)
من طرف املساهمين على الرأسمال)

الجدود.
7)من) 6)و) وكذلك تعدول الفصل)

النظام األسا�سي للشركة.
الوانوني) التسجيل  تم  وقد 
في) بفاس  االبتدائية  باملحكمة 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((6 تاريخ)

.2020/1470
للخالصة والبيان
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TREIZE COMMUNICATION
شركة عات مسؤولية محدود3 

عات شريك واحد
عات رأسمال 11.111) درهم
املور الرئي�سي : رقم 36 شارع)

الزرقطوني الطابق الثاني الشوة)
رقم)6،)الدار البيضاء

وضع) تم  (P.S.S قانون) وبموجب 
قوانين شركة عات مسؤولية محدود3)

عات شريك واحد،)وهي خصائص):
 TREIZE (: اإلسم)

COMMUNICATION
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
مسؤولية محدود3 عات شريك واحد.
محلل،) مبرمج،) (: الشركة) غرض 

مصمم كمبيوتر.
االحتفاظ بوكالة لإلعالن.

املال) رأس  (: السهم) املال  رأس 
 (11.111 على) مضبوط  السهم 

درهم،)كما ولي):
السيد واسين واسين بوزكا):)111) 

مشاركة)11.111))درهم،)كما ولي):
إجمالي):)111))مشاركة)11.111) 

درهم.
بوزكا) واسين  السيد  (: اإلدار3)
غير) ملد3  للشركة  الوحيد  املدور  هو 

محدود3.

99)سنة من اليوم) (: مد3 الشركة)

األول من التأسيس النهائي للشركة.
36 شارع) رقم   : الرئي�سي) املكتب 

الزرقطوني الطابق الثاني الشوة رقم)

6،)الدار البيضاء.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة.

في) الوانوني  اإلوداع  ويودع 

البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 

ويسجل) (736657 الرقم) بموجب 

الرقم) بموجب  التجاري  السجل  في 

569)36)املؤرخ))))وونيو)1)1).
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BLOOM CAPITAL
شركة عات مسؤولية محدود3 

شريك وحيد

بموجب عود عرفي املؤرخ في) (- ((

البيضاء،) بالدار  ((1(1 وونيو) فاتح 

مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن) وحيد،) شريك  (- محدود3)

مميزاتها في ما ولي):

 BLOOM CAPITAL (: التسمية)

شركة عات مسؤولية محدود3 شريك)

وحيد.
زنوة) (،(1 (: االجتماعي) املور 

دوموكريت)-)الدار البيضاء.

االهتمام) (: االجتماعية) األهداف 

أو) العمليات  جميع  في  شكل  بأي 

الشركات مهما كان الهدف.

املالية) األوراق  محافظ  تسيير 

جميع) عن  الصادر3  األسهم  أو 

األشخاص املعنويين.

استكمال جميع املعامالت املالية)

في البورصة.

جميع) وتسيير  ترويج  دراسة،)

األعمال نيابة عن الشركة أو لطرف)

آخر.

جميع) تبادل  أو  بيع  أو  شراء)

واملصالح) والحووق  املالية  األوراق 

االجتماعية.

التدريب،) خدمات  جميع  توفير 

املساعد3،)الخدمات وضبط األعمال)

املفوضة.

االقتناء،) عمليات  بجميع  الويام 

منوولة ممتلكات  أي  وبيع   تشغيل 

)أو غير منوولة.

اإلنعاش) عمليات  جميع  تنفيذ 

العواري،)السياحي أو السكني.

املشاركة مباشر3 أو غير مباشر3،)

في جميع الشركات التي وتم إنشاؤها)

املال رأس  في  االكتتاب  طريق   عن 

طريق) عن  بالفعل  املوجود3  أو  (
زياد3 رأس املال أو عن طريق إعاد3)
الحووق) أو  املالية  األوراق  شراء)

االجتماعية،)وعلك في جميع الشركات)

شريك بصفة  التجارية،) أو   املدنية 

)أو مساهم أو شريك مو�سى أو شريك)

متضامن.

الشريك):

السيد محمد مهدي كتاني الحامل)

.BE75(671(للبطاقة الوطنية رقم

املسير الوحيد للشركة) (: التسيير)

الحامل) كتاني  مهدي  محمد  السيد 

.BE75(671(للبطاقة الوطنية رقم

 99 املد3):)مد3 الشركة،)تحدد في)

سنة ابتداء)من تاريخ اإلوداع بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

موسمة إلى)111.))حصة بويمة)11) 

درهم.

(: كتاني) مهدي  محمد  السيد 

111.))حصة اجتماعية.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة))3)ديسمبر.

))-)تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)

التجارية بالدار البيضاء)وعلك بتاريخ)

)))وونيو)1)1))تحت رقم))73656.
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KASHMYR INVEST
شركة عات مسؤولية محدود3 

شريك وحيد

بموجب عود عرفي املؤرخ في) (- ((

البيضاء،) بالدار  ((1(1 وونيو) فاتح 

مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

تكمن) وحيد،) شريك  (- محدود3)

مميزاتها في ما ولي):

 KASHMYR INVEST (: التسمية)
شركة عات مسؤولية محدود3 شريك)

وحيد.
زنوة) (،(1 (: االجتماعي) املور 

دوموكريت)-)الدار البيضاء.
االهتمام) (: االجتماعية) األهداف 
أو) العمليات  جميع  في  شكل  بأي 

الشركات مهما كان الهدف.
املالية) األوراق  محافظ  تسيير 
جميع) عن  الصادر3  األسهم  أو 

األشخاص املعنويين.
استكمال جميع املعامالت املالية)

في البورصة.
جميع) وتسيير  ترويج  دراسة،)
األعمال نيابة عن الشركة أو لطرف)

آخر.
جميع) تبادل  أو  بيع  أو  شراء)
واملصالح) والحووق  املالية  األوراق 

االجتماعية.
التدريب،) خدمات  جميع  توفير 
املساعد3،)الخدمات وضبط األعمال)

املفوضة.
االقتناء،) عمليات  بجميع  الويام 
منوولة ممتلكات  أي  وبيع   تشغيل 

)أو غير منوولة.
اإلنعاش) عمليات  جميع  تنفيذ 

العواري،)السياحي أو السكني.
املشاركة مباشر3 أو غير مباشر3،)
في جميع الشركات التي وتم إنشاؤها)
املال رأس  في  االكتتاب  طريق   عن 
طريق) عن  بالفعل  املوجود3  أو  (
زياد3 رأس املال أو عن طريق إعاد3)
الحووق) أو  املالية  األوراق  شراء)
االجتماعية،)وعلك في جميع الشركات)
شريك بصفة  التجارية،) أو   املدنية 
)أو مساهم أو شريك مو�سى أو شريك)

متضامن.
الشريك):

الحاملة) كتاني  مريم  السيد3 
.BE7(9933(للبطاقة الوطنية رقم

املسير الوحيد للشركة) (: التسيير)
السيد3 مريم كتاني الحاملة للبطاقة)

.BE7(9933(الوطنية رقم
 99 املد3):)مد3 الشركة،)تحدد في)
سنة ابتداء)من تاريخ اإلوداع بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية.
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رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسمة إلى)111.))حصة بويمة)11) 

درهم.
 (.111 (: كتاني) مريم  السيد3 

حصة اجتماعية.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة))3)ديسمبر.
))-)تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)
التجارية بالدار البيضاء)وعلك بتاريخ)

)))وونيو)1)1))تحت رقم)736535.
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HK PARTICIPATIONS
شركة عات مسؤولية محدود3 

شريك وحيد
بموجب عود عرفي املؤرخ في) (- ((
البيضاء،) بالدار  ((1(1 وونيو) فاتح 
مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 
تكمن) وحيد،) شريك  (- محدود3)

مميزاتها في ما ولي):
 HK PARTICIPATIONS(:(التسمية
شركة عات مسؤولية محدود3 شريك)

وحيد.
زنوة) (،(1 (: االجتماعي) املور 

دوموكريت)-)الدار البيضاء.
االهتمام) (: االجتماعية) األهداف 
أو) العمليات  جميع  في  شكل  بأي 

الشركات مهما كان الهدف.
املالية) األوراق  محافظ  تسيير 
جميع) عن  الصادر3  األسهم  أو 

األشخاص املعنويين.
استكمال جميع املعامالت املالية)

في البورصة.
جميع) وتسيير  ترويج  دراسة،)
األعمال نيابة عن الشركة أو لطرف)

آخر.
جميع) تبادل  أو  بيع  أو  شراء)
واملصالح) والحووق  املالية  األوراق 

االجتماعية.
التدريب،) خدمات  جميع  توفير 
املساعد3،)الخدمات وضبط األعمال)

املفوضة.
االقتناء،) عمليات  بجميع  الويام 
تشغيل وبيع أي ممتلكات منوولة أو)

غير منوولة.

اإلنعاش) عمليات  جميع  تنفيذ 
العواري،)السياحي أو السكني.

املشاركة مباشر3 أو غير مباشر3،)
في جميع الشركات التي وتم إنشاؤها)
عن طريق االكتتاب في رأس املال أو)
املوجود3 بالفعل عن طريق زياد3 رأس)
املال أو عن طريق إعاد3 شراء)األوراق)
االجتماعية،) الحووق  أو  املالية 
وعلك في جميع الشركات املدنية أو)
التجارية،)بصفة شريك أو مساهم أو)

شريك مو�سى أو شريك متضامن.
الشريك):

الحامل) كتاني  هشام  السيد 
.BE83(8(6(للبطاقة الوطنية رقم

املسير الوحيد للشركة) (: التسيير)
السيد هشام كتاني الحامل للبطاقة)

.BE83(8(6(الوطنية رقم
 99 املد3):)مد3 الشركة،)تحدد في)
سنة ابتداء)من تاريخ اإلوداع بكتابة)

الضبط لدى املحكمة التجارية.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسمة إلى)111.))حصة بويمة)11) 

درهم.
 (.111 (: كتاني) هشام  السيد 

حصة اجتماعية.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

غاوة))3)ديسمبر.
))-)تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)
التجارية بالدار البيضاء)وعلك بتاريخ)

)))وونيو)1)1))تحت رقم)8)7367.
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MOROCCO BERRY FARMS
SARL

Au(capital 100.000 Dhs
 Siege(social : Villa 488,  Lot

 Maghrib(Al(Arabi - Lamzar - Ait
Melloul

العام) الجمع  محضر  بموجب 
 31 بتاريخ) املنعود  للشركة  املزدوج 
نوفمبر)9)1)،)قد تم اتخاع الورارات)

التالية):
إقالة السيد مارك دوفيد مولدر)
بعد) للشركة،) كمسير  منصبه  من 

مغادرته دون إشعار ومن هذا اليوم.

السيد) وحيد  كمسير  تعيين 

جنسية) من  بونستون  روبرت  كاولي 

 (98( وناور) (3 ب) مزداد  أمريكية،)

املتحد3) الوالوات  (- بمسشست)

السفر) لجواز  الحامل  األمريكية،)

غير) ملد3  وهذا  (،517119775 رقم)

محدود3.

إعاد3 صياغة النظام األسا�سي.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

1)1)،)تحت رقم)695.
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ATLAS BERRY FARMS
SARL

Au(capital 100.000 Dhs

 Siege(social : Villa 488,  Lot

 Maghrib(Al(Arabi - Lamzar - Ait

Melloul

بموجب محضر الجمع العام غير)

 3( بتاريخ) املنعود  للشركة  العادي 

نوفمبر)9)1)،)قد تم اتخاع الورارات)

التالية):

 (11.111 من) رأسمال  زياد3 

من) درهم،) (68.(3(.811 إلى) درهم 

حصص) (6.813.(81 إصدار) خالل 

دراهم) ((1 بويمة) اجتماعية جدود3 

للحصة.

بمبلغ) املال  رأس  تخفيض 

رأس) ليصبح  درهم،) (55.39(.111

 68.(3(.811 من) املذكور  املال 

بعد) درهم  (((.651.811 إلى) درهم 

وحدد) املزدوجة،) العملية  هذه 

 ((.651.811 رأسمال الشركة بمبلغ)

65.181).))حصة) مكون من) درهم،)

اجتماعية بويمة)1))دراهم للحصة.

تحدوث النظام األسا�سي.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) بإنزكان  االبتدائية 

1)1)،)تحت رقم)693.
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JUNIOR PRIMEURS
ش.م.م

بيع الحصص
تعيين مسير ملد3 محدود3
إمضاء البنكي واإلداري

العام) الجمع  ملحضر  تبعا 
بأكادور) املؤرخ  للشركاء) االستثنائي 

بتاريخ)1))وونيو)1)1))تورر ما ولي):
قام السيد جناح واسين ببيع)511 
حصة التي وملكها في الشركة لفائد3)

السيد سمير ناصح.
تعيين السيد جناح واسين مسير)
 3( الشركة ملد3 غير محدود3 لغاوة)

ديسمبر)1)1).
ملتزمة) بريمور  جونيور  شركة 
للسيد) واإلداري  البنكي  بالتوقيع 
 3( جناح واسين ملد3 محدود3 لغاوة)

ديسمبر)1)1).
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((1(1 وونيو) ((5 بأكادور بتاريخ)

رقم)7)915.
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CASAPACK
SARL

كازاباك ش.م.م
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها 11.111) درهم
مورها االجتماعي : 98 مكرر، شارع 

عوبة ابن نافع، سيدي مومن - الدار 
البيضاء
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) تم وضع  (،(1(1 7))فبراور)
مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 لها املميزات التالية):
ش.م.م) كازاباك  (: التسمية)

.CASAPACK SARL
جميع  وتسويق  تصنيع   : الهدف 

منتجات التعبئة والتغليف.
املد3 : 99 سنة.

املور االجتماعي : 98 مكرر، شارع 
عوبة ابن نافع، سيدي مومن، الدار 

البيضاء.
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درهم   (11.111  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   (.111 على  موسم 

11) درهم للحصة الواحد3، مكتتبة 

ومحرر3 بالكامل من طرف الشركاء.

تعيين  تم   : للشركة  املمثلون 

خومان  سليمان  محمد  السيد 

كمسيرون  خومان  مريم  واآلنسة 

للشركة وملد3 غير محدود3 مع جميع 

الصالحيات لتسيير الشركة.

السنة املالية : من فاتح وناور إلى 

آخر ديسمبر من كل سنة.

خصم  بعد   : األرباح  توزيع 

على  الرصيد  ووزع  املصاريف، 

الشركاء حسب حصص كل منهم.

تم اإلوداع الوانوني لكل الوثائق 

املتعلوة بتأسيس الشركة باملحكمة 

 (7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وونيو 1)1) تحت رقم 736111 وتم 
التجاري  بالسجل  الشركة  تسجيل 

بالدار البيضاء بتاريخ 7) وونيو 1)1) 

تحت رقم 855)36.
موتطف من أجل اإلشهار

املسيرون
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جوليمو
ش.م.م

شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد
رأسمالها 55.111.111 درهم

مورها االجتماعي : 76 زنوة 

ستراسبورك - الدار البيضاء

بموجب قرار مؤرخ في)6))ديسمبر)

9)1)،)قرر الشريك الوحيد)-)مسير)

 JOLIMMO ش.م.م) جوليمو  شركة 

:(SARL AU

))-)خفض قيمة رأسمال الشركة)

وعلك) درهم  (((.(35.611 بمبلغ)

بصبح مبلغ الرأسمال هو):

على) موسم  درهم  (55.111.111

11))درهم) 551.111)حصة من فئة)

للحصة الواحد3.
))-)تغيير املادتين)6)و)7)من الوانون)

التأسي�سي للشركة.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  (- (3
البيضاء) بالدار  التجارية  املحكمة 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((( بتاريخ)

.736693
موتطف من أجل اإلشهار

املسير الوحيد

عبد الهادي لزرق
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كرونو فوت
تأسيس شركة

على) االتفاق  تم  عرفي  عود  إثر 
مسؤولية) عات  شركة  تأسيس 

محدود3 هذه مواصفاتها):
»كرونو فوت«) (: االسم االجتماعي)

ش.ش.م.
كريمة) حي  شارع  (: الرئي�سي) املور 

تجزئة الغندور رقم)3)1))سال.
الغرض التجاري):

اإلدار3 الجارية مالعب الورب.
املد3):)حدد3 في)99)سنة.

(: الحصة االجتماعية) (- الرأسمال)
درهم موسمة إلى) ((11.111 حدد في)
 (11 حصة قيمة كل واحد3) ((111

درهم موزعة كاآلتي):
 333 درهم) (33.333 (: زهير بوركي)

حصة.
سعد زريرات):)33.333)درهم)333 

حصة.
عبد الحق نيت بال):)33.333)درهم)

333)حصة.
زهير) السيد  إلى  عهد  (: التسيير)
بوركي،)سعد زريرات وعبد الحق نيت)

بال ملد3 غير محدود3.
املركز) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

الجهوي لالستثمار بالرباط.
-)عن الصور3 والنص)-
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MAMA’S FOOD
SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU(CAPITAL(DE 10.000 DHS
TEMARA(N°26 LOT(ENNASR
OULAD AMER RAKABYINE

AIN ATIQ
تأسيس شركة محدود3 املسؤولية

مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) ((( بتاريخ) بتمار3 
املسؤولية) محدود3  شركة  تأسيس 

بالخصائص التالية):

 MAMA’S FOOD (: التسمية)
SARL

(،(16 تمار3،) (: االجتماعي) املور 
عامر) أوالد  (T/214 النصر) تجزئة 

الركابين عين عتيق.
الهدف االجتماعي للشركة):)وتمثل)
هدف الشركة بشكل مباشر أو غير)
مباشر سواء)لحسابها أو لحساب الغير)

أو باملشاركة باملغرب أو بالخارج في):
الصناعة الغذائية.

املنتجات) جميع  وتسويق  تحويل 
الفالحية.

إنجاز جميع األنشطة الفالحية.
توفير الخدمات الفالحية.

منتجات) جميع  وتصدور  استيراد 
الصناعة الغذائية.

إنتاج وتسويق البطاطس املولية.
دراسة وتهيئة وإنشاء)وبناء)وإدار3)
والصناعية) التجارية  املساحات 

الفالحية.
في رأسمال) االهتمام  أو  املشاركة 
وأرباح جميع الشركات وشراء)األسهم)

واألصول واألوراق املالية.
اإلنتاج) عمليات  جميع  وعموما 
الفنية والعمليات) وتنظيم العروض 
والتجارية) الصناعية  املالية،)
األنشطة) أو  والعوارية  واالستثمارية 
املرتبطة أو امللحوة بالهدف االجتماعي)
والتي ومكنها أن تساهم بشكل مباشر)

أو غير مباشر في تنمية الشركة.
99)سنة انطالقا) (: املد3 الوانونية)

من تاريخ تأسيسها.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
وناور إلى غاوة))3)ديسمبر من كل سنة.
درهم) ((1.111 (: رأسمال الشركة)
 (11 حصة بويمة) ((11 موزعة على)

درهم موزعة كما ولي):
السيد اسامة العمري)51)حصة.

السيد محمد رزوقي)51)حصة.
التسيير):)السيدان اسامة العمري)

ومحمد رزوقي
اإلوداع) تم  (: التجاري) السجل 
بتمار3) باملحكمة االبتدائية  الوانوني 
رقم) تحت  ((1(1 ووليو) فاتح  ووم 

.((9999
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MARENGO CAR شركة

ش.ع.م.م

رقم 5) شارع محمد السادس

تجزئة الراقي الشوة الثانية

الطابق الثالث خريبكة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عود   بموت�سى 

بخريبكة تم تأسيس) ((1(1 مارس) (3

شركة عات املسؤولية املحدود3 عات)

الخصائص التالية):

MARENGO CAR(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3.

شارع) ((5 رقم) (: االجتماعي) املور 

محمد السادس تجزئة الراقي الشوة)

الثانية الطابق الثالث خريبكة.

الرأسمال):)511.111)درهم موزع)

على)5111)حصة قيمة الحصة)11) 

درهم.

توزيع رأس املال):

السيد محمد نبلي)111))حصة.

 (111 نبلي) الحميد  عبد  السيد 

حصة.

السيد3 سكينة نبلي)511))حصة.

السيد املصطفى نبلي)511)حصة.

الهدف االجتماعي):)كراء)السيارات)

بدون سائق.

ملد3) امال  ازد  السيد3  (: التسيير)

غير محدود3.

السنة املالية):)تبتدئ في فاتح وناور)

وتنتهي في))3)ديسمبر باستثناء)السنة)

في) التسجيل  بعد  تبدأ  التي  األولى 

السجل التجاري.

الشركة) تسجيل  تم  (: التسجيل)

باملحكمة) التجاري  بالسجل 

 6367 االبتدائية بخريبكة تحت رقم)

بتاريخ)9))وونيو)1)1).
موجر وبيان
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MASOCIETE IMMOBILIERE
SARL

RC(N° 30713 SALE
للجمع) املحضر  بموت�سى 
أبريل) ((( بتاريخ) االستثنائي  العام 
 MASOCIETE لشركة) ((1(1
املسجلة) ش.م.م  (IMMOBILIERE
بسال تحت رقم)3)317)الكائن مورها)
قرر) تجزئة سعيد حجي سال،) ((188

الشركاء)ما ولي):
الوالي) كريم  السيد  تعيين  (: أوال)
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
مسير ثاني للشركة) (36(69 رقم اب)
ملد3 غير محدد3 مع كل الصالحيات)
والوانون) الوانون  له  وخولها  الذي 
السيد) رفوة  للشركة  األسا�سي 

الزيتوني مبشور)(مسير).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسال تحت رقم)7)))بتاريخ)

1))وونيو)1)1).
268 P

ماف آندستري
شركة عات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد
رأسمالها : 61.111 درهم

املور االجتماعي : تجزئة حي الشباب
تجزئة ب إقامة األناقة

عمار3 رقم 1) الطابق األول
شوة رقم 3 عين السبع

الدار البيضاء
السجل التجاري الدار البيضاء

رقم : 6965))
تأسيس

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
بتاريخ الشركة  لشركاء) العادي   غير 

 )))وونيو)1)1))تورر ما ولي):
الحصص) تفويت  على  املصادقة 
السيد) الشريك  لصالح  االجتماعية 

عبد املجيد شكري.
تعيين السيد عبد املجيد شكري)
غير) ملد3  للشركة  وحيد  كمسير 
السيد عماد) محدود3 بعد استوالة 

فرد من مهامه كمسير ثاني.

تحيين الوانون األسا�سي للشركة.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت)

رقم)736869.
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 SOCIETE ANONYME
IMMOBILIERE SAAD

شركة مجهولة عوارية
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : الدار البيضاء
عين الذئاب، شارع الحزام الكبير

فيال )3
التعريف الضريبي رقم 111535)

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
للشركة) استثنائيا  املنعود  العادي 
بتاريخ)3))ووليو)9)1))بالدار البيضاء)

وتورر ما ولي):
وفا3 أحد املساهمين للشركة.

توسيم وتوزيع األسهم.
عات) شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدود3.
إثبات حووق املساهمين وتحويل)

األسهم إلى حصص اجتماعية.
 SURDO إلى) الشركة  اسم  تغيير 

ش.م.م.
االجتماعي) للمور  مسبق  تحويل 
للشركة إلى):)املحمدوة شارع الحسن)

الثاني.
الوحيد،) املسؤول  استوالة 
عبد) السيد  الوحيد  املسير  وتعيين 

اللطيف لحبابي لفتر3 غير محدود3.
التوقيع) (: االجتماعي) التوقيع 

للسيد عبد اللطيف لحبابي وحده.
األسا�سي) الوانون  صياغة  إعاد3 

للشركة.
بموت�سى عود عرفي حرر بالدار)
(،(1(9 ووليو) ((3 بتاريخ) البيضاء)
تمت إعاد3 صياغة الوانون األسا�سي)

للشركة.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
ديسمبر) ((3 بتاريخ) باملحمدوة،)

9)1)،)تحت رق))18).
من أجل النسخة واإلشار3
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PHARMA 59
SARL

لشركة) عرفي  عود  بموت�سى 

في بالرباط  سجل  (PHARMA 59 

3))نوفمبر)9)1))تورر ما ولي):

ادعيرك) واسين  السيد  استوالة 

من مهامه كمسير للشركة.

تعيين السيد التوري سعد كمسير)

جدود ومسؤول عن نشاط الشركة.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ((1(1 أبريل) ((3 بتمار3 بتاريخ)
رقم)397.

ملخص للنشر واإلوداع

املسير

271 P

ABS FOODS
تأسيس

في) مسجل  عرفي  عود  بموت�سى 

9))أبريل)1)1))بالرباط قد تم وضع)

تحمل) لشركة  األسا�سي  الوانون 

الخصائص التالية):

ABS FOODS SARL(:(التسمية

عات) ( شركة) (: الوانونية) الصفة 

املسؤولية املحدود3.

الخضر) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

والفواكه والتصدور واالستيراد.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة الواحد3.

سانتوريني) شارل  جون  السيد 

711)حصة.

خالد بنباشا)311)حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
بكر) ابو  ساحة  ((( رقم) (: املور)

الصدوق شوة رقم)8)اكدال الرباط.
شارل) جون  السيد  (: املسير)

سانتوريني.

التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 
.(33997
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 GUEST EXPERIENCE
MOROCCO

SARL AU
تم تأسيس شركة عات مسؤولية)

محدود3،)عات املواصفات التالية):
 GUEST EXPERIENCE(:(التسمية

MOROCCO)ش.م.م ش.و.
بكر) ابو  ساحة  (،(( (: املور)
اكدال،) (،8 رقم) شوة  الصدوق،)

الرباط.
النشاط التجاري):

إدار3 األصول العوارية.
الخدمات في تصميم دوكورات.

أعمال مختلفة.
املد3):)99)سنة.

درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسم 
بحملها) كاملة،) مؤدا3  درهم  ((.111

السيد منبهي لودبي أنيس.
لودبي) منبهي  السيد  (: التسيير)

أنيس ملد3 غير محدود3.
بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
وونيو) ((5 بتاريخ) ((33183 تحت رقم)

.(1(1
273 P

GU’TIF
SARL

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
محدود3،)عات املواصفات التالية):

التسمية):)GU’TIF)ش.م.م.
املور):)))،)ساحة ابو بكر الصدوق،)

شوة رقم)8،)اكدال،)الرباط.
النشاط التجاري):
صالون للحالقة.

تجار3.
املد3):)99)سنة.

درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسم 
بحملها) كاملة،) مؤدا3  درهم  ((.111
السيد كامل عبد العالي والسيد3 بن)

ملين حنان.
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التسيير):)السيد كامل عبد العالي)
غير) ملد3  حنان  ملين  بن  والسيد3 

محدود3.
بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
تحت رقم)133153))بتاريخ)5))وونيو)

.(1(1
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HOUCIB INTERNATIONAL
SARL AU

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
محدود3،)عات املواصفات التالية):

 HOUCIB (: التسمية)
INTERNATIONAL)ش.م.م ش.و.

بكر) ابو  ساحة  (،(( (: املور)
اكدال،) (،8 رقم) شوة  الصدوق،)

الرباط.
النشاط التجاري):

تاجر.
استيراد وتصدور.

املد3):)99)سنة.
درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسم 
بحملها) كاملة،) مؤدا3  درهم  ((.111

السيد باه إبراهيمي.
التسيير):)السيد باه إبراهيمي ملد3)

غير محدود3.
بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

تحت رقم)33155).
275 P

PLANSEVER
SARL AU

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
محدود3،)عات املواصفات التالية):

ش.م.م) (PLANSEVER (: التسمية)
ش.و.

املور):)))،)ساحة ابو بكر الصدوق،)
شوة رقم)8،)اكدال،)الرباط.

النشاط التجاري):
مكتب الدراسات والبحوث.

استيراد وتصدور.
أعمال مختلفة والبناء.

املد3):)99)سنة.

درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسم 

بحملها) كاملة،) مؤدا3  درهم  ((.111

السيد أوت نصور هشام.

التسيير):)السيد أوت نصور هشام)

ملد3 غير محدود3.

بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

وونيو) ((5 بتاريخ) ((33185 تحت رقم)

.(1(1
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HAGEL UNION

SARL

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)

محدود3،)عات املواصفات التالية):

 HAGEL UNION (: التسمية)

ش.م.م.

املور):)))،)ساحة ابو بكر الصدوق،)

شوة رقم)8،)اكدال،)الرباط.

النشاط التجاري):

أعمال مختلفة والبناء.

تجار3.

شراء)وبيع معدات وأثاث املكاتب.

املد3):)99)سنة.

درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسم 

بحملها) كاملة،) مؤدا3  درهم  ((.111

السيد هجري بوبكر والسيد العمراني)

جمال الدون.

بوبكر) هجري  السيد  (: التسيير)

ملد3) الدون  العمراني جمال  والسيد 

غير محدود3.

بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)

وونيو) ((5 بتاريخ) ((33179 تحت رقم)

.(1(1
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 COLLECTIVE
 INTELLIGENCE AND

INNOVATION INSTITUTE
CIII - SARL(AU

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
محدود3،)عات املواصفات التالية):

 COLLECTIVE (: التسمية)
 INTELLIGENCE AND
  INNOVATION( INSTITUTE( -( CIII

ش.م.م ش.و.
بكر) ابو  ساحة  (،(( (: املور)
اكدال،) (،8 رقم) شوة  الصدوق،)

الرباط.
النشاط التجاري):

االستشارات اإلدارية.
الخبر3 اإلدار3.

املرافوة والتدريب.
املد3):)99)سنة.

درهم،) ((11.111 (: املال) رأس 
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسم 
بحملها) كاملة،) مؤدا3  درهم  ((.111

السيد ادري�سي أنوار.
التسيير):)السيد ادري�سي أنوار ملد3)

غير محدود3.
بالسجل) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط)
وونيو) ((5 بتاريخ) ((3318( تحت رقم)

.(1(1
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STE KIJA METAL
SARL AU

 ARSAT HSAIN BLOC B
MAGASIN(N°14 - SALE

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
6))نوفمبر)8)1))تم إقرا ما ولي):

املسؤولية) عات  شركة  تأسيس 
الخصائص) تحمل  والتي  املحدود3 

التالية):
KIJA METAL(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 
املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

مواد) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
البناء.

 (11.111 (: الشركة) رأسمال 
درهم.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي.

املور االجتماعي):)36،)شارع عوبة،)
شوة))،)أكدال،)الرباط.

التسيير):)خدوجة املوساوي.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجاري باملحكمة التجارية بالرباط)
تحت رقم السجل التجاري)33653).
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SCAPEO ENTREPRISES
العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
الحصص) تفويت  وعود  االستثنائي 
 (1(1 وونيو) ((( بتاريخ) املنعودان 
بتاريخ املحين  األسا�سي   والنظام 

)))وونيو)1)1))تم ما ولي):
التي) اجتماعية  حصة  (911 نول)
في حوز3 التي السيد الوزاني محمد)
اجتماعية) حصة  (911 من) نضال 
التي ومتلكها إلى السيد عبد الرحيم)

طهاري.
نول)11))حصة اجتماعية التي في)
 (11 حوز3 السيد الوزاني طالل من)
إلى) ومتلكها  التي  اجتماعية  حصة 

السيد عبد الرحيم طهاري.
للشركة) الوانونية  الصفة  تغيير 
الشركة) إلى  املسؤولية  املحدودوة 

املحدودوة املسؤولية بشريك وحيد.
استوالة املسيران السيد الوزاني)
محمد نضال و السيد الوزاني طالل)
السيد) للشركة  وتعيين مسير جدود 

عبد الرحيم طهاري.
بإضافة) االجتماعي  الهدف  تغيير 

األنشطة التالية):
أجهز3) معدات  في  التجار3 
املعدات) املكاتب،) أثاث  الكمبيوتر،)

املكتبية واللوازم املكتبية.
(التنظيف،) الخدمات) تودوم 
اإلصالح،) الصيانة،) أعمال البستنة،)
الصيانة،) منتوجات  وبيع  الشراء)

الصيانة والتنظيف).
االستيراد والتصدور.

وإلغاء)األنشطة اآلتية):
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أعمال مختلفة.

بناء)املسابح،)والصيانة.

والسباكة) الكهرباء) أعمال  جميع 

والتجار3 والبالط وعموما جميع أنواع)

أعمال الصيانة.

املشاريع) وإنجاز  التصميم 

الطاقة) القتصاد  املخصصة 

والتدفئة الحرارية.

للشركة) األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعدول الفصول التي شملها التغيير.

الوانوني لدى كتابة) وتم اإلوداع 

بتمار3) االستئناف  بمحكمة  الضبط 

تحت رقم) ((1(1 ووليو) بتاريخ فاتح 

.337(
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JJ INGINEERING شركة
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها : 11.111) درهم

املور االجتماعي : الونيطر3
رقم 5)، الطابق 5، إقامة تنكر3 

املركز زنوة صالح الدون زنوة 

الحنصالي وشارع محمد الخامس

بيع الحصص االجتماعية
العام االستثنائي) الجمع  بموجب 

لشركة) ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ)

 JJ املسما3) محدود3  مسؤولية  عات 
 (11.111 رأسمالها) (INGINEERING

الونيطر3،) (: درهم مورها االجتماعي)
رقم)5)،)الطابق)5،)إقامة تنكر3 املركز)
الحنصالي) زنوة  الدون  صالح  زنوة 

وشارع محمد الخامس.

قرر الشركاء)ما ولي):

من) اجتماعية  حصة  (51 بيع)

درهم للحصة من طرف) ((.111 فئة)

السيد التاغي الجياللي لفائد3 السيد3)

عزوزي اسماء.

الرأسمال) سيصبح  وهكذا 

االجتماعي للشركة موسم كما ولي):

السيد معطالوي جمال):)51.111 

درهم أي)51)حصة اجتماعية.

 51.111 (: السيد3 عزوزي اسماء)

درهم أي)51)حصة اجتماعية.

التاغي) السيد  استوالة  قبول 

الجياللي من مهمة التسيير مع إبراء)

هذه) توليه  أثناء) ومسؤوليته  عمته 

املهمة.

اسماء) عزوزي  السيد3  تعيين 

جانب) إلى  للشركة  جدود3  كمسير3 

ملد3) وعلك  جمال  معطالوي  السيد 

غير محدود3.

تحيين الوانون األسا�سي للشركة)

حسب التغييرات السالفة.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  وقد 

السجل التجاري باملحكمة االبتدائية)

 (1(1 ووليو) ((( بتاريخ) بالونيطر3 

تحت رقم)73879.
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شركة بلخيري لألشغال املختلفة

م.م

رأسمالها : 6.111.111 درهم

املور االجتماعي : الرشيدوة صندوق 

البرود رقم 555، الحي الصناعي، 

طريق مكناس

استوالة مسير الشركة
تحدوث النظام األسا�سي للشركة

تبعا للمداولة التي تمت في الجمع)

بتاريخ) املنعود  العادي  الغير   العام 

1))وونيو)1)1))تورر ما ولي):

-)قدم السيد بالخيري محسين) ((

استوالته من تسيير الشركة.

))-)تحدوث قانون الشركة.

من) ((3 املاد3) وعليه سيتم تغيير 

قانون الشركة.

املاد3)3))التسيير ك

السيد بلخيري عبد الرحيم وصبح)

املسير الوحيد للشركة.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

االبتدائية) باملحكمة  الوانوني 

 (1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) بالرشيدوة 

تحت رقم)153/2020.
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STE BELOUTA TRAVAUX
SARL

رأسمالها : 11.111) درهم
العنوان : اوت حدوا وعلي، سيدي 

املخفي، دائر3 ازرو
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3
))-)الشركاء):

مغربي،) اللطيف،) عبد  ازدوز 
للبطاقة) الحامل  بأزرو،) الساكن 

.DA(93(((الوطنية رقم
-)الشكل الوانوني):)شركة عات) ((

املسؤولية املحدود3.
 STE شركة) (: الشركة) اسم  (- (3

.BELOUTA TRAVAUX
3)-)مور الشركة):)اوت حدوا وعلي،)

سيدي املخفي،)دائر3 أزرو.
موضوع) (: الشركة) موضوع  (- (5
الشركة في املغرب كما هو في الدول)

األخرى
أشغال عمومية،) منعش عواري،)

تجار3،)أعمال البناء)املختلفة)؛
العمليات) كل  عامة  وبصفة 
لها) التي  العوارية  املالية،) التجارية،)
مع) مباشر3  غير  أو  مباشر3  عالقة 
في) أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 
الشركة) نشاط  وتودم  تسهيل  إطار 
املواوالت) جميع  في  مشتركات  وأخذ 

عات النشاط املماثل.
6)-)مد3 الشركة):)99)سنة.

7)-)رأسمال الشركة):)حدد رأسمال)
درهم موسمة) ((11.111 في) الشركة 
111))حصة اجتماعية من قيمة) إلى)
درهم للحصة الواحد3 موسمة) ((11

كما ولي):
ازدوز عبد اللطيف)111))حصة)؛

املجموع)111))حصة.
عبد) ازدوز  عين  (: التسيير) (- (8
غير) ملد3  للشركة  مسيرا  اللطيف 

محدود3.
9)-)السنة املالية):)تبدئ من فاتح)
كل) من  ديسمبر  بمتم  وتنتهي  وناور 

سنة.
1))-)األرباح):)بعد سحب االدخار)
الشركاء) على  األرباح  توزع  الوانوني 

حسب الحصص.

)))-)اإلوداع الوانوني):)تم اإلوداع)

الوانوني في املحكمة االبتدائية بأزرو)
رقم السجل التجاري)7)3).
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 COMPAGNIE DE SERVICE

ET TRAVAUX DIVERS
C.S.T.D

شركة محدود3 املسؤولية 

بشريك وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : 71 جون 

بابتيست، بئر الرامي، الونيطر3

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

املنعود بمور) الغير العادي للشركاء،)
تورر) ((1(1 ماي) ((5 الشركة بتاريخ)

ما ولي):

 511 املصادقة على عود تفويت)

حصة تملكها السيد3 ملحامد3 نادوة)
كداري) السيد  لفائد3  الشركة  في 

محمد أمين.

يغير الشكل الوانوني للشركة إلى):)

شركة محدود3 املسؤولية.

نادوة) ملحامد3  السيد3  تعيين 

والسيد كداري محمد كمسيرون ولهما)

الصالحيات لتدبير شؤون الشركة.

تعدول النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع الوانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بالونيطر3 بتاريخ)

)))وونيو)1)1))تحت رقم)73681.
للخالصة والتذكير

اإلدار3
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 H-B COIFFURE

ESTHETIQUE SPA
شركة محدود3 املسؤولية بشريك 

وحيد
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : 3) زنوة أنوال 

مبنى فلوري )) مكتب 3، الونيطر3

تبعا للعود العرفي بتاريخ)6))مارس)

1)1)،)تم وضع قوانين الشركة عات)

املميزات التالية):
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.H-B(COIFFURE(SPA(:(التسمية

الشكل الوانوني):)شركة محدود3)

املسؤولية.

املوضوع):)إنشاء)واستغالل جميع)

لصالون تصفيف) التجارية  األعمال 

الشعر والعناوة بالجسم.

زنوة أنوال،) ((3 (: املور االجتماعي)

مبنى فلوري)))،)مكتب)3،)الونيطر3.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 

اكتتبت) للواحد3،) درهم  ((11 فئة)

نودا وحررت كلها من طرف السيد)

بنعلي بدر الدون.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدار3)

بنعلي بدر الدون.

اإلوداع الوانوني):)تم بكتابة الضبط)

بتاريخ) بوزان  االبتدائية   باملحكمة 

6))وونيو)1)1))تحت رقم)53773.
للخالصة والتذكير

اإلدار3
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SERVIFAST

SARL AU

رأس املال : 51.111 درهم

املور االجتماعي : الطابق األول، 

العمار3 رقم 93 الشوة رقم 5، زنوة 

نابولي، املحيط، الرباط

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي حرر بالرباط)

لشركة) األسا�سي  الوانون  وضع  تم 

الشريك) عات  املسؤولية  محدود3 

الوحيد وعات املواصفات التالية):

التسمية):)شركة سيرفي فاست.

األول،) الطابق  (: االجتماعي) املور 

العمار3 رقم)93،)الشوة رقم)5،)زنوة)

نابولي،)املحيط،)الرباط.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

 (111 من) مكون  درهم  ((11.111

حصة من فئة)11))درهم لكل حصة)

لفائد3):

 (111 ووسف) بن  محمد  السيد 

حصة.

الغرض):

تودوم الخدمات)؛

التجار3.

املد3):)99)سنة.

السيد) الشركة  يسير  (: املسير)

محمد بن ووسف ملد3 غير محدود3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الوانوني 

تحت الرقم السجل التجاري)99)33).
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إيسالن ماركت
شركة عات مسؤولية محدود3 

بمساهم وحيد

السجل التجاري : )7)33 أكادور

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  ((1(1 وونيو) ((3

مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

محدود3 بمساهم وحيد باملواصفات)

التالية):

))-)التسمية):)»إيسالن ماركت«.

-)الشكل الوانوني):)شركة عات) ((

مسؤولية محدود3 بمساهم وحيد.

3)-)الهدف):)تجار3 املواد الغذائية.
3)-)املور االجتماعي):)رقم)3))زنوة)

املعدر حي السالم،)أكادور.

5)-)رأس املال):)311.111)درهم.

الشركة) تسير  (: التسيير) (- (6

باإلمضاء)الوحيد للسيد محمد أمين)

التعريف) لبطاقة  الحامل  أسمالل،)

.ZG(1966((الوطنية رقم

7)-)املد3):)99)سنة.

:)من فاتح) السنة االجتماعية) (- (8

وناور إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية ألكادور بتاريخ فاتح ووليو)1)1) 

تحت رقم)91656.
من أجل النشر والبيان
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STE TRANS LAZIO
SARL AU

الرأسمال : 11.111) درهم
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد
بموت�سى عود عرفي بسال بتاريخ)
تم وضع الوانون) (،(1(1 فبراور) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
املحدود3 عات الشريك الوحيد عات)

الخصائص التالية):
 STE TRANS(:(التسمية االجتماعية

.LAZIO SARL AU
الهدف االجتماعي):)

الحمولة) عات  البضائع  نول 
املعتمد3 األقل من)5))الطن)؛

النول الحضاري)؛
والدولي) الوطمي  النول  مواول 

للمسافرين واملوظفين.
واد) شارع  ((3 (: االجتماعي) املور 

ملوية،)حي الصفاء،)الورية،)سال.
املد3 االجتماعية):)99)سنة.

الرأسمال االجتماعي):)حدد رأسمال)
درهم) ((11.111 مبلغ) في  الشركة 
موزعة على)111))حصة من فئة)11) 

درهم للحصة وزعت كما ولي):
خليل شامي)111))حصة.

السنة االجتماعية):)تبدأ من فاتح)
وناور إلى))3)ديسمبر من كل سنة.

تم تعيين السيد خليل) (: التسيير)
شامي كمسير وموقع للشركة ملد3 غير)

محدود3.
رقم) التجاري  السجل  إوداع  تم 
باملحكمة) الضبط  بمكتب  (3335(
االبتدائية بسال بتاريخ)31)وونيو)1)1).
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STE SCIENCE DU SUCCES
SARL AU

 شركة محدود3 املسؤولية 
عات شريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم
مورها االجتماعي : دوار العرب 

لواللد3، الصخيرات، تمار3
تأسيس شركة

بتاريخ) العرفي  العود   بموت�سى 
قوانين) وضع  تم  ((1(1 مارس) (9

الشركة عات املميزات التالية):

 STE SCIENCE DU (: التسمية)
.SUCCES SARL AU

الشكل الوانوني):)شركة محدود3)
املسؤولية عات شريك وحيد.
الغرض االجتماعي بإوجاز):

مواولة أشغال العامة والبناء)؛
أشغال الفوالع،)األملنيوم،)املعادن)؛

االستيراد والتصدور)؛
العمليات) جميع  عامة  بصفة 
التجارية،) الصناعية،) الخدمات 
املرتبطة) العوارية  املنوولة  املالية،)
بالهدف) مباشر3  غير  أو  مباشر3 
االجتماعي وبجميع األهداف املشابهة.

املد3):)حددت في)99)سنة.
العرب،) دوار  (: االجتماعي) املور 

لواللد3،)الصخيرات،)تمار3.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
درهم موسمة إلى)111))حصة قيمة)
درهم موسمة على) ((11 كل واحد3)
بن) ادريس  السيد  الوحيد  الشريك 

السو�سي.
تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)

السيد ادريس بن السو�سي.
تم لدى كتابة) (: اإلوداع الوانوني)
تمار3) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((8 بتاريخ)

.((989(
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 FOREIGN UNIVESITIES
 SCHOLARSHIPS AND

 ADMISSIONS ASSISTANT
AGENCY
SARL AU

تأسيس شركة
 FOREIGN (: الشركة) اسم 
 UNIVESITIES SCHOLARSHIPS
 AND ADMISSIONS ASSISTANT

.AGENCY SARL AU
الهدف االجتماعي):)تودوم الخدمات.
املور االجتماعي):)9،)شارع الواهر3،)

الطابق الثاني،)شوة رقم)9،)تمار3.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

موسمة كالتالي):
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درهم) ((11 111))حصة من فئة)

للسيد مهدي االحساني.

التسيير):)مهدي االحساني.
(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(311((
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TPMA
SARL AU

الغير) العام  الجمع  بموت�سى 
قرر) ((1(1 مارس) (6 بتاريخ) العادي 

املسير الوحيد للشركة ما ولي):

تحويل املور االجتماعي من إقامة)

أبرون رقم))3،)شارع فال ولد عمير،)
إلى) الرباط  أكدال،) بهت  واد  زنوة 

موالي) شارع  (،3 رقم) األمل  تجزئة 
رشيد الغزالي،)الطابق رقم))،)تمار3.

تغيير البند)3)للوانون األسا�سي.

أسئلة مختلفة.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

التجاريةبالرباط) باملحكمة  الضبط 

تحت الرقم) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

.(1518(
موتطف قصد اإلشهار
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MJ2A
SARL

تأسيس شركة
بموت�سى عود عرفي بتاريخ)9)وونيو)

األسا�سي) الوانون  وضع  تم  (،(1(1

لشركة عات مسؤولية محدود3 وعلك)

تحت املعطيات التالية):

.MJ(A SARL(التسمية):)شركة

وخارج) داخل  (: الشركة) غرض 

املغرب

نول البضائع والسلع)؛

استيرد وتصدور)؛

متاجر3.

أ،) عمار3  نخيلة،) إقامة  (: املور)

شوة)3،)شارع الحسن األول،)تمار3.

املد3):)حددت مد3 الشركة ب)99 

في) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداءا  سنة 

السجل التجاري.

بمبلغ) حدد  (: الشركة) رأسمال 
 (111 إلى) موسمة  درهم  ((11.111
للواحد3،) درهم  ((11 ب) حصة 

مكتتبة محرر3 وموزعة كالتالي):
السيد جواد شعباني)51))حصة)؛
السيد3 مونيا شعباني)51))حصة)؛
السيد أدوب شعباني)51))حصة)؛
السيد أنيس شعباني)51))حصة)؛

املجموع)111))حصة.
للشركة) وحيد  تسيير  (: التسيير)
السيد) طرف  من  محدود3  غير  ملد3 
الحامل) (،Mr JAWAD CHABANI
 BL65597 رقم) الوطنية  للبطاقة 
 الواطن بزنوة روما،)إقامة الفضيلة)9 
الطابق)3)شوة رقم)5،)الدار البيضاء.
اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
باملركز) الشركة  لنظام  الوانوني 
وعلك) بالرباط  لالستثمار  الجهوي 

بتاريخ)7))ماي)1)1).
سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم))999)).
موتطف قصد اإلشهار
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STE BEHA CARS
شركة بيها كار

شركة عات املسؤولية املحدود3
تفويت الحصص االجتماعية

واستوالة املسير
وتعيين مسير جدود

العام) الجمع  عود  بموت�سى 
أبريل) ((( بتاريخ) املنعود  االستثنائي 
شركة) كار«) »بيها  لشركة) ((1(1
رأسمالها) املحدود3  املسؤولية  عات 
(: مورها االجتماعي) درهم،) ((11.111 
املسير3) حي  الثاني،) الحسن   شارع 

رقم))))بودنيب،)عمالة الرشيدوة.
املكتب) تشكيل  بعد  وعلك  قرر 

املتكون من الساد3):
السيد محمد بلكبير):)مسير.

السيد3 خدوجة بلكبير):)مساهمة.
االجتماعية) الحصص  تفويت 

وعلك ب):
اجتماعية) حصة  (511 تفويت)
اململوكة للسيد محمد بلكبير لفائد3)

السيد3 خدوجة بلكبير

الحصص):
 (11.111 السيد3 خدوجة بلكبير)

درهم)111))حصة اجتماعية)؛
مجموع رأسمال الشركة)11.111) 

درهم)111))حصة اجتماعية.
محمد) السيد  املسير  استوالة 

بلكبير من منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد حماني محمد مسير)

للشركة.
حماني) السيد  املسير  (: التسيير)

محمد.
باملحكمة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)2020/159.
293 P

STE HALA’L VEAUX
SARL

عات رأسمال : 11.111) درهم
املور االجتماعي : دوار آوت الواللي 

آوت أوريبل، الخميسات
تأسيس شركة

بتاريخ) عرفي  عود   بموت�سى 
الوانون) تم وضع  (،(1(1 وونيو) ((8
األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

عات الخصائص التالية):
فو«) حالل  شركة  (: التسمية)

ش.م.م.
تربية) العجول،) تسمين  (: الهدف)

املوا�سي.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة) ((111 إلى) موسمة  درهم 
11))درهم للحصة) اجتماعية بويمة)
بكاملها) نودا  مدفوعة  الواحد3 

موزعة على الشكل التالي):
عثمان بن بوفارس)511)حصة)؛

هالة النجار)511)حصة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (3( فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها في السجل التجاري.
هالة) السيد3  عينت  (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحاملة  النجار،)
بسانية) الواطنة  (AB7153(( رقم)
كمسير3) سال  (،3 رقم) التهامية،)

للشركة ملد3 غير محدود3.

تم اإلوداع الوانوني بكتابة الضبط)

باملحكمة االبتدائية بالخميسات ووم)

9))وونيو)1)1))تحت رقم))35)س.ج)

.(9113
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STE MFH TRAVAUX
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3
تم وضع) ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

قانون منظم لشركة عات املسؤولية)

املحدود3 وعات املميزات التالية):

 STE MFH TRAVAUX(:(التسمية

عات املسؤولية املحدود3.

:)استيراد وتصدور،)تجار3) الهدف)

عامة.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 

موزعة) للواحد3  درهم  ((11 فئة)

كاآلتي):

 511 مصطفى) حاموئتي  السيد 

حصة)؛

السيد حاموئتي فيصل)511)حصة.

الودس،) حي  (: االجتماعي) املور 

الطابق) و  بلوك  الوفاق،) تجزئة 
األر�سي،)رقم)5))،)العيون.

اإلدار3):)تم تعيين السيد حاموئتي)

غير) ملد3  للشركة  كمسير  مصطفى 

محدد3 كما تعتمد الشركة اإلمضاء)

الوحيد له.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

.3(9(7
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STE DONYA SERVICES
تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 وعات الشريك الوحيد

تم وضع) ((1(1 وونيو) ((6 بتاريخ)

قانون منظم لشركة عات املسؤولية)

الوحيد) الشريك  وعات  املحدود3 

وعات املميزات التالية):
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 STE DONYA (: التسمية)

SERVICES)عات املسؤولية املحدود3)

وعات الشريك الوحيد.

بيع) وخدمات،) أشغال  (: الهدف)

االستيراد) تجار3 عامة،) البناء،) مواد 

أشغال) البناء،) أشغال  والتصدور،)

عامة،)حفر وتجهيز اآلبار.

الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 

حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 

موزعة) للواحد3  درهم  ((11 فئة)

كاآلتي):

 (111 ووسف) مندولي  السيد 

حصة.

مكة،) شارع  (: االجتماعي) املور 

عمار3)66،)رقم)3،)العيون.

السيد) طرف  من  تسير  (: اإلدار3)

مندولي ووسف ملد3 غير محدد3.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون)

رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

.3(9(5
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TALMOUSTE HASSAN

فسخ مسبق للشركة

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

قرر الشريك) ((1(1 مارس) (6 بتاريخ)

الوحيد ما ولي):

فسخ مسبق للشركة.

السيد) للشركة  مصفي  تعيين 

.TALMOUSTE HASSAN

تعيين مور التصفية بالدار البيضاء)

حي موالي رشيد))،)زنوة)))رقم)61).

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

تحت) ((1(1 وونيو) ((5 في)  البيضاء)

رقم)))18)7.
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GLOBAL OPS
SARL AU

AU(CAPITAL(DE 100.000 DHS

 SIEGE(SOCIAL : BOULEVARD

 MASSIRA(RUE 6 OCTOBRE

 N°6 ETG 3 APPT 3- 20100

CASABLANCA

RC : 439055

الوحيد) الشريك  قرار  بموجب 

بتاريخ)7)ماي)1)1)،)تورر ما ولي):

تحويل املور األسا�سي للشركة إلى)

 RDC Lotissement(العنوان الجدود

 Laima (3, Boulevard Mehdi Ben

Barka,(Bourgogne,(Casablanca

 (3 ملياء) إقامة  السفلي،) الطابق 

شارع مهدي بن بركة،)بوركون،)الدار)

البيضاء.

تغيير النظام األسا�سي.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 

البيضاء)بتاريخ)9))وونيو)1)1))تحت)
رقم)85)736.
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شركة توابل الشمال

SOCIETE NORTH SPICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها 91.111 درهم

ومورها بحي املطار مجموعة رقم 3، 
الناضور

تكوين شركة محدود3 املسؤولية
مؤرخ) عرفي  عود  بموجب 

تم) ((1(1 وونيو) ((( في) بالناضور 

عات) لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

مميزاتها) تتمثل  املحدود3  املسؤولية 

فيما ولي):

التسمية):)شركة توابل الشمال.

الشركة) غرض  وكمن  (: الغرض)

لحساب) أو  الخاص  لحسابها  سواء)

في املغرب أو في غيره) سواء) األغيار،)

من الدول فيما ولي):

مختلف) واستيراد  تصدور 

البضائع.

وعموما جميع العمليات التجارية)
التي) العوارية  أو  والصناعية واملالية 
مباشر3) بكيفية  ترتبط  أن  ومكن 
وكذا) األغراض  بهذه  مباشر3  غير  أو 
عات) أو  املماثلة  األغراض  بجميع 
الصلة أو التي من شأنها تشجيع نمو)

أعمال الشركة.
مور الشركة):)حي املطار مجموعة)

رقم)3،)الناضور.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تكوينها النهائي.
درهم) (91.111 (: رأسمال الشركة)
موسم إلى)911)حصة عات)11))درهم)
مكتتبة) الواحد3  للحصة  كويمة 
وممنوحة) كليا  الويمة  ومدفوعة 
وهم) تودماتهم  مع  تناسبا  للشركاء)

كالتالي):
السيد دالم واسين)351)حصة من)

))إلى)351.
السيد بلعيدي محمد)351)حصة)

من))35)إلى)911.
األرباح):)%5)لالحتياطي الوانوني.

ودبر الشركة ويدورها) (: التدبيروة)
شركاء مدورين  عد3  أو  واحد   مدور 

أو ال،)ملد3 غير محدود3.
الذي) الجماعي  الورار  بموجب 
تم) (،(1(1 وونيو) ((( اتخذه الشركاء)

تعيين):)
من جنسية) واسين،) دالم  السيد 
التعريف) لبطاقة  الحامل  مغربية،)
والواطن) (S.771871 رقم) الوطنية 
بحي املطار مجموعة رقم)3،)الناضور.
من) محمد،) بلعيدي  السيد 
لبطاقة) الحامل  مغربية،) جنسية 
 S.363953 رقم) الوطنية  التعريف 
والواطن بحي أوالد بوعطية رقم)38،)
للشركة) مدوري  بصفتهم  الناضور،)

ملد3 غير محدود3.
ويتمتع السيد دالم واسين والسيد)
الصالحيات) بأوسع  محمد  بلعيدي 
للعمل باسم الشركة من أجل الويام)
املتعلوة) والعمليات  األعمال  بجميع 

بغرض الشركة.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) ((1(1 وونيو) ((6 في) بالناضور 

رقم)658.
من أجل النشر والتلخيص.
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STE NATO TRANSPORT
SARL AU

النزالة تسلطانت مراكش
رقم التوييد في السجل التجاري 

(13733
 (7 بموت�سى عود عرفي مؤرخ في)
إعداد) تم  مراكش  في  ((1(1 فبراور)
الشركة) لشكل  األسا�سي  الوانون 

باملميزات التالية):
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
 STE NATO (: الشركة) تسمية 

.TRANSPORT SARL AU
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع داخل وخارج املغرب.
النزالة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

تسلطانت مراكش.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم أي مئة ألف درهم.
الحصص العينية):)111))حصة.

الشخصية) الشركاء) أسماء)
السيد توسعد) (: والعائلية وعناوينهم)

محمد.
3)رياض امزيل بنصركو) فيال رقم)

اكادور.
(: الشركاء) على  األنصبة  توزيع 

111))حصة للسيد توسعد محمد.
أسماء)مسيري الشركة الشخصية)
السيد توسعد) (: والعائلية وعناوينهم)
رياض) (3 رقم) بفيال  الساكن  محمد 

امزيل بنصركو أكادور.
للشركة) الوانوني  اإلوداع  تم 
باملحكمة التجارية بمراكش بتاريخ)6) 

مارس)1)1))تحت رقم)159389).
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SUPER FROZEN
SARL AU

 SUPER(:(اإلسم الوانوني للشركة
.FROZEN

عرفي) توثيوي  عود  بموت�سى 
قد) ((1(1 وونيو) ((8 بتاريخ) مسجل 
تم تأسيس الشركة عات املسؤولية)

املحدود3 بشريك وحيد.
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املواد) بيع  (: االجتماعي) الهدف 
الغذائية.

تاجر التصدور واالستيراد.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 
السيد) الواحد3  درهم للحصة  ((11

خالد السني):)111))حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
رقم) الرحمان  هبة  عمار3  املور 

383))محل)))حي الوفاق تمار3.
املسير):)خالد السني.

 ((9973 التجاري) السجل  رقم 
املحكمة) ((1(1 نوفمبر) ((6 بتاريخ)

االبتدائية بتمار3.
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STE GOFTY DARY
SARL AU
تأسيس

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بالدار)
تم) ((1(1 وونيو) (8 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
.STE GOFTY DARY SARL AU

 (( شارع) (،75 (: االجتماعي) املور 
وناور الطابق األول الشوة)69))الدار)

البيضاء.
وتوزيع) بيع  (: االجتماعي) الهدف 

املواد الغذائية بالتوسيط.
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
بالشريك) املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسمال):)11.111))درهم.

الحصص):)السيد محمد بوسلهام)
111))حصة.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  بوسلهام 

رقم)BK5(9756)مسيرا للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى))3)ديسمبر.
املد3):)تم تحدودها في)99)سنة.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
للدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 
البيضاء)بتاريخ)6))وونيو)1)1))تحت)
9)7373)والسجل التجاري رقم) رقم)

.363(17
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 STE ALMA IMPRESSION
SERVICE
SARL AU
تأسيس

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بالدار)
تم) ((1(1 وونيو) ((7 بتاريخ) البيضاء)

تأسيس شركة باملواصفات التالية):
 STE ALMA IMPRESSION

.SERVICE  SARL AU
 (( شارع) (،75 (: االجتماعي) املور 
وناور الطابق األول الشوة)69))الدار)

البيضاء.
:)الطباعة وبيع) الهدف االجتماعي)
جميع) مع  بالجملة  املكتب  لوازم 

املعامالت املختلفة.
عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 
بالشريك) املحدود3  املسؤولية 

الوحيد.
الرأسمال):)11.111))درهم.

املا) ¨جمع  السيد) (: الحصص)
111))حصة.

السيد جمع) تعيين  تم  (: التسيير)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل  املا 

BE8(3669)مسيرا للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى))3)ديسمبر.
املد3):)تم تحدودها في)99)سنة.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
للدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 
البيضاء)بتاريخ)31)وونيو)1)1))تحت)
)73766)والسجل التجاري رقم) رقم)

.363633
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TALENCIA
شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد
رأسمال الشركة : 11.111) درهم
املور االجتماعي : )1) شارع عبد 

املومن رقم 5 الدار البيضاء
السجل التجاري : )33655

بيع حصص الشركة
لشركة) الوحيد  الشريك  قرر 
 (1(1 وناور) ((7 بتاريخ) (TALENCIA

اآلتي):

حصة) (511 بيع) على  املصادقة 
تمناتي) أسماء) السيد3  تمتلكها  التي 
الطالبي) خالد  السيد  إلى  بالشركة 
لتصبح شركة عات مسؤولية محدد3)

بشريك واحد.
أسماء) السيد3  استوالة  قبول 

تمناتي من منصبها.
األسا�سي) الوانون  بنود  تعدول 
أسا�سي) قانون  واعتماد  للشركة 
مسؤولية) عات  لشركة  جدود 

محدود3 بشريك واحد.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاوة 

وونيو)1)1))تحت رقم)737319.
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GSK CREATION
شركة عات املسؤولية املحدود3 

بشريك وحيد
رأسمالها 11.111) درهم

مورها االجتماعي : تجزئة النسيم 
رقم )3، الطابق 3 عمار3 ب الدار 

البيضاء
س.ت. )39633

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
بتاريخ))))ماي)1)1))لود تورر ماولي):
التصفية) على  املصادقة  تمت 
عليها) والتشطيب  للشركة  التامة 

ابتداء)من تاريخه.
السيد3 غازي السنو�سي) تم إبراء)

كاميليا كمصفية للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 ووم) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737616.
بيان مختصر

305 P

 SAREJ BOUSFIHA
HOLDINGS

SARL
تأسيس

تأسيس) تم  بموت�سى عود عرفي 
 SAREJ (: التالية) باملواصفات  شركة 

.BOUSFIHA HOLDINGS SARL
 (( شارع) (،75 (: االجتماعي) املور 
وناور الطابق األول الشوة)69))الدار)

البيضاء.

خدمات) (: االجتماعي) الهدف 

أعمال) وتصدور  الستيراد  متنوعة 

متنوعة.

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3.

الرأسمال):)1.111))درهم موسمة)

درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 إلى)

للواخد3 موزعة على الشكل اآلتي):

 BOUSFIHA(ANASS(:(50(السيد

حصة.

 SAREJ TAOUFIK 51 السيد)

حصة.

املجموع):)11))حصة.

السيدان) تعيين  تم  (: التسيير)

 SAREJ و) (BOUSFIHA ANASS

TAOUFIK)كمسيرون لشركة ملد3 غير)

محدود3.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى))3)ديسمبر.

املد3):)تم تحدودها في)99)سنة.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

للدار) التجارية  باملحكمة  الوانوني 

 (1(9 ديسمبر) (5 بتاريخ) البيضاء)

السجل) و  (7((383 رقم) تحت 

التجاري رقم)351115.
الستخراج وعكر
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 SOCIETE ABDO ATLAS

TOURISME
SARL

رأسمالها : 1.111) درهم

مورها االجتماعي : رقم 9 عمار3 ) 

بلوك 5، النخيل 6 احداف ازرو

تبعا لعود عرفي مؤرخ في )) وونيو 

1)1) تم وضع محضر الجمع العام 

االستثنائي.

أشغال اليوم):)بيع الحصص

تغير املسير

تحدوث الوانون األسا�سي

الحل األول):)بموت�سى عود عرفي)

باع السيد أجدور عبد الغني حصصه)

وأجدور) املهدي  أجدور  من  كل  إلى 

أسامة.
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العام) الجمع  قرر  (: الثاني) الحل 
:)أجدور املهدي مسيرا) تسمية السيد)

للشركة.
الحل الثالث):)تم تحدوث الوانون)

األسا�سي للشركة.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بأزرو) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

.(((5
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PINCEAU DECOR
ش.م.م.
تأسيس

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ) بالرباط 
إنشاء)الوانون األسا�سي لشركة عات)
املميزات) عات  املحدود3  املسؤولية 

التالية):
الشركاء):)الفويه بوجمعة

الفويه فاطمة الزهراء.
 PINCEAU DECOR (: التسمية)

ش.م.م.
غرض الشركة : للشركة نشاطات 
متعدد3 داخل املغرب وخارجه تتمثل 

أساسا في :
أشغال الدوكور.

أشغال البناء واألشغال املتنوعة.
املور الرئي�سي : إقامة مريم عمار3 
H شوة 3 شارع الحسن الثاني أكدال 

الرباط.
مد3 الشركة : 99 سنة ابتداء من 

ووم تأسيسها.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 (111 إلى  موسما  درهم   (11.111

حصة بويمة 11) درهم للحصة.
بويمة   511 بوجمعة  الفويه 

51.111 درهم.
 511  : الزهراء  فاطمة  الفويه 

بويمة 51.111 درهم.
إداريا  مسير3  الشركة   : التسيير 
الفويه  وملد3 غير محدد3 من طرف 

بوجمعة والفويه فاطمة الزهراء.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى )3 يسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : الوانوني  اإلوداع 
الشركة بالسجل التجاري للمحكمة 
ووليو  فاتح  ووم  بالرباط  التجارية 
التجاري  السجل  رقم   (1(1

.(35((3
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MAYA COUTURE
SARL AU

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
قد) ((1(1 مارس) (9 بتاريخ) الرباط 
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3 بشريك وحيد.
ورشة) إنشاء) (: الهدف االجتماعي)
املالبس) أو  املالبس  راقية  أزياء)
النماعج) من  أو  خصيصا  املصممة 
تودوم) أزياء)) (عارضة  الوياسية)
النسيج،) واختيار  للعمالء،) املشور3 
وتجميع) وقطع  والخياطة  والوص،)
قطع الوماش من أجل إنشاء)نموعج)
التزجيج) والرجال  للنساء) حصري 
الصناعي للمالبس واملالبس الداخلية)
املنتجة) واللوازم  النسيج  مواد  من 
وتركيب) إنشاء) محليا أو املستورد3،)
الصناعية) املنشآت  كافة  وتشغيل 
صناعة) أنشطة  جميع  للغزل،)
املالبس والشاشف واملناشف،)إنشاء)
للمصممون) وتطوير  تدريب  مركز 
شراء) املالبس  قطع  النماعج،) صنع 
إنتاج وتجار3) وبيع املالبس الخاصة،)
الطبيعية) املنسوجات  مواد  جميع 
جميع) وبيع  شراء) االصطناعية،) أو 
املتعلوة) االدوات  جميع  اآلالت،)
التجار3) تجار3،) املالبس،) بصناعة 
استيراد وتصدور جميع) بشكل عام،)

السلع.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة الواحد3.
وامنة بوحسين):)111))حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

زنوة) (33 عمار3) ((( شوة) (: املور)

أكلمان سيدي علي شارع بين الويدان)

أكدال الرباط.

املسير):)وامنة بوحسين.
(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(3396(
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STE GRANADAUTO
SARL

تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3

في) مؤرخ  توثيوي  عود  بموت�سى 

 (1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) الخميسات 

مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

محدود3 تحمل الخصائص التالية):

 STE GRANADAUTO(:(التسمية

.SARL

بيع) وكيل  (: االجتماعي) الهدف 

السيارات الجدود3.
رأسمال الشركة):)11))ألف درهم)

موسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم للحصة الواحد3.

عبد االله الشراج):)811)حصة.

ندى الشراج):)11))حصة.

 (11 (: الشراج) الرحمان  عبد 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
1)))زنوة سد ادريس) :)رقم) املور)

األول تجزئة بلميلودي الخميسات.

تسير الشركة من طرف) (: املسير)

غير) ملد3  الشراج  االله  عبد  السيد 

محدود3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

االبتدائية) باملحكمة  الوانوني 

 (1(1 وونيو) ((9 بالخميسات بتاريخ)
التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(9115
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ARADI INVEST

SARL

شركة عات مسؤولية محدود3

وودر رأسمالها ب : 11.111) درهم

املور االجتماعي : محل رقم )، إقامة 

رقم 6، زنوة جد3، الرباط

 (5 بموت�سى عود عرفي مؤرخ في)

وونيو) ((7 في) ومسجل  ((1(1 وونيو)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

الخصائص التالية):

.ARADI INVEST(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 

مسؤولية محدود3.

البناوات) (: االجتماعي) الهدف 

مواول في البناء.

تجزيء)األرا�سي.

مواول في أشغال البناء.

درهم) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا) (3( إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى))3)ديسمبر.

(،( رقم) محل  (: االجتماعي) املور 

إقامة رقم)6،)زنوة جد3،)الرباط.

وونس) ازراحن  السيد  (: التسيير)

ملد3 محدود3.

توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)

تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط الوانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

للسجل) ((((3 رقم) تحت  ((1(1

التجاري رقم)9))33).
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BELVEDERE PROMOTION
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود3 وعات 

شريك وحيد

وودر رأسمالها ب : 11.111) درهم

املور االجتماعي : محل رقم )، إقامة 

رقم 6، زنوة جد3، الرباط

 (1 بموت�سى عود عرفي مؤرخ في)

وونيو) ((7 في) ومسجل  ((1(1 وونيو)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  ((1(1

الخصائص التالية):

 BELVEDERE (: التسمية)

.PROMOTION

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 

شريك) وعات  محدود3  مسؤولية 

وحيد.

البناوات) (: االجتماعي) الهدف 

مواول في البناء.

تجزيء)األرا�سي.

املختلفة األشغال  في   مواول 

أو البناء.

درهم) ((11.111 (: املال) رأس 

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.

وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 

ديسمبر من كل سنة ماعدا) (3( إلى)

السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى))3)ديسمبر.

(،( رقم) محل  (: االجتماعي) املور 

إقامة رقم)6،)زنوة جد3،)الرباط.

التسيير):)السيد نبيل اع�سي،)ملد3)

غير محدود3.

توزيع األرباح):)من األرباح الصافية)

تؤخذ)%5)لتكوين االحتياط الوانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليو) فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

للسجل) (((39 رقم) تحت  ((1(1

التجاري رقم)39)33).
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مكتب املحاسبة إيهاب استشار3 ش.ع.م.م.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم

مورها االجتماعي):)شارع الحسن الثاني،)عمار3)

البنك املغربي للتجار3 الخارجية مكتب رقم)9،)

الناضور

ROCHENOIRE TRANS
SARL AU

رأسمال الشركة : 1.111) درهم

مورها االجتماعي : شارع الحسن 

الثاني، عمار3 البنك املغربي للتجار3 
الخارجية، مكتب رقم 9، الناضور

س.ت. : 8769)

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

 ROCHENOIRE TRANS لشركة)

وونيو) ((3 املنعود بتاريخ) (SARL AU

1)1)،)تم ما ولي):

(: بإضافة) الشركة  نشاط  تغيير 

مواولة في نول البضائع على الصعيد)

الوطني والدولي لحساب الغير.

تغيير البند)3)من الوانون األسا�سي)

للشركة.

األسا�سي) الوانون  تحدوث 

للشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

فاتح) بتاريخ  بالناضور  االبتدائية 

ووليو)1)1))تحت رقم)716.
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مكتب املحاسبة إيهاب استشار3 ش.ع.م.م.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم

مورها االجتماعي):)شارع الحسن الثاني،)عمار3)

البنك املغربي للتجار3 الخارجية مكتب رقم)9،)

الناضور

 ALMANSORA COMMERCE

ET DISTRIBUTION
SARL

رأسمال الشركة : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : حي شعالة، 
الناضور

س.ت. : 9119)

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

فبراور) ((7 في) املنعود  عادي  الغير 

شركة) مساهمو  قرر  (،(1(1

 ALMANSORA COMMERCE ET

DISTRIBUTION SARL)ماولي):

تحويل مور الشركة من العنوان)
العنوان) إلى  الناضور  شعالة  حي 
الجدود):)حي لعرا�سي زنوة)31،)بلوك)

جحا الناضور.
تغيير البند)3)من الوانون األسا�سي)

للشركة.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
 (1(1 مارس) ((( بتاريخ) بالناضور 

تحت رقم)377.
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WORLD SERVICES COMPTA

ALIAS KHADAMAT
SARL AU

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 عات شريك واحد

بموت�سى عود عرفي بتمار3 بتاريخ)
الوانون) وضع  تم  ((1(1 فبراور) ((5
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
واحد) شريك  عات  املحدود3 

بالخصائص التالية):
 ALIAS (: االجتماعية) التسمية 

.KHADAMAT SARL AU
الهدف االجتماعي):

أعمال مختلفة)؛
تجار3 في أدوات املكتب)؛

تودوم الخدمات.
املور االجتماعي):)رقم)15)،)حي كيش)

االوداوة،)تمار3.
املد3 االجتماعية):)99)سنة ابتداء)

من تاريخ تأسيسها.
 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم موزعة على)111))حصة من فئة)

11))درهم للحصة وزعت كما ولي):
العلوي) الحسين  موالي  السيد 

111))حصة.
من) تبدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور إلى))3)ديسمبر من كل سنة.
السيد موالي الحسين) (: التسيير)
غير) ملد3  للشركة  مسير  العلوي 

محدود3.
تم إوداع السجل التجاري بمكتب)
بتمار3) االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ)7)وونيو)1)1))تحت رقم)353.
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ITALIAN STONE
SARL

مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
بالرباط) ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ)
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 
املحدود3 تحمل الخصائص التالية):

.ITALIAN STONE(:(التسمية
الهدف):)استيراد وتصدور الرخام،)
البناء) أشغال مختلفة،) بيع الرخام،)

ومنعش عواري.
العنوان التجاري):)شارع عبد العزيز)

بوطالب،)عمار3)7،)عكاري،)الرباط.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
تم تعيين السيد3 دنيا) (: التسيير)
غير) ملد3  للشركة  كمسير3  بوكيعز 

محدد3.
99)سنة) :)مد3 عمر الشركة) املد3)

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) بالسجل  التوييد  تم 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم)

33189))بتاريخ)5))وونيو)1)1).
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NAJM - BINAE
شركة عات مسؤولية محدود3

الرأسمال االجتماعي : 11.111) درهم
املور االجتماعي : حي الفروكي 

الصغير، زنوة عين جمعة، الطابق 
السفلي، رقم 3، تابريكت، سال

تعدول
بموت�سى الجمع العام االستثمائي)
قرر) بسال،) ((1(1 وونيو) (3 املؤرخ في)
ش.م.م) (NAJM-BINAE مسير شركة)

ما ولي):
تفويت الحصص االجتماعية):)تم)
511)حصة اجتماعية عائد3) تفويت)
للسيد الناجي البشير،)لصالح السيد)

مير3 محمد.
511)حصة اجتماعية) تم تفويت)
الحق،) عبد  الناجي  للسيد  عائد3 

لصالح السيد مير3 محمد.
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(: للشركة) الوانوني  الوضع  تغيير 
محدود3) مسؤولية  عات  شركة  من 
محدود3) مسؤولية  عات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
حي) من  (: االجتماعي) املور  تغيير 
زنوة عين جمعة،) الفروكي الصغير،)
تابريكت،) (،3 رقم) السفلي،) الطابق 
طريق) (،31 رقم) العنير  حي  إلى  سال 

املهدوة بوقنادل،)سال.
الناجي) السيد  قدم  (: التسيير)
البشير استوالته من منصبه كمسير)
محمد) مير3  السيد  وتعيين  للشركة 

مسير وحيد للشركة.
من) و7) (6 (،5 (،( تعدول الفصول)

قانون الشركة.
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بسال بتاريخ)

9))وونيو)1)1))تحت رقم)33351.
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LABEL GRILL
شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها : 1.111) درهم
زنوة ضاوة الرومي، شوة رقم 5، 

عمار3 3)، أكدال، الرباط
بتاريخ) بموت�سى عود عرفي حرر 
بتاريخ) وسجل  ((1(9 أكتوبر) (( 

8))مارس)1)1))تم تعدول ما ولي):
بيع الحصص):

ادوب) السيد  من  حصة  (38 بيع)
بنبراهيم إلى السيد احمد حمود)؛

حصة من السيد ادريس) (51 بيع)
بن ملليح إلى السيد احمد حمود.

استوالة السيد ادريس بن ملليح.
بن) ادريس  السيد  استوالة  بعد 
ملليح أصبحت الشركة مسير3 فوط)

من طرف السيد احمد حمود.
تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
قرر السيد احمد حمود تحدوث)

النظام األسا�سي للشركة.
الحصول) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
طرف) من  الوانوني  اإلوداع  على 
بتاريخ) بالرباط  التجارية  املحكمة 
السجل) تحت رقم  ((1(1 وونيو) (((

التجاري)816).
لإلوداع والنشر

التسيير
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STE DISTRIFY
SARL

 Siège(Social : Casablanca, Ain

Diab, 23 Rue(Boucle(d’Anfa

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

األستاع3) تلوته  الذي  االستثنائي 

وفاء)بندي بتاريخ))))ماي)1)1))قرر)

الجمع العام ما ولي):

الباتول) املرحومة  وفا3  معاونة 

بنجلون.

التي) اجتماعية  حصة  (65 توزيع)

 DISTRIFY SARL بشركة) تملكها 

شركة عات مسؤولية محدود3 بشريك)

وحيد رأسمالها)11.111))درهم مورها)

االجتماعي بالدار البيضاء،)عين الذئاب،)

شارع بوكل أنفا بين ورثة سبتي،) ((3

لطيفة) سعاد،) حليمة،) (: السيدات)

وحوبابة نسبة)8/1)أي)5)).8)سهم لكل)

خالد) محمد  والسيدان  منهن  واحد3 

أي) للواحد  (8/2 نسبة) غالي  ومحمد 

5).6))سهم لكل منهما.

الحل املبكر وتصفية الشركة.

مور) وتحدود  مصفي  تعيين 

راسين،) البيضاء،) الدار  في  التصفية 

إقامة طاوبة))6)،)شارع عبد اللطيف)

بن قدور،)الطابق الثالث،)شوة رقم)6.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

1)1))تحت) )))ماي) بتاريخ) البيضاء)

رقم)733978.

العام) الجمع  محضر  وبموت�سى 

األستاع3) تلوته  الذي  االستثنائي 

 (1(1 9))ماي) املذكور3 أعاله بتاريخ)

قرر الجمع العام ما ولي):

املوافوة على تورير املصفي لجميع)

قفل) معاونة  التصفية،) عمليات 

التشطيب) طلب  التصفية،) مسطر3 

التجاري) السجل  من  الشركة  على 

وسجل الضرائب املهنية.
للنسخة والبيان

األستاع3 وفاء)بندي
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LOUISIANE DECO

SARL AU

 RESIDENCE AL AZIZIA BD

 ROYAUME ARABIE SAOUDITE

3ème(ETG(N°20, TANGER

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد

سجل) عرفي  عود  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) ((1 بتاريخ) بطنجة 

لشركة) األسا�سي  الوانون  وضع 

املميزات) عات  (LOUISIANE DECO

التالية):

الشريك):

الجنسية،) مغربي  البوالي،) هشام 

 (981 أغسطس) (8 بتاريخ) مزداد 

بسيدي وحيى زعير،)الصخيرات تمار3)

إقامة) الونطر3،) شارع  ب  والساكن 

الشوة رقم) الطابق األول،) صابرين،)

6،)تطوان والحامل للبطاقة الوطنية)

غاوة) إلى  صالحة  (L3(3759  رقم)

3))وناور)))1).

.LOUISIANE DECO((:(التسمية

 AMEUBLEMENT ET (: الغرض)

.DECORATION

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3 اكتتبت وسددت كما ولي):

السيد هشام البوالي)111))حصة.

إقامة العزيزية،) (: املور االجتماعي)

السعودوة،) العربية  اململكة  شارع 

الطابق الثالث،)رقم)1)،)طنجة.

املد3):)99)سنة.

تم تعيين السيد هشام) (: التسيير)

غير) ملد3  للشركة  مسيرا  البوالي 

محدود3.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بطنجة بتاريخ)5))وونيو)1)1) 

تحت رقم)756).
بمثابة موتطف وبيان
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Cabinet(Smart(Marketing

ARDIATY INDUSTRY
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 لشريك وحيد
تبعا للعود العرفي بتاريخ))))مارس)

األسا�سي) الوانون  وضع  تم  (،(1(1

املحدود3) املسؤولية  عات  لشركة 

لشريك وحيد مميزاتها كالتالي):

 ARDIATY (: التسمية)

.INDUSTRY

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

املسؤولية املحدود3 لشريك وحيد.

الهدف):)

بيع املواد واآلليات الصناعية)؛

وكل) والكهرباء،) البناء)  أشغال 

ما ورتبط بها،)واألشغال العمومية)؛

االستيراد والتصدور واملتاجر3 لكل)

املستعملة) واملعدات  البضائع  أنواع 

في جميع الوطاعات االقتصادوة)؛

التجارية) العمليات  كل  وكذلك 

والصناعية،)املنووالت العوارية واملالية)

التي ترتبط بصفة مباشر3 أو غير مباشر3)

باألنشطة املذكور3 أعاله.

املور الرئي�سي):)حي النهضة،)شارع)

وادي) الداخلة،) (،33(8 رقم) الطاح 

الذهب.

الرأسمال):)حدد رأس املال في مبلغ)

 (111 إلى) موسم  درهم  ((11.111

للواحد3) درهم  ((11 حصة من فئة)

موزعة على الشكل التالي):

 MAAMA MOHAMED السيد)

111))حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)

MAAMA MOHAMED)ملد3) السيد)

غير محدد3.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 

بوادي الذهب بتاريخ)3))وونيو)1)1) 

توييد) وتم  (2020/392 رقم) تحت 

الشركة تحت رقم)5685))من السجل)

التحليلي.
للخالصة والبيان
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شركة التحاليل واالستشارات
الضحى

استشار3 وتسيير املحاسبة
شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها):)11.111))درهم
مورها الرئي�سي):)بسمة)))عمار3)8))الطابق)

األول،)عين السبع،)الدار البيضاء
التعريف الضريبي):)681388)

الضريبة التجارية):))3139113
ص.و.ض.ج):)6799179

السجل التجاري):)19)33)

ACFAIT
 شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها : 11.111) درهم
مورها الرئي�سي : 7)) زنوة ابن منير، 
إقامة الزرقاء، الطابق ) الرقم )، 

معاريف، الدار البيضاء
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عود   بموجب 
الوانون) تحرير  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
املواصفات) تحمل  والتي  املحدود3 

التالية):
التسمية التجارية):)»آس في«.

شركة) (: االجتماعي) املوضوع 
تطبيوات) وإدار3  إنشاء) الخدمات،)
الهاتف املحمول واملواقع االلكترونية،)
املرئي) االتصال  كائنات  إنشاء)

واإلبداعات الرسومية.
 املور االجتماعي):)7)))زنوة ابن منير،)
(،( الرقم) (( الطابق) الزرقاء،) إقامة 

معاريف،)الدار البيضاء.
املد3 الوانونية):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (: رأسمالها)
موسمة كالتالي):

السيد3 حيا3 الشناوي)511)سهم)
من فئة)11))درهم)؛

السيد جالل بنونة)511)سهم من)
فئة)11))درهم)؛

بويمة) سهم  ((111 مامجموعه)
11))درهم لكل سهم.

من) ستسير  الشركة  (: التسيير)
طرف كل من السيد جالل بنونة ملد3)

غير محدود3.
في) تبتدئ  (: االجتماعية)  السنة 
من) ديسمبر  (3( في) وتنتهي  وناور  (3(

نفس السنة.

وونيو) ((9 تم الوضع الوانوني في)
بالدار) التجارية  باملحكمة  ((1(1
رقم) (737389 رقم) تحت  البيضاء)

السجل التجاري)363315.
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شركة التحاليل واالستشارات
الضحى

استشار3 وتسيير املحاسبة
شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها):)11.111))درهم
مورها الرئي�سي):)بسمة)))عمار3)8))الطابق)

األول،)عين السبع،)الدار البيضاء
التعريف الضريبي):)681388)

الضريبة التجارية):))3139113
ص.و.ض.ج):)6799179

السجل التجاري):)19)33)

EVOLVE IMMO
شركة عات املسؤولية املحدود3 

 بشريك واحد
رأسمالها : 11.111) درهم

مورها الرئي�سي : 7)) زنوة ابن منير، 
إقامة الزرقاء، الطابق ) الرقم )، 

معاريف، الدار البيضاء
تأسيس

بتاريخ) عرفي  عود   بموجب 
الوانون) تحرير  تم  ((1(1 وونيو) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
املحدود3 بشريك واحد والتي تحمل)

املواصفات التالية):
التسمية التجارية):)»إفولف إمو«.
وبيع) شراء) (: االجتماعي) املوضوع 
إدار3) املنوولة،) الغير  العوارات  وكراء)

املمتلكات والصيانة.
 املور االجتماعي):)7)))زنوة ابن منير،)
(،( الرقم) (( الطابق) الزرقاء،) إقامة 

معاريف،)الدار البيضاء.
املد3 الوانونية):)99)سنة.

درهم) ((11.111 (: رأسمالها)
موسمة كالتالي):

السيد3 حكيمة بناني)111))سهم)
من فئة)11))درهم)؛

بويمة) سهم  ((111 مامجموعه)
11))درهم لكل سهم.

من) ستسير  الشركة  (: التسيير)
طرف كل من السيد3 حكيمة بناني)

ملد3 غير محدود3.

في) تبتدئ  (: االجتماعية)  السنة 

من) ديسمبر  (3( في) وتنتهي  وناور  (3(

نفس السنة.

تم الوضع الوانوني في فاتح ووليو)

بالدار) التجارية  باملحكمة  ((1(1
رقم) (73783( رقم) تحت  البيضاء)

السجل التجاري))36386.
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TECHNOAL
SARL AU

تكنوال ش.ع.م.م

السجل التجاري : 955)

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

فبراور) ((1 االستثنائي املنعود بتاريخ)

1)1))تورر ما ولي):

اجتماعية) حصة  ((111 تفويت)

السيد) إلى  محمد  راكع  السيد  من 
رشدي سامي.

من) راكع محمد  السيد  استوالة 

السيد رشدي) الشركة وتعيين  تسير 

غير) ملد3  للشركة  كمسير  سامي 

محدد3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

باملحكمة) الضبط  بكتابة  الوانوني 

بتاريخ) بنور  لسيدي   االبتدائية 

3)مارس)1)1))تحت رقم))33817).
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JR SAKAN
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3

وودر رأسمالها ب : 11.111) درهم

املور االجتماعي : الرقم 3، زنوة واد 
زيز، الطابق الثالث، رقم 3، شوة 

رقم 7، أكدال، الرباط

في) مؤرخ  عرفي  عود   بموت�سى 

6)مارس)1)1))ومسجل في)6))مارس)

تحمل) شركة  تأسيس  تم  (،(1(1

الخصائص التالية):

.JR SAKAN(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 

مسؤولية محدود3.

الهدف االجتماعي):
منعش عواري)؛

مواول في البناء)وتجزيء)األرا�سي)؛
املختلفة) األشغال  في   مواول 

أو البناء.
رأس املال):)11.111))درهم موسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) ((111 إلى)

للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (3( إلى)
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى))3)ديسمبر.
زنوة) (،3 الرقم) (: االجتماعي) املور 
واد زيز،)الطابق الثالث،)رقم)3،)شوة)

رقم)7،)أكدال،)الرباط.
التسيير):)ملد3 غير محدود3 السيد)
لبطاقة) الحامل  الجراري،) نبيل 

.A3(135((التعريف الوطنية رقم
توزيع األرباح):)من األباح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط الوانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((6 بتاريخ)

.(RC(33(15( (15((6
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NORMATIS
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3
وودر رأسمالها ب : 11.111) درهم

املور االجتماعي : الرقم 3، زنوة واد 
زيز، الطابق الثالث، رقم 3، شوة 

رقم 7، أكدال، الرباط
في) مؤرخ  عرفي  عود   بموت�سى 
في) ومسجل  ((1(1 مارس) ((3 
تم تأسيس شركة) (،(1(1 مارس) ((6

تحمل الخصائص التالية):
.NORMATIS(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 
مسؤولية محدود3.

الهدف االجتماعي):
(الدوكور) الدوكور) في  مواول 

الداخلي والتصميم))؛
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منعش عواري)؛
تاجر مصدر ومستورد.

رأس املال):)11.111))درهم موسمة)
درهم) ((11 حصة من فئة) ((111 إلى)

للحصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي.
وناور) فاتح  من  (: املالية) السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا) (3( إلى)
السنة األولى تبتدئ من تاريخ تأسيس)

الشركة إلى))3)ديسمبر.
زنوة) (،3 الرقم) (: االجتماعي) املور 
واد زيز،)الطابق الثالث،)رقم)3،)شوة)

رقم)7،)أكدال،)الرباط.
التسيير):)ملد3 غير محدود3 السيد)
لبطاقة) الحامل  الجراري،) نبيل 

.A3(135((التعريف الوطنية رقم
توزيع األرباح):)من األباح الصافية)
تؤخذ)5%)لتكوين االحتياط الوانوني)

والباقي ووزع بين الشركاء.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) (31 بتاريخ)

.(RC(33(8(( (15(93
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STE ITSPOT
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
بموت�سى العود العرفي املؤرخ في)
الوانون) وضع  تم  ((1(1 مارس) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 
عات) واحد  بشريك  املحدود3 

الخصائص التالية):
.STE ITSPOT(:(التسمية

الهدف):)
تاجر معدات الحاسوب)؛

املعلومات،) تكنولوجيا  قسم 
أعمال مختلفة.

زنوة) ((1 عمار3) (: املور االجتماعي)
 طرفاوة،)إقامة ادري�سي بالطو،)رقم)9) 

الطابق)3،)مكناس.
في) الشركة  مد3  حددت  (: املد3)
التأسيس) ووم  من  ابتداء) سنة  (99
حالة الحل املسبق) النهائي باستثناء)
التمدود املنصوص عليه في هذه) أو 

الووانين.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

 (11.111 في) االجتماعي  الرأسمال 

حصة من) ((111 إلى) درهم موسمة 

فئة)11))درهم للحصة الواحد3.

اإلدار3):)ودور الشركة السيد عبد)

الوادر ووني مسير للشركة وشريك.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))السجل التجاري رقم)39813.
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STE DACUS

SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

لشركة) ((1(1 ماي) ((6 في) املؤرخ 

املحدود3،) املسؤولية  عات  (DACUS

 (1 رقم) شوة  (: االجتماعي) مورها 

إقامة) تارودانت،) زنوة  (3 الطابق)

لشبونة،)مكناس قد تورر):

بيع وتحويل)75)حصة من مجموع)

حصص الشركة اململوكة من طرف)

السيد مهدي املخاض إلى السيد نادر)

حسن العلوي.

تلتزم الشركة في كل العوود التي)

تخصها بالتوقيع الوحيد السيد نادر)

حسن العلوي.

للشركة) الوحيد  املسير  استوالة 

السيد مهدي املخاض وتعيين السيد)

وحيدا) مسيرا  العلوي  حسن  نادر 

للشركة.

للشركة) نشاط  إضافة 

 TRAVAUX DIVERS OU DE

.CONSTRUCTION

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))تحت رقم)751))سجل تجاري)

رقم)5)333.
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STE NOV DISTY
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
لشركة) ((1(1 ماي) ((6 في) املؤرخ 
املسؤولية) عات  (NOV DSTY
شارع) (: االجتماعي) مورها  املحدود3،)
 (( 37)شوة) إقامة) (( الحسن الثاني)

الطابق)3)م.ج،)مكناس قد تورر):
تلتزم الشركة في كل العوود التي)
للسيد) الوحيد  بالتوقيع  تخصها 

محمد عثمان التوي.
استوالة املسير3 الوحيد3 للشركة)
السيد فطيمة بنلعلى وتعيين السيد)
وحيدا) مسيرا  التوي  عثمان  محمد 

للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) بمكناس  التجارية 
1)1))تحت رقم)539))سجل تجاري)

رقم))1))3.
329 P

STE ARRA CARS
SARL AU

مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 
بالرباط) ((1(1 مارس) ((5 بتاريخ)
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 
تحمل) وحيد  بشريك  املحدود3 

الخصائص التالية):
.STE ARRA CARS(:(التسمية

بدون) السيارات  كراء) (: الهدف)
سائق.

 39( رقم) (: التجاري) العنوان 
مطاع) والد  رياض  تجزئة  (3 سكتور)

تمار3.
الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
للشركة ملد3) الغولجي أحمد كمسير 

غير محدود3.
99)سنة) :)مد3 عمر الشركة) املد3)

من تاريخ التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)
)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

التجاري) السجل  في  التوييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمار3 تحت رقم)

9939)))بتاريخ)3))وونيو)1)1).

330 P

STE MERYOUMA NEGOCE
شركة عات مسؤولية محدود3

بشريك واحد

تأسيس
 (7 بتاريخ) الشركاء) قرار  بموجب 

تأسيس شركة) تورر  ((1(9 سبتمبر)

محدود3 املسؤولية عات شريك واحد)

وتبعا لذلك فإنها تتكون من السيد)

بالخصائص) وتتميز  محصل  حسن 

التالية):

 STE (: الشركة) تسمية 

.MERYOUMA NEGOCE SARL

نشاط الشركة):

استيراد وتصدور والتجار3 في كل)

ما وخص السيارات والدراجات وقطع)

الغيار وغيرها.

نول السلع.

باتريس) شارع  (69 (: الشركة) مور 

))الطابق الثاني حسان) لومومبا رقم)

الرباط.

99)سنة من تاريخ إحداثها) (: املد3)

الفعلي.
 (11.111 في) حدد  (: املال) رأس 

درهم موسم على)111))حصة بويمة)

11))درهم للواحد3.

السيد حسن) (: التسيير والتوقيع)

محصل.

تم اإلوداع الوانوني لدى املحكمة)

أكتوبر) ((( بتاريخ) بالرباط  التجارية 

9)1))تحت رقم)31859).
وهذا بمثابة موتطف وبيان
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STE LAACHIRI LILISKANE
SARL AU

GESSION DE PARTS
الغير) العام  الجمع  لورارات  تبعا 

العادي للشركاء)بتاريخ)3)وونيو)1)1) 

تورر ما ولي):
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طرف) من  حصة  (511 تفويت)

البطاقة) رقم  العشيري  مراد  السيد 

امهيدر3) السيد  لفائد3  (AB8581(

.AB38175(محمد رقم البطاقة
العشيري) مراد  السيد  استوالة 

السيد) وتعيين  الشركة  تسيير  من 

مراد العشيري والسيد مهيدر3 محمد)

مسيرون للشركة.

تغيير الشكل الوانوني من شركة)

عات املسؤولية عات الشريك الوحيد)

إلى شركة عات املسؤولية املحدود3.

تحيين الوانون األسا�سي للشركة.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم) تحت  ((1(1 ووليو) (( بتاريخ)

.(15(3(
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STE COIN VERT 1
تأسيس شركة

وبموجب) ((1(1 مارس) (3 بتاريخ)

عات) شركة  تأسست  عرفي  عود 

اسم) تحت  املحدود3  املسؤولية 

.COIN VERT (

هدفها):)موهى.

 (( متجر) (: التجاري) العنوان 

عمار3)6)مشروع الورد تامسنا.

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)

في)11.111))درهم موسمة إلى)111) 

للحصة) درهم  ((11 بويمة) حصة 

موزعة كما ولي):

نادوة صنبي):)511)حصة.

ويوسف صنبي):)511)حصة.

السيد3 حفيظة صنبي) (: التسيير)

مسير3 للشركة ملد3 غير محدود3.

99)سنة) :)مد3 عمر الشركة) املد3)

من تاريخ تأسيسها النهائي.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

باملحكمة التجارية بتمار3)9917)).
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STE AS HYGIENE
SARL

املور االجتماعي : الرباط حسان 
موالي أحمد الوكيلي العمار3 31 

الشوة 8
إعالن تأسيس شركة

 (( بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
 AS تأسيس شركة) تم  ((1(1 وونيو)

HYGIENE)عات مسؤولية محدود3.
مواول) (: االجتماعي) الهدف 

تنظيف.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 
درهم للحصة الواحد3 موزعة) ((11

بين الشركاء)على الشكل التالي):
 511 (: إسماعيل) امزيل  السيد 

حصة.
السيد محمد أمين بن عود3):)511 

حصة.
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
املسير):)السيد امزيل إسماعيل.

(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 
.(33((7
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STE JAWHARA ANWAR
SARL AU

 STE A RESPONSABILITE
LIMITEE
SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم
املور االجتماعي : حي البورج رباط 

الخير - صفرو
تأسيس

تم) خاص  عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 ووليو) (( بتاريخ) تسجيله 
 STE JAWHARA شركة) تأسيس 

.ANWAR SARL AU
وتحدد موضوع) (: الشركة) غرض 

الشركة في):

محل لوازم التنظيف.
املور االجتماعي):)حي البورج رباط)

الخير)-)صفرو.
 99 الشركة) مد3  (: الشركة) مد3 
سنة ابتداء)من ووم التأسيس النهائي.
في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

11.111))درهم.
وووم بتسيير الشركة) (: املتصرف)

مصباح أنوار.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
وناور) فاتح  من  للشركة  االجتماعية 

وتنتهي في))3)ديسمبر.
اإلوداع الوانوني):)لود تم اإلوداع)
باملحكمة) الضبط  بكتابة  امللف 
االبتدائية بمدونة صفرو تحت رقم)

.2020/114
املسري

أنوار مصباح
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 STE FAST ENGINEERING
SOLUTION

SARL AU
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
SARL AU

رأسمالها : 11.111) درهم
املور االجتماعي : رقم )3 دار بوزيان 

حي الخندق البهاليل - صفرو
تأسيس

تم) خاص  عرفي  عود  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) ((5 بتاريخ) تسجيله 

تأسيس شركة.
 STE FAST (: التسمية)
 ENGINEERING SOLUTION

.SARL AU
وتحدد موضوع) (: الشركة) غرض 

الشركة في):
مواولة في الهندسة.

دار) (3( رقم) (: االجتماعي) املور 
بوزيان حي الخندق البهاليل)-)صفرو.

 99 الشركة) مد3  (: الشركة) مد3 
سنة ابتداء)من ووم التأسيس النهائي.
في) محدد  (: الشركة) رأسمال 

11.111))درهم.

املتصرف):)وووم بتسيير الشركة.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

وناور) فاتح  من  للشركة  االجتماعية 

وتنتهي في))3)ديسمبر.

اإلوداع الوانوني):)لود تم اإلوداع)

باملحكمة) الضبط  بكتابة  امللف 

االبتدائية بمدونة صفرو تحت رقم)

.2020/103
املسير

لبري�سي عز دون
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STE LE CONSTRUCTOIRE
SARL

تأسيس
 (6 تبعا لعود عرفي مؤرخ في ووم)

وونيو)1)1))تم وضع قوانين الشركة)

املحدود3) املسؤولية  عات  املساهمة 

وعات املميزات التالية):

التسمية): شركة لوكونستروكتوار 

ش.م.م.

الصفة الوانونية):)شركة مساهمة)

عات مسؤولية محدود3.

:)حدد موضوع الشركة) ( املوضوع)

فيما ولي):

التجار3 في مواد البناء.

في) الرأسمال  حدد  (: الرأسمال)

لالكتتاب) كلها  درهم  ((11.111

والدفع.
زنوة) (13 رقم) (: االجتماعي) املور 

البكاي تل�سي أكادور.

99))سنة ابتداء) املد3):)حددت في)

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

كل) من  ديسمبر  (3( في) وتنتهي  وناور 

سنة.

السيد) الشركة  ودور  (: اإلدار3)

وونس بكنز ملد3 غير محدود3.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

لدى) الضبط  بكتابة  الوانوني 

 ( بتاريخ) ألكادور  التجارية  املحكمة 

ووليو)1)1))تحت رقم)91693.
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عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   7311

مكتب األستاع3 حسناء)كرين

موثوة بالدار البيضاء

STE KARA TEK
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد

تأسيس
))-))بموجب عود رسمي حرر من)

كرين بتاريخ) طرف األستاع3 حسناء)

تم وضع الووانين) ((1(9 نوفمبر) ((3

مسؤولية) عات  لشركة  األساسية 

ولي) فيما  وحيد  بشريك  محدود3 

خصائصها):

 STE KARA TEK SARL(:(التسمية

.AU

الهدف):)من بين أهداف الشركة):

املطاعم) معدات  تسويق 

والفنادق.

واستغالل) وتسويق  وبيع  شراء)

الوطنية) والتجار3  والتمثيل  وتوزيع 

لجميع) عام  بشكل  والدولية،)

املنتجات واملواالت والسلع واملعدات)

واللوزم واإلكسسوارات،واآلالت من)

النشاط) في جميع مجاالت  نوع،) أي 

التجاري والحرفي والسياحي.

االستيراد والتصدور.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

واملالية) والتجارية  الصناعية 

املنوولة) وغير  والعوارية  والفالحية 

التي ومكن ربطها بشكل مباشر أو غير)

مباشر بإحدى العمليات املشار إليها)

أعاله أو التي قد تعزز تطوير الشركة.

البيضاء،) الدار  (: املور االجتماعي)

عمار3) حي الحسني،) مشروع الرضا،)

1))الطابق)3)الرقم)31.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

تأسيسها.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 

 (11 درهم موسم إلى) ((1.111 مبلغ)

للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 

الواحد3.

للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)

عبد الغني الورناني.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور إلى غاوة))3)ديسمبر من كل)

سنة.

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  ( (- ((

بالدار) لالستثمار  الجهوي  املركز 

 (1(9 ديسمبر) ((( بتاريخ) البيضاء)

تسجيل) وتم  (7(3336 رقم) تحت 

الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.35166(
من أجل الخالصة والبيان

األستاع3 حسناء)كرين
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مكتب األستاع3 حسناء)كرين

موثوة بالدار البيضاء

STE OASIS BLANCHE
شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها : 31.111 درهم

املور االجتماعي : الدار البيضاء، 1) 
زنوة الحرية، الطابق 3 الشوة رقم 5

تفويت حصص اجتماعية
تحيين الوانون األسا�سي للشركة

بموت�سى عود رسمي بتاريخ) ( (- ((

9)1))فوت السيد محمد) 3)ديسمبر)

الحصص) مجموع  وخبار  آوت  أمين 

االجتماعية التي ومتلكها في الشركة)

املذكور3 أعاله واملمثلة في)51))حصة)

رضوان) السيد  لفائد3  اجتماعية 

 BRIGITTE والسيد3) العرو�سي 

.LUCE JULIETTE VIDAL

-)وبموت�سى الجمع العام الغير) ((

بتاريخ) واملنعود  للشركة   العادي 

3)ديسمبر)9)1))تورر ما ولي):

تفويت) عود  على  املصادقة 

الحصص االجتماعية.
الوانون) من  و7) (6 البنود) تغيير 

األسا�سي للشركة.

قبول استوالة السيد محمد أمين)

آوت وخبار من منصب املسير للشركة.

العرو�سي) رضوان  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.
الوانون) من  ((5 البند) تغيير 

األسا�سي للشركة.

تحيين الوانون األسا�سي للشركة.

الوانوني بكتابة) تم اإلوداع  ( (- ((

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

 (1(9 ديسمبر) ((3 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)1)37)7.
من أجل الخالصة والبيان

األستاع3 حسناء)كرين
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مكتب األستاع3 حسناء)كرين

موثوة بالدار البيضاء

STE ECOLE PLOTIN PRIVEE

شركة عات مسؤولية محدود3

رأسمالها : 511.111 درهم

املور االجتماعي : الدار البيضاء، )3-

33  فيالج بيلوط، دار بوعز3

تفويت حصص اجتماعية
بموت�سى عود رسمي بتاريخ) ( (- ((

5))أكتوبر)8)1))فوت السيد حسن)

وفوت مجموع الحصص االجتماعية)

واملمثلة) ( الشركة) في  ومتلكها  التي 

لفائد3) اجتماعية  حصة  ((511 في)

معاد) والسيد  وفوت  مريم  السيد3 

ملهادي والسيد عمر وفوت.

للجمع) رسمي  عود  وبموت�سى 

 (5 العام املنعود فوق العاد3 بتاريخ)

أكتوبر)8)1))تورر ما ولي):

املصادقة على عود هبة الحصص)

االجتماعية.

تعدول الفصلين)6)و7)من))الوانون)

األسا�سي للشركة.

تعيين السيد3 مريم وفوت كمسير3)

وحيد3 للشركة ملد3 غير محدود3.

إعاد3 الوانون األسا�سي للشركة.

بكتابة) الوانوني  الوضع  تم  ( (- ((

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)

 (1(8 ديسمبر) ((3 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم))9)685.
من أجل الخالصة والبيان

األستاع3 حسناء)كرين
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مكتب األستاع3 حسناء)كرين

موثوة بالدار البيضاء

STE GHOQAR
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3
تأسيس

))-))بموجب عود رسمي حرر من)
كرين بتاريخ) طرف األستاع3 حسناء)
تم وضع الووانين) ((1(9 نوفمبر) ((3
مسؤولية) عات  لشركة  األساسية 

محدود3 فيما ولي خصائصها):
.STE GHOQAR SARL(:(التسمية
الهدف):)من بين أهداف الشركة):

اإلنعاش العواري والتجزئة.
عات) والخدمات  األنشطة  جميع 

الصفة.
املعامالت) جميع  عامة  وبصفة 
والصناعية)) والتجارية  املالية 
املنوولة) واملعامالت  والعوارية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر)
بإحدى العمليات املشار إليها أعاله أو)

التي قد تعزز تطوير الشركة.
البيضاء،) الدار  (: املور االجتماعي)
 5 حي السالمة،)إقامة شيماء،)عمار3)

رقم)3).
من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

تأسيسها.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 (11 درهم موسم إلى) ((1.111 مبلغ)
للحصة) درهم  ((11 فئة) من  حصة 
الواحد3،)تم تحريرها بأكملها ووزعت)

على الشكل التالي):
 51 (: الغربي) مصطفى  السيد 

حصة.
 51 (: الورناني) الغني  السيد عبد 

حصة.
للسيد) التسيير  أسند  (: التسيير)
وحيد) كمسير  الورناني  الغني  عبد 

للشركة.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
فاتح وناور إلى غاوة))3)ديسمبر من كل)

سنة.
لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  ( (- ((
بالدار) لالستثمار  الجهوي  املركز 
 (1(9 ديسمبر) ((( بتاريخ) البيضاء)
تسجيل) وتم  (7(3335 رقم) تحت 
الشركة بالسجل التجاري تحت رقم)

.351659
من أجل الخالصة والبيان

األستاع3 حسناء)كرين
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731( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

STE PLANTE ECOLOGIQUE
شركة عات مسؤولية محدود3

بشريك وحيد
تأسيس

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
)))وونيو)1)1))بابن جرير تم تأسيس)
محدود3) مسؤولية  عات  شركة 
بشريك وحيد وعلك وفق املواصفات)

التالية):
 STE PLANTE (: التسمية)

.ECOLOGIQUE
استغالل) (: االجتماعي) النشاط 
االستيراد) (- الفالحية) األرا�سي 
واملعدات) املنتجات  في  والتصدور 

الفالحية.
املور االجتماعي):)جماعة آوت حمو)
دوار أوالد اعبيد همد إقليم الرحامنة)

دائر3 ابن جرير.
املد3):)99)سنة.

رأسمال):)حدد في)11.111))درهم)
درهم) ((11 سهم) ((111 إلى) جزء)
للسهم حررت نودا بالكامل وأسندت)
سعيد) السيد  الوحيد  الشريك  إلى 

رزكي.
تم تعيين السيد سعيد) (: التسيير)

رزكي كمسير وحيد ملد3 غير محدد3.
من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في متم ديسمبر.
األرباح):)توسم أو تنول بعد خصم)

االحتياط الوانوني.
تم اإلوداع الوانوني لدى املحكمة)
االبتدائية بابن جرير بتاريخ)9))وونيو)
1)1))تحت رقم)73)السجل التجاري)

رقم)85)).
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شركة هاديا
ش.م.م.

خفض رأسمال الشركة
من 911.111 درهم  إلى 31.111) 

درهم
بعود) ((1(1 وونيو) (9 بتاريخ) ( (- ((
املحدود3) الشركة  لدى  الشركاء)
رأسمالها) املحدد  هادوا  املسؤولية 
مورها) والكائن  درهم  (911.111 في)
زنوة) (،6( البيضاء) بالدار  الرئي�سي 
بلفيدور بعودهم للجمع) دو بروفان،)

العام املختلط قرروا ما ولي):

من) الشركة  رأسمال  خفض 
911.111)درهم إلى)31.111))درهم.

املمثل) املبلغ  من  الشركاء) تمكين 
لخفض رأسمال الشركة.

وبه تعدول الفصل)7)من الوانون)
األسا�سي.

الوانوني بكتابة) تم اإلوداع  ( (- ((
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار)
 (1(1 ووليو) فاتح  بتاريخ  البيضاء)

تحت رقم)737799.
للنسخ واإلشارة

الهيئة املسرية
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 STE RABAT URGENCE
MEDICALE

شركة عات مسؤولية محدود3
العمار3 8) زنوة عمر الجدودي 

الشوة 9 الوبيبات
RC : 102275

الحل املسبق للشركة
قرر) ((1(1 فبراور) ((8 بتاريخ)
 RABAT URGENCE شركة) شركاء)

MEDICALE)ما ولي):
التصفية املسبوة والتشطيب من)

السجل التجاري.
الغريب) سمية  السيد3  تعيين 

كمصفية للشركة.
املور االجتماعي للتصفية):))العمار3)
 9 الشوة) الجدودي  عمر  زنوة  ((8

الوبيبات)-)الرباط.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط ووم)3))وونيو)1)1)  

تحت رقم)15175).
344 P

STE PRESSING ADAM
شركة عات مسؤولية محدود3

راسمالها : 11.111) درهم
مورها االجتماعي : ) اقامة 3) شارع 

النورس الدارالبيضاء
مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
(،(1(1 وونيو) ((1 في) بالدارالبيضاء)

تورر ما ولي):
ادحسون) وفاء) السيد3  فوتت 
ومتلكها) التي  اجتماعية  حصة  (511

السيد3) لفائد3  الشركة  راسمال  في 
رشيد3 شكري.

ادحسون) وفاء) السيد3  استوالة 
من منصبها كمسير3 وحيد3.

ادحسون) وفاء) السيد3  تعيين 
كمسيرتين) شكري  رشيد3  والسيد3 
للشركة ملد3 غير محدود3 مع اعتماد)

التوقيع املشترك لهما.
من) و3)) و7) (6 الفصول) تعدول 

الوانون االسا�سي للشركة.
بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
(،(1(1 وونيو) (31 في) بالدارالبيضاء)
تحت رقم)1)7377،)السجل التجاري)

رقم)353883.
345 P

STE DEJANGOCE
شركة عات مسؤولية محدود3

راسمالها : 511.111 درهم
مورها االجتماعي : 1)  شارع الحرية 
الطابق 3 شوة رقم 5  الدارالبيضاء

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 
(،(1(1 وونيو) ((( في) بالدارالبيضاء)

تورر ما ولي):
شكري) رشيد3  السيد3  فوتت 
51))))حصة اجتماعية التي ومتلكها)
السيد) لفائد3  الشركة  راسمال  في 

عبد االله ازراودي.
   (51 فوت السيد هاشم ازريدي)
في) ومتلكها  التي  اجتماعية  حصة 
راسمال الشركة لفائد3 السيد عبد)

االله ازراودي.
شكري) رشيد3  السيد3  استوالة 

من منصبها كمسير3 وحيد3.
شكري) رشيد3  السيد3  تعيين 
والسيد عبد االله ازريدي))كمسيرون)
للشركة ملد3 غير محدود3 مع اعتماد)

التوقيع املنفرد لكل منهما.
توسيع نشاط الشركة ليشمل):

اللوازم) وشراء) بيع  االستيراد،)
واملعدات الطبية وشبه الطبية.

وبصفة عامة التجار3.
تعدول الفصول)3،)6،)7)و5))من)

الوانون االسا�سي للشركة.

بكتابة) الوانوني  االوداع  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط 
(،(1(1 وونيو) (31 في) بالدارالبيضاء)
تحت رقم)))7377،)السجل التجاري)

رقم))39878.
346 P

فيداركو

شركة محدود3 املسؤولية

رأسمالها):)11.111))درهم

مور):)زنوة مصطفى املعاني رقم)357 

الدارالبيضاء

 STE MACAN INVEST
SARL

شركة محدود3 مسؤولية 
رأسمالها : 51.111) درهم

مورها  االجتماعي : شارع ابراهيم 
روداني رقم 313 الطابق الرابع  

الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 338933
تفويت حصص تابعة للشركة

مؤرخ) عرفي  عود  بموجب 
(،(1(1 وونيو) ((5 في) بالدارالبيضاء)
البلغيتي) املهدي  السيد موالي  فوت 
 MOULAY EL MEHDI BELGHITI
 DAHLIAS الشركة) لفائد3 
تابعة) حصة  (HOLDING،( 750
لكل) درهم  ((11 فئة) من  للشركة 
التي تمثل مجموع الحصص) حصة،)
التي كان وملكها في) التابعة للشركة،)

.MACAN INVEST(راسمال شركة
حسب قرار غير عادي مؤرخ في)7) 

وونيو)1)1)،)قام الشركاء)بما ولي):
تابعة) حصة  (751 تفويت) قبول 
للشركة من فبل السيد موالي املهدي)
 MOULAY EL MEHDI البلغيتي)
 DAHLIAS BELGHITI)لفائد3 شركة)

.HOLDING
 DAHLIAS الشركة) قبول 

HOLDING)بصفة شريكة جدود3.
من) و7) (6 البندون) تحرير  تعدول 

النظام االسا�سي.
الوانوني) االوداع  انجاز  تم 
التجارية) باملحكمة  الضبط  بكتابة 
(،(1(1 وونيو) (31 في) بالدارالبيضاء)

تحت رقم)737736.
عن موجز وبيان

االدار3 املسير3

موالي املهدي البلغيتي
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عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   731(

STE IRG PARTNERTS
شركة مساهمة

رأسمالها : 311.111 درهم
مورها : الدارالبيضاء )) شارع أنفا 

السجل التجاري رقم : 7.935)3
فودان 3/3 راسمال الشركة

واستمرار استغاللها
 (6 بتاريخ) مداولة  بموجب 
العامة) الجمعية  فان  (،(1(1 ماي)
املختلطة للمساهمين،)وهي تبت طبوا)
الوانون) من  (357 املاد3) ملوتضيات 
املساهمة) بشركات  املتعلق  (17/95
قررت أنه) كما تم تعدوله وتكميله،)
رغم) ال داعي للحل املسبق للشركة،)
 1/4 أن الرساميل الذاتية تول عن)

رأسمال الشركة.
تم الويام باالوداع الوانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
للدارالبيضاء)بتاريخ)9))وونيو)1)1)،)

تحت رقم)))7376.
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STE TRISPOLIS
شركة مساهمة

رأسمالها : 61.111).)) درهم
مورها االجتماعي : 3 زنوة البحتري 

حي كوتيي الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : ))361.8

الزياد3 في  الراسمال الشركة
بموجب الجمعية العامة العادوة)
 (6 بتاريخ) العادوة للمساهمين  وغير 
تمت معاونة االنجاز) ( (،(1(1 وونيو)
الشركة) رأسمال  في  للزياد3  النهائي 
طريق) عن  درهم  (7.331.111 بمبلغ)
املواصة مع مستحوات ثابتة،)سائلة)
ال�سيء) ( الشركة،) على  ( ومستوجبة)
من) الراسمال  رفع  عنه  نتج  الذي 
61.111).)))درهم الى)8.611.111) 

درهم.
اعتماد نظام أسا�سي جدود.

تم الويام باالوداع الوانوني بكتابة)
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
للدارالبيضاء)بتاريخ)5))وونيو)1)1)،)

تحت رقم)33)737.
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االستاع محمد رشيد التدالوي

موثق بالدارالبيضاء

67/69)شارع موالي ادريس االول

الطابق االول الشوة رقم)3

الهاتف):)8.99).)8.)).15/

15.((.8(.(5.(5.88

الفاكس):))5.3).)8.)).15

STE TIJAFER
SARL AU

شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك وحيد

رأسمالها : 11.111) درهم

مورها االجتماعي : 8) زنوة غضفة 

الطابق االر�سي مكتب ) املعاريف 

الدارالبيضاء

السجل التجاري رقم : 339197

التعريف الضريبي : 37))3939

تفويت حصص اجتماعية
تلواه) ثوتيوي  عود  بموت�سى 

االستاع محمد رشيد التدالوي موثق)

وونيو) و9) (8 بتاريخ) بالدارالبيضاء)
فوت السيد محمد التجاري) (،(1(1

111))حصة) كل حصته االجتماعية)

شركة) في  ومتلكها  التي  اجتماعية 

لفائد3) وعلك  (TIJAFER SARL AU

االنسة هند حودر.

تم) التفويت  هذا  وبموت�سى 

استوالة السيد محمد التجاري من)

 TIJAFER SARL(مهامه كمسير لشركة

.AU

وبموت�سى هذا التفويت تم تعيين)

االنسة هند حودر كمسير وحيد وعلك)

ملد3 غير محدود3.

ملزمة) الشركة  ستصبح  وبذلك 

املنفرد) بالتوقيع  عوودها  جميع  في 

ملسيرتها هند حودر.
تم االوداع الوانوني املركز الجهوي)

 (9 بتاريخ) بالدارالبيضاء) لالستثمار 

الشركة) تسجيل  وتم  (،(1(1 وونيو)

للدارالبيضاء،) التجارية  باملحكمة 

تحت رقم)5)7375.
للخالصة والبيان

االستاع محمد رشيد التدالوي
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 STE CAOUTCHOUTIERE DE
ZENATAS

SARL
CAPITAL : 2.945.250 DHS
 SIEGE(SOCIAL : LOT 86

 PARC INDUSTRIEL CFCIM
BOUSKOURA MAROC

 IDENTIFIANT(COMMERCE :
1(6(1538
RC : 29447

تغيير مسير الشركة
الجماعية)) الورارات  وفوا ملحضر 
للشركاء)بتاريخ)3))فبراور)1)1))تورر)

ما ولي):
دوفيد) ( السيد) باستوالة  االقرار 
روبنسون من مهامه كمسير الشركة.

كافيل،) كوري  السيد  تعيين 
تاولور كمسير جدودا لشركة ملد3 غير)

محدد3.
صالحيات الشكليات.

بالسجل) الوانوني  االوداع  تم 
وونيو) ((3 في) للدارالبيضاء) التجاري 

1)1)،)تحت رقم)736831.
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STE  ABB
.S.A

راسمالها : 11).59.933 درهم
مورها االرئي�سي :تجزئة الكولين 
) رقم 37و38 سيدي معروف 

الدارالبيضاء 
السجل التجاري رقم : )3958

العادي) العام  الجمع  على  ( بناء)
على) وبناء) ((1(1 فبراور) ((1 بتاريخ)
 (1 بتاريخ) االداري  املجلس  محضر 
الورارات) اتخاع  تم  (،(1(1 فبراور)

االتية):
استوالة السيد)NAJI JREIJIRI)من)
منصب عضو املجلس االداري ومن)

رئاسة املجلس االداري.
 LOAY FAISAL M تعيين السيد)

.KAMAL EDDIN DAJANI
ورئيسا) االداري  باملجلس  كعضو 

للمجلس االداري.

التجارية) باملحكمة  التسجيل  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) بالدارالبيضاء)

1)1)،)تحت رقم)1851).
352 P

STE LIMPIDA MAROC
راسمالها : 311.111 درهم

مورها االرئي�سي : زنوة سمية، اقامة 
شهرزاد 3، الطابق الخامس، رقم 

)) النخيل الدارالبيضاء
السجل التجاري رقم : 33)377

التعدوالت الخاصة بالجمع العام)
االستثنائي املنعود3 بتاريخ)8))فبراور)

1)1))هي كما ولي):
تفويت حصة شركة.

مساهمة) شركة  (LIMPIDA
التجاري للشركات) مسجلة بالسجل 
(،5(9(9(833 رقم) تحت  بباريس 
والتي) اجتماعية  حصة  ((386 وهي)
 DATAVALUE شركة) الى  تملكها 

.CONSULTING
مسجلة) مساهمة  شركة  وهي 
للشركات) التجاري  بالسجل 
رقم) تحت  (،NANTERRE ب)

.813363553
اجتماعية) حصة  (31 تفويت)
زوجة) (DALEAGE للسيد3) اململوكة 
الشركة) الى  تملكها  التي  (JUVIN
 DATAVALUE CONSULTING
بالسجل) مسجلة  مساهمة  شركة 

التجاري رقم)813363553.
تحيين النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 
رقم) تحت  بالدارالبيضاء) التجارية 

.735636
353 P

STE PRAYTECH MAROC
راسمالها : 311.111.) درهم

مورها االجتماعي : )31 كيلومتر 1.5) 
باتجاه جرف االصفر، بناوة بجماعة 

موالي عبد هللا الجدود3 
السجل التجاري رقم  : 9867

على) أدخلت  التي  التعدوالت 
العادي) غير  العام  االجتماع  محضر 

ووم)6)فبراور)1)1))وهي كما ولي):
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تعدول النظام االسا�سي.

اعتماد الووانين املحدثة.

التعدوالت املترتبة على الووانين.

سجل) في  الوانوني  االوداع  تم 

  (3 في) الجدود3  التجارية  املحكمة 

فبراور)1)1)،)تحت رقم)1)).

354 P

 STE BOUYAFAR

TRANSPORT

شركة محدود3 املسؤولية 

مورها االجتماعي : شارع الجيش 

امللكي رقم 1)3 الناظور

تاسيس شركة
بالناظور) عرفي  عود  بموت�سى 

وضع) تم  (،(1(1 وونيو) ((9 بتاريخ)

محدود3) لشركة  االسا�سي  الوانون 

املسؤولية):

 STE شركة) (: التسمية)

BOUYAFAR TRANSPORT)ش.م.م.

الغرض االجتماعي):)نول البضائع)

لحساب الغير.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.

الجيش) شارع  (: االجتماعي) املور 

امللكي رقم)1)3)الناظور.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

موسم الى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.

من) الشركة  تسير  (: التسيير)

طرف السيد الطاهري فريد والسيد)

البومدوني محمد.

الشركاء):

البومدوني محمد)....)511)حصة.

الطاهري فريد)....)511)حصة.

باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 

وونيو) ((( االبتدائية بالناظور بتاريخ)

1)1)،)تحت رقم)593.

355 P

STE PASSO CERAMICA
شركة محدود3 املسؤولية 

مورها االجتماعي : سوق بني سيدال 
لوطا رقم 79 ازغنغان الناظور

تاسيس شركة
بالناظور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 ماي) ((9 بتاريخ)
محدود3) لشركة  االسا�سي  الوانون 

املسؤولية):
 STE PASSO شركة) (: التسمية)

CERAMICA)ش.م.م.
جميع) بيع  (: االجتماعي) الغرض 
مواد البناء،)استيراد وتصدور الزليج.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
املور االجتماعي):)سوق بني سيدال)

لوطا رقم)79)ازغنغان الناظور.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسم الى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الهواري احمياني.
الشركاء):

احميان علي)....)511)حصة.
الحدوتي اومن)....)511)حصة.

باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 
وونيو) ((5 االبتدائية بالناظور بتاريخ)

1)1)،)تحت رقم)535.
356 P

STE BOUHMIDI FOOD
شركة محدود3 املسؤولية 

مورها االجتماعي : تجزئة العمران 
سلوان الناظور
تاسيس شركة

بالناظور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) ((1 بتاريخ)
محدود3) لشركة  االسا�سي  الوانون 

املسؤولية):
 STE شركة) (: التسمية)

BOUHMIDI FOOD)ش.م.م.
استيراد) (: االجتماعي) الغرض 
تصنيع) (، الغذائية) املواد  وتصدور 

الرقائق والكوكيز.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
تجزئة العمران) (: املور االجتماعي)

سلوان الناظور.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسم الى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد سمير بوحميدي.
الشركاء):

سمير بوحميدي)....)111))حصة.
باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 
أبريل)) ((( االبتدائية بالناظور بتاريخ)

1)1)،)تحت رقم)311.
357 P

STE SALOU CAR
شركة محدود3 املسؤولية 

مورها االجتماعي : شارع 3 مارس 
تعاونية فتح اركمان الناظور

تاسيس شركة
بالناظور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) ((3 بتاريخ)
محدود3) لشركة  االسا�سي  الوانون 

املسؤولية):
 STE SALOU شركة) (: التسمية)

CAR)ش.م.م.
كراء) (: االجتماعي) الغرض 

السيارات بدون سائق.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
مارس) (3 شارع) (: االجتماعي) املور 

تعاونية فتح اركمان الناظور
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسم الى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد الريفي محمد.
الشركاء):

بوتيار شعيب)....)111))حصة.
باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 
وونيو)) (3 بتاريخ) بالناظور  االبتدائية 

1)1)،)تحت رقم)379.
358 P

STE  ASUNNAH GYM
شركة محدود3 املسؤولية 

مورها االجتماعي : تجزئة الفرج رقم 
)8 عاريض الناظور

تاسيس شركة
بالناظور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 وونيو) (9 بتاريخ)
محدود3) لشركة  االسا�سي  الوانون 

املسؤولية):
 STE SUNNAH(التسمية):)شركة

GYM)ش.م.م.
استيراد) (: االجتماعي) الغرض 

وتصدور املواد الغذائية.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
املور االجتماعي):)تجزئة الفرج رقم)

)8)عاريض الناظور
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسم الى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد خالد مصطفى.
الشركاء):

خالد مصطفى)....)111))حصة.
باملحكمة) الوانوني  االوداع  تم 
وونيو) ((1 االبتدائية بالناظور بتاريخ)

1)1)،)تحت رقم)517.
359 P

A.H DISTRIBUCIONES شركة
م.م

دوار الشاوية فرخانة الناضور 
تأسيس شركة

بالناضور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  ((1(1 ماي) ((9 بتاريخ)
عات) لشركة  األسا�سي  الوانون 

محدود3 املسؤولية):
 A.H شركة) (: التسمية)

DISTRIBUCIONES)م.م.
استيراد) (: االجتماعي) الغرض 

وتصدور املواد الغذائية.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
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الدووانة) حي  (: االجتماعي) املور 
الودومة بني أنصار الناضور.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
من) الشركة  تسير  (: التسيير)
طرف السيد الشاوي حمز3 والسيد)

الوجدي عزوز.
الشركاء):

الوجدي عزوز)511)حصة.
الشاوي حمز3)511)حصة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (8 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)387.
360 P

SWEET RITUALS شركة
ش.م.م

حي الدووانة الودومة بني انصار
الناضور

 تأسيس شركة
بالناضور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  ((1(1 ماي) ((( بتاريخ)
عات) لشركة  األسا�سي  الوانون 

محدود3 املسؤولية):
 SWEET شركة) (: التسمية)

RITUALS)م.م.
استيراد) (: االجتماعي) الغرض 

وتصدور املواد الغذائية.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
الدووانة) حي  (: االجتماعي) املور 

الودومة بني انصار الناضور
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)
موسم إلى)111))حصة من فئة)11) 

درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
نبيل والسيد مختاري) اغربي  السيد 

كريم.
الشركاء):

اغربي نبيل)511)حصة.
مختاري كريم)511)حصة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (3 بتاريخ) بالناضور  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)378.

361 P

BDM HOLDING شركة
ش.م.م

حي املطار، الناضور
 تأسيس شركة

بالناضور) عرفي  عود  بموت�سى 
وضع) تم  ((1(1 وونيو) ((( بتاريخ)
عات) لشركة  األسا�سي  الوانون 

محدود3 املسؤولية):
 BDM شركة) (: التسمية)

HOLDING)م.م.
املساهمة في) (: الغرض االجتماعي)

الشركات والتسيير.
العمليات) جميع  عامة  وبصفة 
التجارية والعوارية التي ترتبط بصفة)

مباشر3 بهدف الشركة.
املطار،  حي   : االجتماعي) املور 

الناضور.
 5.111.111 (: الشركة) رأسمال 
حصة من) (51111 درهم موسم إلى)

فئة)11))درهم.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد بودراهم مصطفى.
الشركاء):

بودراهم محمد)5111))حصة.
بودراهم مصطفى)5111))حصة.

بودراهم سمير)5111))حصة.
بوطاون فاطمة)5111)حصة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
5))وونيو) االبتدائية بالناضور بتاريخ)

1)1))تحت رقم)533.
362 P

شركة النجارة والخدمات 
سوسيمان

 SOCIETE DE MENUISERIE ET
DE SERVICE SOCIMEN

شركة عات مسؤولية محدود3
لشريك وحيد

رأسمالها : 1.111) درهم
67 الطابق السفلي، زنوة عزيز بالل

الطابق )، الرقم 3، املعاريف
الدار البيضاء

السجل التجاري رقم 837)7)
تحويل املور االجتماعي

بالدار) املؤرخة  ملداوالته  طبوا 
قرر) (،(1(9 وونيو) ((1 في) البيضاء)

الشريك الوحيد ما ولي):

تحويل املور االجتماعي من إقامة)

األبرار،)عمارE(3،)شارع ابن تاشفين،)

عزيز) زنوة  (،67 إلى) البيضاء،) الدار 

بالل،)الطابق))،)الرقم)3،)املعاريف،)

الدار البيضاء.
الوانون) من  (3 الفصل) تغيير 

األسا�سي.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء)بتاريخ)5))وونيو)9)1))تحت)

رقم)716381.
من أجل التلخيص واإلشهار

املسير

363 P

شركة النجارة والخدمات 

سوسيمان
 SOCIETE DE MENUISERIE ET

DE SERVICE SOCIMEN

تأسيس
بموت�سى عود عرفي مؤرخ بالدار)

البيضاء)بتاريخ فاتح أكتوبر)117))تم)

تأسيس شركة خاصياتها كما ولي):

النجار3) شركة  (: التسمية)

والخدمات،)سوسيمان.

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

مسؤولية محدود3 لشريك وحيد.

األبرار،) إقامة  (: االجتماعي) املور 

الدار) تاشفين،) ابن  شارع  (،E عمار3)

البيضاء.

الهدف):)هدف الشركة كالتالي):

أعمال النجار3،)التأثيث،)التنظيم)

والتزوين.

النجار3) أعمال  جميع  تنفيذ 

الحدوثة،)الصناعية والحرفية.

الخشبية) السلع  جميع  شراء)

واملشتوات املرتبطة بهدف الشركة.

العمليات) جميع  عامة  وبصفة 

املالية،) الصناعية،) التجارية،)

العوارية أو العوارية التي لها ارتباط)

بالغرض أعاله) أو غير مباشر  مباشر 

والتي من شأنها أن تساعد على إنماء)

الشركة.

في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
1.111))درهم موسمة إلى)11))حصة)
من فئة)11))درهم للحصة الواحد3،)
بكاملها) املكتتبة  الحصص  سددت 
للشريك) بالكامل  وأسندت  نودا 

الوحيد السيد عشاق املصطفى.
التسيير):)تسير الشركة،)وملد3 غير)
محدد3 مع الصالحيات املطلوة من)
طرف الشريك الوحيد السيد عشاق)
املصطفى،)الحامل للبطاقة الوطنية)
بإقامة) الساكن  (،BJ35313 رقم)
(،E(3األبرار،)شارع ابن تاشفين،)عمار

شوة)3،)الدار البيضاء،
من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر.
لالحتياط الوانوني،) (%5 (: األرباح)
والباقي إما ووزع وإما ونول أو ووضع)
وورره) حسبما  االحتياط  تحت 

الشريك الوحيد.
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (117 أكتوبر) ((5 بتاريخ) البيضاء)

تحت رقم)9)8)31.
بالسجل) الشركة  تسجيل  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
أكتوبر) ((5 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

117))تحت رقم)837)7).
من أجل التلخيص واإلشهار

املسير

364 P

MAT MAGHREB
مات مغرب

شركة مساهمة
مورها االجتماعي : 7، إقامة رامي

شارع سبتة، الطابق الثاني
مكتب 8، الدار البيضاء

رأسمالها : 51).735.) درهم
السجل التجاري : الدار البيضاء

رقم 9)793)
تعيين مدراء عامين منتدبين جدد

قرارات مجلس) بموت�سى محضر 
»مات) شركة) بمور  املحرر  اإلدار3 
 MAT مساهمة) شركة  مغرب«)
البيضاء) بالدار  (MAGHREB SA
بتاريخ فاتح أبريل)9)1))تورر ما ولي):
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املصادقة على نهاوة والوة املدراء)
كاندي) السيد  (: املنتدبين) العامين 
 CANDI CERVERA ماسيا) سيرفيرا 
MACIA،)السيد باو سانسا برينكويس)
السيد) (،PAU SANSA BRINQUIS
 JORDI جوانوال) كريسبي  جوردي 
والسيد ميكل) (،CRESPI JUANOLA
 MIQUEL بارينيس) كاتارينيو  أنجيل 

.ANGEL CATARINEU BARENYS
كالفيل) جوردي  الساد3  تعيين 
 JORDI CLAVELL BALDA بالدا)
 MARCOS أغيليرا) مونوز  وماركوس 
وكاندي) (MUNOZ AGUILERA
 CANDI CERVERA ماسيا) سيرفيرا 
 PAU وباو سانسا برينكيس) (MACIA
أنجيل) وميكل  (SANSA BRINQUIS
 MIQUEL ANGEL(كاتارينيو بارينيس
كمدراء) (CATARINEU BARENYS
فتر3) طوال  وعلك  منتدبين  عامين 
ريالت) باو  السيد  العام  املدور  والوة 
والتي) (PAU RELAT VIDAL فيدال)
والوة) نهاوة  مع  بالتزامن  ستنتهي 
مجلس اإلدار3 التي ستنتهي مع نهاوة)
الجمع العام العادي الذي سيوافق)
 3( في) املنتهية  السنة  على حسابات 

ديسمبر)))1).
اإلدار3) مجلس  بتشكيلة  التذكير 
والوة) مد3  تنتهي  الذي  الحالي،)
العام) الجمع  نهاوة  مع  أعضائه 
العادي الذي سيوافق على حسابات)
 (1(( ديسمبر) (3( السنة املنتهية في)

والذي وتكون من):
السيد خوان ماطوساس هوستي)

.JUAN MATOSAS HOSTE
انفيستمنت) مات  الشركة 
 MAT INVESTMENT هولدونغ)
ممثلها) في شخص  (HOLDING, S.L
الدائم بمجلس اإلدار3 السيد إدواردو)
 EDUARDO هوست) ماتوساس 

.MATOSAS HOSTE
ووتر) غلوبال  هيدرو  الشركة 
 HIDROGLOBAL سولوشن،)
شخص) في  (WATER SOLUTIONS
اإلدار3) بمجلس  الدائم  ممثلها 
 PAU RELAT(السيد باو ريالت فيدال

.VIDAL

تم توزيع املهام في مجلس اإلدار3)
على النحو التالي):

هوست) ماتوساس  جوان  السيد 
رئيسا) (JUAN MATOSAS HOSTE

ملجلس اإلدار3.
 PAU فيدال) ريالت  باو  السيد 

RELAT VIDAL)كمدور عام للشركة.
بالدا) كالفيل  جوردي  السيد 
كمدور) (JORDI CLAVELL BALDA

عام منتدب.
أغيليرا) مونوز  ماركوس  السيد 
 MARCOS MUNOZ AGUILERA

كمدور عام منتدب.
ماسيا) سيرفيرا  كاندي  السيد 
كمدور) (CANDI CERVERA MACIA

عام منتدب.
 PAU(السيد باوو سانسا برينكيس
عام) كمدور  (SANSA BRINQUIS

منتدب.
كاتارينيو) أنجيل  ميكل  السيد 
 MIQUEL ANGEL بارينيس)
كمدور) (CATARINEU BARENYS

عام منتدب.
السيد إدواردو ماتوساس هوست)
 EDUARDO MATOSAS HOSTE

كسكرتير ملجلس اإلدار3.
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 
البيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت)

رقم)736865.
للخالصة والبيان

رئيس مجلس اإلدار3
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MAT MAGHREB
مات مغرب

شركة مساهمة
مورها االجتماعي : 7، إقامة رامي

شارع سبتة، الطابق الثاني
مكتب 8، الدار البيضاء

رأسمالها : 51).735.) درهم
السجل التجاري : الدار البيضاء

رقم 9)793)
تغيير االسم االجتماعي ملتصرف

قرارات مجلس) بموت�سى محضر 
»مات) شركة) بمور  املحرر  اإلدار3 
 MAT مساهمة) شركة  مغرب«)
البيضاء) بالدار  (MAGHREB S.A
بتاريخ فاتح أبريل)9)1))تورر ما ولي):

التسمية) تغيير  على  املصادقة 

»مات) من) ملتصرف  االجتماعية 

سولوشن،) مندجمنت  ووتر 

 MAT WATER مساهمة) شركة 

 MANAGEMENT SOLUTIONS

ووتر) »هيدروغلوبال  لتصبح) (S.A

 HIDROGLOBAL سولوشن،)

.WATER SOLUTIONS, S.A

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

البيضاء)بتاريخ)3))وونيو)1)1))تحت)
رقم)736863.

للخالصة والبيان
رئيس مجلس اإلدار3
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 GRAND GROUPE   

TRANSPORT ROUTIER
 SARL AU

تأسيس الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 

تحرير) تم  (،(1(1 مارس) (( تاريخ)

الوانون األسا�سي))تورر ما ولي)):

 GRAND (: الشركة) اسم 

 GROUPE TRANSPORT

.ROUTIER  SARL AU

الدولي) البضائع  نول  (: الهدف)

والوطني لصالحه وللغير،)كراء)اآلالت)

والخدمات) البناء) إشغال  واملعدات،)

التابعة ألشغال البناء،

الرأسمال)11111)))درهم))موسم)

على)111))حصة.

)))للسيد مصطفى))الهداجي))111)   

حصة).

املور):)مجموعة التودم)»ج ه)7- 

طابق التاني سيدي البرنو�سي) (،2-1

البيضاء.

املد3))99)سنة.

مصطفى)) للسيد  (: التسيير)

الهداجي ملد3 غير محدود3.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 
1)1)))رقم)951 736.
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 PHARMACIE NAKHIL
CASABLANCA

SARL AU
السجل التجاري ))8)36

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 
تم إوداع الوانون) (،(1(1 فبراور) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 
املحدود3 بشريك وحيد عات املميزات)

التالية):
 PHARMACIE (: التسمية)

.NAKHIL CASABLANCA
مستوصف) تشغيل  (: الهدف)

صيدلية.
الزهرا) إقامة  (: االجتماعي) املور 
 (1(81 بوسكور3) (3 مخزن) (3 عمار3)

الدار البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
   3.37(.111 في) ( محدد) االجتماعي 
حصة) (337(1 إلى) موسم  درهم 
درهم) ((11 فئة) من  اجتماعية 

للواحد3،)مكتتبة ومحرر3 بالكامل.)
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
الورمودي محمد أمين مسير للشركة)

ملد3 غير محدود3.
بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
وونيو) ((6 ( بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

1)1)،)تحت رقم735937.
ملخص قصد النشر
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SAJ BEBO
املور االجتماعي :  مجموعة التودم، 

املجموعة السكنية )ـ  رقم 7) 
الطابق الثانيـ  سيدي البرنو�سي، 

الدار البيضاء
بتاريخ) عرفي،) عود  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) من  (((
لشركة) األسا�سي  الوانون 
عات) محدود3  مسؤولية  عات 
  SAJ BEBO الوحيد)  الشريك 

باملميزات التالية):
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.SAJ BEBO(:(التسمية

عات) شركة  (: الوانوني) الشكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.

املوضوع):)تتخذ الشركة كموضوع)

لها اآلتي):

وغرفة) ومطعم  موهى  استغالل 

ومتجر) كريم  أيس  وصالون  شاى 

حلويات ومخبز3)؛

عاتية وخدمة  حفالت   ممون 

معدات) وتأجير  وإدار3  استغالل 

السريع) والطعام  واملواهي   الحفالت 

استيراد واستغالل وتسويق نطاقات)

معدات) كل  من  ومتنوعة  كاملة 

املطاعم وتموين الحفالت.

املنتجات) جميع  وبيع  شراء)

( ( الغذائية.)

مجموعة) (: االجتماعي) املور 
رقم) ـ) (( املجموعة السكنية) التودم،)

7))ـ)الطابق الثاني)ـ)سيدي البرنو�سي)ـ)

الدار البيضاء.

املد3):)تسعة و تسعون سنة ابتداء)

من تاريخ تسجيل الشركة في السجل)

( التجاري.)
رأسمال) حدد  (: الشركة) رأسمال 

موسمة) درهم  ((1.111 ب) الشركة 

درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 إلى)

السيد) طرف  من  نوذا  كليا  محرر3 

غيث ابراهيم ووسف الزعبي.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد غيث ابراهيم ووسف الزعبي)

  P3(((33 الحامل لجواز السفر رقم)

ملد3 غير محدد3،)مع كافة الصالحيات)

النظامية والوانونية للتصرف باسم)

ولفائد3 الشركة.

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

فاتح وناور وتنتهي في))3)دجنبر من كل)

سنة.

اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

الضبط) كتابة  لدى  الوانوني 

البيضاء)) للدار  التجارية  باملحكمة 

بتاريخ))7))من وونيو)1)1)))تحت رقم)

السجل التجاري)937)36.
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 COMPAGNIE MAROCAINE
DE BIERE

تأسيس شركة عات املهام املحدود3
بموجب عود عرفي مؤرخ بالدار)
(،(1(1 وونيو) فاتح  ووم  البيضاء)
وضع) تم  املدونة  بنفس  ومسجل 
الووانين االساسية لشركة عات املهام)
الوحيد) الشريك  وعات  املحدود3 

املميزات التالية):
التسمية):)اخذت الشركة تسمية)
 COMPAGNIE MAROCAINE لها)

.DE BIERE
محمد) شارع  (97 (: الرئي�سي) املور 

الخامس الدار البيضاء.
املشروبات) صناعة  (: الغرض)

الكحولية أو املسهالت.
الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)
درهم) ((1.111 في) االجتماعية 
وموسمة إلى)11))حصة من فئة)11) 

درهم للحصة وموزعة كالتالي):
 ABM لشركة) حصة  (51
السيد) الوانوني  ممثلها  (HOLDING
حصة) (51 بوهدانة) موريس  اري 

السيد شارل واعونين.
املد3):)حددت مد3 الشركة في)99 
بالسجل) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري.
التسيير):)تسيير الشركة من طرف)

:)السيد اري موريس بوهدانة.
السيد شارل واعونين.

اإلوداع):)تم اإلوداع الوانوني لدى)
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)
9))وونيو)1)1))وتحت رقم)736373.
والتسجيل بالسجل التجاري لدى)
املحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)

9))وونيو)1)1))وتحت رقم))168).
للنشر والبيان
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CAPITAL FLORES
تأسيس شركة عات املهام املحدود3 

والشريك الوحيد
بموجب عود عرفي مؤرخ بالدار)
ومسجل) ((1(1 ماي) (7 ووم) البيضاء)
الووانين) وضع  تم  املدونة  بنفس 
املهام) عات  لشركة  األساسية 
املحدود3 والشريك الوحيد باملميزات)

التالية):

التسمية):)أخذت الشركة تسمية)

.CAPITAL FLORES(:(لها

محمد) شارع  (97 (: الرئي�سي) املور 

الخامس الدار البيضاء.

الغرض):)مودم خدمات.

الرأسمال) حدد  (: الراسمال)

درهم) ((11.111 في) االجتماعي 

فئة) من  حصة  ((11 إلى) وموسمة 

111))درهم للحصة وموزعة كالتالي):
العلوي) للسيد  حصة  ((111

الفضيلي املهدي.

املد3):)حددت مد3 الشركة في)99 

بالسجل) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)

السيد العلوي الفضيلي املهدي.

اإلوداع):)تم اإلوداع الوانوني لدى)

املحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)

8))وونيو)1)1))تحت رقم)39)736.

والتسجيل بالسجل التجاري لدى)

البيضاء بالدار  التجارية   املحكمة 

رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((8 ووم)

.(1539
للنشر والبيان
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 COMPAGNE MAROCAINE
DES VINS ET SPIRITUEX 

C M V S 
تأسيس شركة عات املهام املحدود3

بموجب عود عرفي مؤرخ بالدار)

 (1(1 وونيو) فاتح  ووم  البيضاء)

وضع) تم  املدونة  بنفس  ومسجل 

الووانين األساسية لشركة عات املهام)

الوحيد) الشريك  وعات  املحدود3 

باملميزات التالية):

التسمية):)أخذت الشركة تسمية)

لها):

 COMPAGNE MAROCAINE

  DES VINS ET SPIRITUEUX CM

.V S

محمد) شارع  (97 (: الرئي�سي) املور 

الخامس الدار البيضاء.

الغرض):)بيع وإنتاج الكحول.

الرأسمال) حدد  (: الرأسمال)

االجتماعي في)1.111))درهم ومومسة)

درهم) ((11 حصة من فئة) ((11 إلى)

للحصة وموزعة كالتالي):

 ABM HOLDING حصة) (51%

ممثلها السيد اري موريس بوهدانة.
شارل) السيد  حصة  (51%

واعونين.

املد3):)حددت مد3 الشركة في)99 

بالسجل) تسجيلها  تاريخ  من  ابتداء)

التجاري.

موريس) اري  السيد  (: التسيير)

بوهدانة.

السيد شارل واعونين.

اإلوداع):)تم اإلوداع الوانوني لدى)

املحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)

9))وونيو)1)1))وتحت رقم)736378.

والتسجيل بالسجل التجاري لدى)

املحكمة التجارية بالدار البيضاء)ووم)

9))وونيو)1)1)))تحت رقم)1688).
للنشر والبيان

372 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتمد من طرف الدولة

)))))))الهاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

SAHRI STYLE
SARL D’AU

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 
بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
7))وونيو)1)1)،)تم تأسيس الوانون)

األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)

التسمية):))صحري ستيل.

وشراء) بيع  (: االجتماعي) الغرض 

املالبس) جميع  وتصدور  واستراد 

الجاهز3 واالنسجة والخيوط.

زنوة احمد) ((3 (: املور االجتماعي)
االول) الطابق  االلب  اقامة  املجاطي 

الرقم)8)املعاريف))البيضاء.

املد3):)99)سنة.
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 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
111))حصة بويمة) درهم موسم إلى)
11))درهم))لكل واحد3)،)كلها محرر3)
صحري) نعيمة  السيد3  لفائد3 
وونيو) ((5 بتاريخ) املزداد  ،مغربية،)
)98)))بزناتة عين حرود3)،)الساكنة)
 (( الرقم) (8 زنوة) التسير  بتجزئة 

سيدي مومن البيضاء.
نعيمة) ( السيد3) عين  (: التسيير)
كمسير3) ( املذكور3 أعاله،) (، صحري)

منفرد3 للشركة ملد3 غير محدود3.
تبتدئ من فاتح) (: السنة املالية) (-

وناور إلى))3)دجنبر.
بكتابة) تم  الوانوني:) اإلوداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ووليو) فاتح  بتاريخ  البيضاء) بالدار 
1)1))تحت رقم)737.833)))والتوييد)
عدد))) تحت  التجاري  بالسجل 

.363.865
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ائتمانية كونفيسكو ش م م

محاسب معتمد من طرف الدولة

)))))))الهاتف:)55-40-59-22-05

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

  ADAM ET SALMA PROMO
SARL D’AU

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية 
بشريك وحيد

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
7))وونيو)1)1)،)تم تأسيس الوانون)
األسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي):)
التسمية):)ادم و سلمى برومو.)))

اإلنعاش) (: االجتماعي) الغرض 
العواري وجميع األشغال العمومية.)

والهندسة املدنية.
3))زنوة احمد) (:( )املور االجتماعي)
االول) الطابق  االلب  إقامة  املجاطي 

الرقم)8)املعاريف))البيضاء.
املد3):)99)سنة.

 (11.111 (: االجتماعي) الرأسمال 
111))حصة بويمة) درهم موسم إلى)
11))درهم))لكل واحد3،)كلها محرر3)
املعروفي) مصطفى  ( السيد) لفائد3 
وناور) فاتح  بتاريخ  املزداد  مغربي،)
966))بسطات،)الساكن ب)6))زنوة)
8))جميلة)7)قرية الجماعة البيضاء.

مصطفى) ( السيد) عين  (: التسيير)
كمسير) ( أعاله،) املذكور  املعروفي،)

منفرد للشركة ملد3 غير محدود3.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 

وناور إلى))3)دجنبر.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
ووليو) فاتح  بتاريخ  البيضاء) بالدار 
1)1))تحت رقم)737.833)))والتوييد)
عدد))) تحت  التجاري  بالسجل 

.363.863
موتطف وبيان
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JOUDYA ET HOUSSAM
 SARL AU

المؤرخ) عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (1(1 مارس) ((1 بتاريخ) بالبيضاء)
ذات) شركة  إنشاء  الشركاء) قرر 
الشريك) المحدود3 عات  املسؤولية 

الوحيد عات الخصائص اآلتوة):)
 JOUDYA ET (: التسموة)

.HOUSSAM
الغرض):)منعش عواري.

العالية) دوار  (: االجتماعي) املور 
)3)جماعة) ))الرقم) ))الطابق) عمار3)

الشالالت املحمدوة.
رأسمالها):)11.111))درهم مجزئة)
درهم) ((11 حصة بويمة) ((.111 إلى)

للحصة.
السيد) الشركة  وسور  (: إدارتها)

حسان عبدالصادق.
-)تم اال وداع الوانونى لدى كتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
باملحمدوة ووم)3))وونيو)1)1))تحت)
واملويد3 بالسجل التجاري) (585 رقم)

تحت رقم)5387).
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 STE AFOUDISANE TOUT
TRAVAUX DIVERS

SARL
رأسمالها : 11.111) درهم

املور االجتماعي : رقم 13 عمار3 ألف 
بلوك دال حدائق زمور الخميسات

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  ((1(1 وناور) ((3
االسا�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

مميزاتها التالية):

 AFOUDISANE (: التسمية)
.TOUT TRAVAUX DIVERS

الهدف):)مواولة االشغال املختلفة)
والبناء.

وعموما جميع العمليات التجارية)
والصناعية املنوولة العوارية واملالية)
غير) بصفة  أو  مباشر3  تتعلق  التي 
مباشر3 بالغاوات املذكور3 وما وماثلها)

أو يساهم في تطوير الشركة.
الرأسمال):)حدد في مبلغ)11.111) 
حصة) ((111 غلى) موسم  درهم 
11))درهم للحصة) اجتماعية بويمة)
بكاملها) نودا  مدفوعة  الواحد3 

وموزعة على الشكل التالي):
حصة) (811 رشيد أوت احميدان)

اجتماعية بمودار)81.111)درهم.
 (11 اوت احميدان عبد الصمد)
 (1.111 بمودار) اجتماعية  حصة 

درهم.
في) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 
ديسمبر من) (3( فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها في السجل التجاري.
عين السيد رشيد أوت) (: التسيير)
الوطنية) للبطاقة  حامل  احميدان 
واد) بزنوة  الواطن  (،X313175 رقم)
املخازن حي الزهراء،)كمسير ملد3 غير)

محدود3.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية) باملحكمة  الضبط 
بالخميسات بتاريخ)7))فبراور)1)1)،)

تحت رقم)39).
سجل تجاري)8965).

375P مكرر

ISKANE BEN YAGRINE
SARL

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 
الوانون) إوداع  تم  (،(1(1 فبراور) (5
املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 عات املميزات التالية):
 ISKANE BEN (: التسمية)

.YAGRINE SARL

أعمال) (، مواول عواري) (: الهدف)

البناء)املختلفة.

التجار3 العامة.

زنوة ابن) ( (((7 (: املور االجتماعي)

منير اقامة ازرقاء)الطابق)))الشوة)) 

الدار البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في)11.111)).درهم)

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موسم 

من فئة)11).درهم للواحد3،)مكتتبة)

(: و محرر3 بالكامل و موزعة لفائد3)

حصة) (951 السيد حميد هللا احمد)

 51 اجتماعية والسيد3 مواد الزهر3)

حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.

تم تعيين السيد حميد) (: التسيير)

هللا احمد..مسيرا للشركة.

بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

فبراور) ((7 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

1)1)،)تحت رقم83)5.
ملخص قصد النشر
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 DYZAN ACCESSORIES
SARL

شركة محدود3 املسؤولية

تأسيس
في) حرر  عرفـي  عود  بموت�سى 

البيضاء) بالدار  ((1(1 مارس) فاتح 

مسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

محدود3 باملميزات التالية):

 DYZAN (: التسمية)

.ACCESSORIES SARL

هدف الشركة):

)االستراد والتصدور.

التجار3 العامة.

ولوازم) أدوات  وشراء) بيع 

اإلعالميات وااللكترونيك.
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إقامة) (،(7 رقم) (: املور االجتماعي)

كاليس،)عمار3)9)الطابق)3)زاوية شارع)

الدار) (- العرعار) وزنوة  واقوت  اللة 

البيضاء.

الشركة) رأسمال  حدد  (: رأسمال)

 (111 درهم موسم إلى) ((11.111 في)

11))درهم) حصة اجتماعية من فئة)

للحصة موسمة كالتالي):

السيد سعيد بطاس)11))حصة.

 (51 االدري�سي) محمد  السيد 

حصة اجتماعية.

 (51 السيد عبد العزيز معتصم)

حصة اجتماعية.

 (11 بطاس) خدوجة  السيد3 

حصة اجتماعية.

السيد عادل حملو�سي)11))حصة)

اجتماعية.

 (11 السيد عبد السالم هيداوي)

حصة اجتماعية.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تسجيلها بالسجل التجاري.

بشكل) الشركة  تسيير  (: التسيير)

تضامني وملد3 غير محدود3 من طرف))

السيد عبد العزيز معتصم البطاقة)

الكائن) (BJ(35(81 رقم) الوطنية 

اوت)) زنوة  (2/41 رشد) ابن  بمدرسة 

باعمران الدار البيضاء.

البطاقة) السيد3 خدوجة بطاس،)

الكائنة) (BJ (89338 رقم) الوطنية 

رقم)16))شارع الجيروند إقامة مارية)

الطابق)3)الشوة))7)الدار البيضاء

من) تبتدئ  (: االجتماعية) السنة 

ديسمبر من) (3( فاتح وناور وتنتهي في)

كل سنة.

برقم) الوانوني  اإلوداع  تم 

للدار) التجارية  باملحكمة  (736((6

البيضاء)وتم توييد الشركة بالسجل)

بتاريخ) (36(995 التجاري تحت رقم)

8))وونيو)1)1).
من أجل النشر

376P مكرر

MAMA DISTRIBUTION
 تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 
الوانون) إوداع  تم  (،(1(1 وونيو) (8

املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 عات املميزات التالية):

 MAMA (: التسمية)

.DISTRIBUTION

واستيراد) وبيع  شراء) (: الهدف)

الشمسية) النظارات  وتصدور 

وملحواتها.

شارع) ((65 (: االجتماعي) املور 
الدار) (9( رقم) (9 الزرقطوني الطابق)

البيضاء.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

درهم) ((1.111 في) ( االجتماعي محدد)

اجتماعية) حصة  ((11 إلى) موسم 

للواحد3،) 11).درهم  فئة) من 

وموزعة) بالكامل  ومحرر3  مكتتبة 

 Marc-Antoine السيد) (: لفائد3)

 51  Charles Joseph Zastera

 Marion والسيد3) اجتماعية  حصة 

WALTZER 51حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.

من) كل  تعيين  تم  (: التسيير)

 Marc-Antoine( Charles السيد)

 Marion والسيد3) (Joseph Zastera

WALTZER)مسيرا ن للشركة ملد3 غير)

محدود3.

بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)تحت رقم7))363.

377 P

VALENCIA DISTRIBUTION
في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 
الوانون) إوداع  تم  (،(1(1 مارس) (9

املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 عات املميزات التالية):

 Valencia (: التسمية)
.Distribution SARL AU

واستيراد) وبيع  شراء) (: الهدف)
واألدوات) السيارات  أدوات  وتصدور 

الصناعية وامللحوات وقطع الغيار.
شارع) ((65: االجتماعي) املور 
الدار) (9( رقم) (9 الزرقطوني الطابق)

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
االجتماعي محدد))في)511.111)).درهم)
اجتماعية) حصة  (5111 إلى) موسم 
من فئة)11).درهم للواحد3،)مكتتبة)
(: لفائد3) موزعة  و  بالكامل  ومحرر3 

صالح الدون صبور.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.
تم تعيين السيد صالح) (: التسيير)

الدون صبور..مسيرا للشركة.
بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)تحت رقم553)36
ملخص قصد النشر
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LEMON
تأســيس شركة محدود3 املسؤولية 

دات الشريك الوحيد
في) مؤرخ  عرفي،) عود  بموتـــ�سى 
قانون) خلق  ثم  (،(1(9 أكتوبر) (((
تأسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية)
عات) الوحيد،) الشريك  عات 

املواصفـــات التـــالية):
التسميــــــــة):))ليمون.
الهدف اإلجتمــــاعي):

املجال) في  الخدمات  تودوم  (
السياحي)؛)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

الحي) (،(18 (: اإلجتمـــاعي) املوــر 
الصناعي سيدي غانم بمراكش.

 51.111 في) محدد  (: الرأسمــــــــال)
درهم،)،)مدفوعة نودا.

جيليان) السيد  عـــين  (: التسييــــــــر)
الغا كمسيرللشركة،

السنـة اإلجتماعيـــة):)

مـــن بــادئ ونــاور إلى آخر دجنبر من)

كل سنة،

99)سنة إبتــداء)أول ووم) (: الـمــــــــد3)

من التأسيس النهائي للشركة،)ماعدا)

حالتي الفك املسبق أو التمدوـــــد،

اإلوداع) ثم  (: الوانونـي) اإلوـــداع 

بـاملحكمة) الضبط،) بكتابة  الوانوني 

التجارية بمراكش،)في تــاريخ))6))فبراور)

1)1)،)تحت الرقـــم)659.))).
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SIGNATURE GESTION
تأســيس شركة محدود3 املسؤولية 

عات الشريك الوحيد
في مؤرخ  عرفي،) عود   بموتـــ�سى 

قانون) خلق  ثم  (،(1(1 فبراور) ((3  

تأسي�سي لشركة محدود3 املسؤولية)

عات) الوحيد،) الشريك  عات 

املواصفـــات التـــالية):

التسميــــــــة):

)سينياتير جيستيون،

تودوم) (: اإلجتمــــاعي) الهدف 

الخدمات في املجال السياحي)؛

الحي) (،(18 (: اإلجتمـــاعي) املوــر 

الصناعي سيدي غانم بمراكش،

 51.111 في) محدد  (: الرأسمــــــــال)

درهم،)مدفوعة نودا.

التسييــــــــر):)

عـــين السيد جيليان الغا كمسير)

للشركة.

بــادئ) مـــن  (: اإلجتماعيـــة) السنـة 

ونــاور إلى آخر دجنبر من كل سنة،

أول ووم) 99)سنة إبتــداء) (: الـمـــد3)

من التأسيس النهائي للشركة،)ماعدا)

حالتي الفك املسبق أو التمدوـــــد.

اإلوداع) ثم  (: الوانونـي) اإلوـــداع 

بـاملحكمة) الضبط،) بكتابة  الوانوني 

التجارية بمراكش،)في تــاريخ)9))فبراور)

1)1)،)تحت الرقـــم)337.))).

380 P
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AGRIMRAH
SARL AU 

     تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 

تم إوداع الوانون) (،(1(1 وونيو) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 عات املميزات التالية):

 AGRIMRAH«( SARL (: التسمية)

.AU

الشركة) من  الغرض  (: الهدف)

سواء)في املغرب أو في الخارج):

اإلنتاج والزراعة.

 ( املجموعة) (: االجتماعي) املور 
زنوة)3)رقم)))الطابق)))سيدي مومن)

جدود.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 

االجتماعي محدد))في))11.111)).درهم)

اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موسم 

من فئة)11).درهم للواحد3،)مكتتبة)

لفائد3) وموزعة  بالكامل  ومحرر3 

حصة) ((111 رم�سي) احمد  السيد 

اجتماعية.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.

تم تعيين السيد احمد) (: التسيير)

رم�سي..مسيرا للشركة.

بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء)تحت رقم))3633.
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 PHARMACIE DE LORRAINE
SARL AU

السجل التجاري 87)363

في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 

تم إوداع الوانون) (،(1(1 )))فبراور)

املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 بشريك وحيد عات املميزات)

التالية):

 PHARMACIE DE (: التسمية)
.LORRAINE

مستوصف) تشغيل  (: الهدف)
صيدلية

شارع رحال) (5( (: املور االجتماعي)
املسكيني الدار البيضاء)

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)
تأسيسها النهائي.

الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
االجتماعي محدد))في)3111)69))درهم)
31)69))حصة اجتماعية) موسم إلى)
من فئة)11))درهم للواحد3،)مكتتبة)

و محرر3 بالكامل.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.
السيد) تعيين  تم  (: التسيير)
مسير) الفضيلي  العلوي  مصطفى 

للشركة ملد3 غير محدود3.
بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
وونيو) ((6 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

1)1)،)تحت رقم)))7373.
ملخص قصد النشر
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 PHARMACIE LAHRICHI
LUMIERES

SARL AU
السجل التجاري : 819)36

تأسيس شركة
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
تم إوداع الوانون) (،(1(1 فبراور) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 
املحدود3 بشريك وحيد عات املميزات)

التالية):
 PHARMACIE (: التسمية)

.LAHRICHI LUMIERES
مستوصف) تشغيل  (: الهدف)

صيدلية.
شارع) (551 (: االجتماعي) املور 
الدار) الشق  عين  (( اإلدار3) الودس 

البيضاء.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.

محدد) (: االجتماعي) الرأسمال 

إلى) موسم  درهم  ((1.139.111 في)

فئة) من  اجتماعية  حصة  ((11391

11))درهم للواحد3،)مكتتبة ومحرر3)

بالكامل.

السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)

من فاتح وناور وتنتهي في))3)ديسمبر.

تم تعيين السيد محمد) (: التسيير)

كمال لحر�سي مسير للشركة ملد3 غير)

محدود3.

بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

وونيو) ((6 بتاريخ) البيضاء) بالدار 

1)1)،)تحت رقم)735936.
ملخص قصد النشر
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MON SEJOUR    
SARL

السجل التجاري )35736
تأسيس شركة

في) مؤرخ  عرفـي  عود  بموت�سى 
الوانون) إوداع  تم  (،(1(1 وناور) (9
املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 عات املميزات التالية):
.MON SEJOUR(:(التسمية

الهدف):)نشاط فالحي.
تسيير الضيعات الفالحية.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
املور االجتماعي):)مركز األمان شارع)
 1( شوة) الكورنيش  زنوة  بوركون 

عمار3))1)الدار البيضاء
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
11.111)درهم) في) ( االجتماعي محدد)
اجتماعية) حصة  ((111 إلى) موسم 
من فئة)11).درهم للواحد3،)مكتتبة)

ومحرر3 بالكامل موسمة كالتالي):
 991 جلون) بن  حمز3  السيد 

حصة.)
السيد3 خدوجة الوباج)1))حصة.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.
السيد3) تعيين  تم  (: التسيير)
مسير3 لشركة ملد3) ( خدوجة الوباج)

غير محدود3.

بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
فبراور) ((9 بتاريخ) البيضاء،) بالدار 

1)1))تحت رقم387)73 .
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 PHARMACIE MEDINA
 CASA
SARL AU

رأسمالها  : 66111)8 درهم
مورها : 3 زنوة سور جدود 

الدار البيضاء
التأسيس

بموجب عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
6))ديسمبر)9)1))تم تأسيس شركة)
محدود3 املسؤولية عات الخصائص)

التالية):

 PHARMACIE (: التسمية)

.MEDINA CASA

داخل) الشركة  تعنى  (: الغرض)

(: ب) للغير  أو  لفائدتها  (, املغرب)

الصيدلية.

املد3):)99)سنة.

السنة االجتماعية):)من فاتح وناور)

إلى))3)دجنبر من كل سنة.

زنوة سور جدود الدار) (3 (: املور) (

البيضاء.

رأسمال) تحدود  تم  (: املال) رأس 

66111)8)درهم موسمة) الشركة في)

بويمة) اجتماعية  حصة  (8(661 ل)

11))درهم للحصة,)مكتتبة و محرر3)

ندور3) السيد3  باسم  كلها  بالكامل 

بوشنتوف,

التسيير):)تم تعيين السيد3 ندور3)

غير) ملد3  للشركة  مسير3  بوشنتوف 

محدد3 مع أوسع الصالحيات.

والتسجيل) الوانوني  اإلوداع  تم 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

مارس) ((( بتاريخ) البيضاء) بالدار 

1)1)،)تحت رقم)13)733.

السجل التجاري):))36113)بالدار)

البيضاء.

385 P
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SPA RAYANE
SARL  AU

رأس مالها : 111 1) درهم

املور االجتماعي : أبواب مراكش 

الطابق السفلي T(3 رقم 7) مراكش

بموت�سى عود عرفي))مؤرخ))بتاريخ)

7)مارس)1)1).

تم تأسيس شركة عات املسؤولية)

عات) واحد  شريك  من  املحدود3 

الخصائص التالية):

 SPA (: االجتماعية) التسمية 

.RAYANE

منتجع صحي) (: الهدف االجتماعي)

والعناوة) للتدليك  عمومي  وحمام 

وشراء) (بيع  والحالقة) الصحية 

منتجات العناوة الصحية والتجميل).

مراكش) أبواب  (: االجتماعي) املور 
الطابق السفلي)T(3)رقم)7))مراكش.
املال) رأس  (: الشركة) مال  رأس 

موسمة) درهم  ((1.111 في) محدد 

درهم) ((11,11 ب) حصة  ((11 إلى)

للواحد3.

:)تسير الشركة من) تسيير الشركة)

أبراها الحاملة) طرف السيد3 أسماء)

.EE5((936(للبطاقة الوطنية رقم

تم الويام باإلوداع الوانوني لدى)

بتاريخ) بمراكش  التجارية  املحكمة 

5))وونيو)1)1))تحث رقم)3337.

السجل التجاري رقم):)39)13)
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ABS DOJO ACADEMY
S.A.R.L. AU 

تأسيس
-)بموت�سى عود عرفـي مؤرخ في) (I
الوانون) إوداع  تم  (،18/02/2020

املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 

املحدود3 عات املميزات التالية):

 ABS DOJO« (: التسمية)

ACADEMY«(S.A.R.L.AU

الهدف):)الغرض من الشركة هو:

الرياضية) الواعات  إدار3 

والفعاليات الرياضية.

تمثيل،) بيع،) شراء،) تطوير،)
جميع) توزيع  تصدور،) استيراد،)
املعدات واملواد واملنتجات وامللحوات)

وبرامج الكمبيوتر.
املور االجتماعي):))اقامة))دنهيل)))1) 

زنوة اتباري املعارف الدار البيضاء)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
درهم) ((1.111 في) ( االجتماعي محدد)
11))حصة اجتماعية من) موسم إلى)
مكتتبة) للواحد3،) درهم  ((11 فئة)
(: لفائد3) وموزعة  بالكامل  ومحرر3 
 (11 سعدي) بنكيران  أمين  السيد 

حصة اجتماعية.
بنكيران) امين  السيد  (: املجموع)

سعدي)11))حصة اجتماعية.
السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)ديسمبر.
أمين) السيد  تعيين  تم  (: التسيير)
مغربية) جنسية  سعدي  بنكيران 
املزداد بتاريخ)18/07/1974)))الواطن)
املرجان) اقامة  كليفورنيا  بباب 
الطابق)))الشوة)6)طريق مكة)-)الدار)
الوطنية) للبطاقة  الحامل  البيضاء)

رقم)BE 63((93)مسيرا للشركة.
بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 

بالدار البيضاء.
ملخص قصد النشر
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ع/)ســــعـــيـــد نــــــــــــــوعيم

موثـــــــــــــق

مكرر إقامة االنطالقة،)ساحة محمد الخامس7

سطات

الهاتف):)6).36.)3.7)15

الفاكس):)31.)3.31.5)15

GSM(:(0661.23.22.20

 ENTREPRISE BLALI 
CONSTRUCTION

شركة عات مسؤولية محدود3
تلواه) توثيوي  عود  بموت�سى 
األستاع سعيد نوعيم،)موثق بسطات)
سجل) (،(1(1 وناور) ((5 بتاريخ)
نفس) من  وناور  ((7 بتاريخ) بسطات 
936،)األمر) (: اإلوداع) ( السنة،)كناش)

بالوبض):)898،)التوصيل):)858.

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
محدود3 بالخصائص التالية.

 ENTREPRISE(«(:(االسم االجتماعي
(»BLALI CONSTRUCTION

ش.ع.م.م.
شارع) بسطات،) (: املور اإلجتماعي)
بالطابق) ميزانين  الثاني  الحسن 

السفلي،)عمار3 االمل)))رقم)3.
اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العواري.
 (11.111 (: الشركة) رأسمال  ( (
درهم موسمة إلى)111))حصة بويمة)

11)))درهم للحصة الواحد3.
الحصص):

بحصة) مودون  بوجمعة  السيد 
511)حصة.

 (51 بحصة) العابد  زهر3  السيد 
حصة.

 (51 عفاري) عائشة  السيد3 
حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)
السيد بوجمعة مودون.

بتوقيع) تلتزم  الشركة  (: التوقيع)
السيد بوجمعة مودون.

)السجل التجاري):)))58/سطات.
األسا�سي) الوانون  على  املصادقة 
للشركة بأكمله وإجراءات التأسيس.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع 
فبراور) ((1 االبتدائية بسطات بتاريخ)

1)1))تحت عدد)2020/103.
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ع/)ســــعـــيـــد نــــــــــــــوعيم

موثـــــــــــــق

مكرر إقامة االنطالقة،)ساحة محمد الخامس7

سطات

الهاتف):)6).36.)3.7)15

الفاكس):)31.)3.31.5)15

GSM(:(0661.23.22.20

 FATNA NAQIR
CONSTRUCTION

شركة عات مسؤولية محدود
تلواه) توثيوي  عود  بموت�سى 
األستاع سعيد نوعيم،)موثق بسطات)
سجل) (،(1(1 وناور) ((5 بتاريخ)
نفس) من  وناور  ((7 بتاريخ) بسطات 
937،)األمر) (: اإلوداع) ( السنة،)كناش)

بالوبض):)911،)التوصيل):)857.

تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
محدود3 بالخصائص التالية.

 FATNA« (: االجتماعي) االسم 
(»NAQIR CONSTRUCTION

ش.ع.م.م.
شارع) بسطات،) (: املور اإلجتماعي)
السفلي،) الطابق  الثاني  الحسن 

عمار3 االمل)))رقم)3.
اإلنعاش) (: االجتماعي) الهدف 

العواري.
 (11.111 ( (: الشركة) رأسمال  ( (
درهم موسمة إلى)111))حصة بويمة)

11)))درهم للحصة الواحد3.
الحصص):

بحصة) مودون  بوجمعة  السيد 
511)حصة.

 (51 بحصة) العابد  زهر3  السيد 
حصة.

 (51 عفاري) عائشة  السيد3 
حصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)
السيد بوجمعة مودون.

بتوقيع) تلتزم  الشركة  (: التوقيع)
السيد بوجمعة مودون.

)السجل التجاري):)3)58/سطات.
األسا�سي) الوانون  على  املصادقة 
للشركة بأكمله و إجراءات التأسيس.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع 
فبراور) ((1 االبتدائية بسطات بتاريخ)

1)1))تحت عدد))2020/104.
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 LA GENERALE DES
 TRAVAUX DE BATIMENT ET

DE CONSTRUCTION
شركة عات مسؤولية محدود3 

بشريك واحد
رأسمالها 11، 11.111) درهم

شارع كلميمة زنوة بني عمير إقامة 
حيدر جاسم ) الطابق 3 رقم 1)

الدار البيضاء
تم تأسيس شركة عات مسؤولية)
ووم) عرفي  عود  بموت�سى  محدود3 

25/06/2020)مميزاتها كالتالي):)



736( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

محدود3) مسؤولية  عات  شركة 

بشريك واحد.

 LA GENERALE DES (: التسمية)

 TRAVAUX DE BATIMENT ET DE

.CONSTRUCTION

كلميمة) شارع  (: االجتماعي) املور 
 ( زنوة بني عمير إقامة حيدر جاسم)

الطابق)3)رقم)1))الدار البيضاء.

حدد) (: االجتماعي) الرأسمال 
حصة) ((111 في) الشركة  رأسمال 

موزعة على الشكل التالي

 (111 طاري) مصطفى  السيد 

حصة.

املد3 املحدد3 للشركة):)99)سنة

الهدف االجتماعي):))هدف الشركة)

هو):)

-)مواول أعمال البناء.)

البناء) أعمال  وإنجاز  دراسة  (-

والهندسة املدنية)

-)تصنيع وبيع وتوزيع جميع أنواع)

والرماح وشراء) الطوب والفسيفساء)

لالستخدام) البناء) مواد  جميع  بيع 

السكني والصناعي.
التخطيط والتصميم والدوكور) (-

واألعمال اإلنشائية.

آالت) جميع  وتسويق  -استيراد 

البناء.

املعدات) وتسويق  استيراد  (-

الزراعية.

تأجير اآلالت واألشغال ومعدات) (-

النول.

-)تأجير معدات النول.

غيار) قطع  وتسويق  استيراد  (-

للشاحنات واملركبات.

العمليات) جميع  أعم  وبشكل  (-

املباشر3) الصلة  عات  الصناعية 

الهدف) إلى  مباشر  غير  أوبشكل 

 االجتماعي من أجل تسهيل أو تعزيز)

أو تطوير نشاط.

وتسويق) وتداول  وبيع  شراء) (-

كافة األصناف واملنتجات و امللحوات)

املتعلوة بشخصية الشركة.
السيد مصطفى طاري) (: التعيين)

مسير للشركة ملد3 غير محدود3.

وقد تم تسجيل الشركة باملحكمة)
رقم) تحت  بالبيضاء) التجارية 

.737(9(
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Sté  CHARMING  LOOK
SARL AU 

بموت�سى عود عرفـي مؤرخ) ( (- (I
تم إوداع الوانون) في)19/06/2020،)
املسؤولية) عات  لشركة  التأسي�سي 
عات) وحيد3  بشريكة  املحدود3 

املميزات التالية):
 CHARMING  LOOK(:(التسمية

.SARL AU
استراد وتصدور مواد) ( ( (: الهدف)

التجميل.
املور االجتماعي):)5)))زنوة شكري)))
  7 الشوة) (3 مصطفى بيتشو الطابق)

الدار البيضاء.)
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

تأسيسها النهائي.
الرأسمال) (: االجتماعي) الرأسمال 
االجتماعي محدد))في)1.111)))درهم،)

مكتتبة و محرر3 بالكامل.
)السنة االجتماعية):)تبتدئ السنة)
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)دجنبر.
السيد3))) تعيين  تم  (: التسيير)
ملد3) للشركة  مسير3  ( الدركي) جيهان 

غير محدود3.
بالسجل) الوانوني  اإلوداع  تم  (-II
التجارية) املحكمة  لدى  التجاري 
 2/07/2020 بتاريخ) بالدار البيضاء،)

تحت رقم)737916.
ملخص قصد النشر
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FULL IMMO
 SARL

املور: لجردنات 6 زاوية زنفة 
فازسوفي وزنوة زوما عمار3 مونا )) 

الطابق) مرس السلطان البيضاء
شركة عات مسؤولية محدود3 

السجل التجاري رقم  
 RC :  436459

رفع من  رأسمال الشركة
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
تحرير) تم  ( فبراور1)1)) ((1 تاريخ)
االسثتنائي)) للجمع  اجتماع  محضر 

حيت تورر ما ولي))):

الزياد3 في رأس مال الشركة:) (- ((
   (11.111 للشركة) رأسمال  زياد3 
درهم من) ( ( (51.111.111 إلى) درهم 
حصة) ( (399.111 ( ( إنشاء) ( خالل)
للحصة) درهم  ((11 ( بويمة) جدود3 
مدفوعة بالكامل))عن))طريق))تعويض))
دوون مستحوة))و واجبة على))الشركة))
والتي تم))تضمينها))في الحساب الجاري)
بالكامل)) ( في الشركة و تدفع) للشركاء)

للشركاء.
أألسا�سي) الوانون  تعدول  (- ((
بالرأسمال)) املتعلق  للشركة 

واملساهمات على الشكل التالي):)
للسيد))كميل ألرياحي)51.111).3 

درهم.
ألرياحي) إوناس  نفيسة  للسيد3 

751.111.))درهم.
رأسمال) في  الزياد3  هذه  بموجب 
الشركة تم تعدول الوانون األسا�سي)
بالرأسمال)) املتعلق  للشركة 

واملساهمات على الشكل التالي):)
درهم) (51.111.111 الرأسمال)
موسم على)511.111)حصة موسمة)

كما ولي):
 3(5.111 كميل ألرياحي) ( للسيد)

حصة.
ألرياحي) إوناس  نفيسة  للسيد3 

75.111))حصة.
االسا�سي) الوانون  تحيين  (- (3

للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

27/02/2020)رقم)))33)73.
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CANTOR CAPITAL GROUP
S.A.R.L 

شركة عات املسؤولية املحدود3 
رأسمالها111.111.)   درهم

املور : 3) مكرر زنوة السعدوة 
السيال – الدار البيضاء

السجل التجاري عدد :  59)13)
إعالن عن تغيير  املور االجتماعـي

استثنائي) محضر  بموت�سى 
شركة ( قررت) (،18/03/2020 ووم)

 CANTOR CAPITAL GROUP
S.A.R.L)املعرفة بإسهاب أعاله ما ولي:
3))مكرر) (: تغيير مور الشركة من)
زنوة السعدوة السيال الدار البيضاء)
إلى)))3))شارع مسير3 الخضراء)الطابق)

الثاني)-)الدار البيضاء.

-)تغيير البند)3))للوانون األسا�سي.))))))))
تم اإلوداع الوانوني باملحكمة) (- (
(: بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

18/06/2020)تحت رقم)38)736.
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MIMOUNA RIADS PALA
بموجب قرار استثنائي مؤرخ ووم)
بمراكش) ومسجل  ((1(1 أبريل) (((
 MIMOUNA RIADS شركة) قررت 
PALACE)شركة عات املهام املحدود3)
عات) درهم،) (5(1.111 ورأسمالها)
 ( طابق) (A شوة) (: في) الرئي�سي  املور 
عمارB3(3)بالزا ساحة)6))نوفمبر كليز)

مراكش،)ما ولي):
وفا3 السيد وامين بيريس.

بيريس) حاويم  هنري  السيد  عزل 
منصبهما) عن  بيريس  وامين  والسيد 

كمسيرون للشركة بعد وفاتهما.
السيد) للشركة  كمسير  تعيين 
توليدانو) بيريس  سيمون  جكوب 
 (1 مواليد) من  الجنسية،) إسباني 
 D.N.I الحامل للبطاقة) (،(973 ماي)

.n°79383916G
املتوفيان) حصص  تخصيص 

حسب نول امللكية لصالح):
 (611 (: السيد3 باسكال اليز كيز)

حصة.
بيريس) سيمون  جكوب  السيد 

توليدانو):)611))حصة.
األسا�سي) النظام  صياغة  إعاد3 

للشركة.
اإلوداع):)تم اإلوداع الوانوني لدى)
 (3 املحكمة االبتدائية بمراكش ووم)

وونيو)1)1))وتحت رقم))35)).
والتسجيل بالسجل التجاري لدى)
ووم) بمراكش  االبتدائية  املحكمة 

3))وونيو)1)1))وتحت رقم)3339.
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WASLAM PROMO
SARL AU

الجمعية) محضر  على  بناء)
فى) املنعود3  االستثنائية  العامة 
 WASLAM لشركة) (2020/06/20
املسؤلية) عات  شركة  ( (PROMO
قد) الوحيد  الشريك  عات  املحدود3 

قرر ما ولي):)
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لشركة) حصة  ( ((.339 تفويت)
لفائد3 السيد) (SAKAN AL HADIT

منتصر وونس.
-)تحويل الشكل الوانوني للشركة)
املحدود3) املسؤلية  عات  شركة  من 
عات الشريك الوحيد إلى شركة عات)

املسؤلية املحدود3.
-)تم اال وداع الوانونى لدى كتابة)
االبتدائية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (24/06/2020 ووم) باملحمدوة 
واملويد3 بالسجل التجاري) (583 رقم)

تحت رقم)7)9)).
395 P

LA CENTRALE CORPORAT
شركة عات  مسؤولية محدود3 عات 

شريك.
رأس مال الشركة  11.111)  درهم
املور االجتماعي :  66) رقم 8)-1) 

حي موالي عبد هللا عين الشق
 الدار البيضاء

زياد3 رأس مال الشركة  
قرارات) محضر  بموجب 
املنعود) االستثنائي  العام  الجمع 
 LA لشركة) ( (05/06/2020 بتاريخ)
اعتمد) (CENTRALE CORPORAT

باإلجماع الورارات التالية):
من) ( الشركة) مال  رأس  زياد3 
درهم) (511.111 درهم إلى) ((11.111
الجاري) الحساب  إدماج  طريق  عن 
الزياد3) هذه  تحويق  ويتم  للشريك.)
حصة) ( (3111 إصدار) خالل  من 

اجتماعية جدود3.
من) املال  رأس  وتكون  وبذلك 
5111)حصة اجتماعية موسمة على)

النحو التالي):
 5111 (: نعيم) فاطمة  السيد3  (

حصة اجتماعية.
إجمالي):)5111))حصة اجتماعية.)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (-
بتاريخ) البيضاء) للدار   التجارية 

 3))وونيو)1)1))تحت رقم)73681.
على) تعدولها  الشركة  قدمت  (-
البيضاء) بالدار  التجاري  السجل 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

.31((17

396 P

TEDANCE THYM
SARL

شركة عات مسؤولية محدود3 برأس 
مال 11.111)  درهم

املور الرئي�سي: 3) زنوة احمد 
املجاطي إقامة النخيل الطابق ) رقم 

8 الدار البيضاء
RC(n° 392949- IF(n° 25012527

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
 TEDANCE لشركة) االستثنائي 
بتاريخ) املنعود  (THYM SARL
06/10/2020،)قرر الشركاء)ما ولي):

السيد) من  سهم  (511 تفويت)
الصفريوي) حبملوك  خالد  محمد 

للسيد3 نزهة صولي الحسيني.
استوالة السيد محمد خالد حب)
امللوك الصفريوي من منصبه كمسير)
مشارك وتعيين السيد3 نزهة صولي)
غير) لفتر3  جدود3  كمسر3  حسيني 
أحد) من  منفصل  بتوقيع  محدد3،)

املسيرون املشاركين.
تحدوث الووانين.

الدار) محكمة  لدى  اإلوداع  تم 
تحت) (25/2/2020 بتاريخ) البيضاء)

رقم)538)).
397 P

ETS BOUNOUH FRERES
شركة عات مسؤولية محدود3 

رأسمالها 511.111  درهم
رقم 1)-1) شارع جورج ساند

الدار البيضاء
الجمعية) مداولة  بموت�سى  (- (I
العامة الغير العادوة املنعود3 بتاريخ)

2020-03-02))قرر الشركاء)ما ولي):
وضعية) تحسين  أجل  من  (- ((
الشركة املالية))قرر الشركاء)باإلجماع)
من)) الشركة  رأسمال  في  الزياد3 
  3.633.111 إلى) درهم  (511.111
الشركاء) دوون  بإدماج  وعلك  درهم 
وإنشاء) واملعينة  الوجود  املحووة 

331.)3)حصة جدود3.
الخسائر) لألهمية  نظرا  (- ((
الشركاء) قرر  الشركة  تعرفها  التي 
الشركة) رأسمال  تخفيض  باإلجماع 
 511.111 درهم إلى) (3.633.111 من)
الخسائر) ( درهم وعلك لتغطية هذه)
في) محددا  الرأسمال  وصبح  وبذلك 

5.111)حصة.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم  (- (II
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
بالبيضاء)بتاريخ)2020-06-29))تحت)

رقم)737361.
من أجل التخليص و اإلشهار

398 P

  STE  DAMANE 
 D’QUIPEMENT DES

CREMERIES ET HOTELS
شركة  الظمان لتجهـيز املواهــي 

 SOMOTEL والفنـــادق - سوموطيل
 شركــة عات مسؤوليــة محدود3  

رأسمالـهـــــا  11.111) درهـــــــم
 موــرها االجـتمـاعي : 3), زنوة بيـــرليوز  

بلفــدور  - الدار البيضاء   
تحويل املوــر االجــتماعي للشركة

مالءمة  الوــانــون األ ســا�سي
بموتضـى الجمــع العـام الغيــر) (- ((
لتجهيز) »الظمان  لشـــــــــركــة) العـادي 
((»SOMOTEL« ( والفنادق) املواهي 
)قرر)) ((1(1 13)وونيو) املنعوـد بتاريـخ)

باالجمــاع مشاركو الشركـــة ماوــلـــي):)
للشركة)) االجـتماعي  املوــر  تحــويل 
من))3)))زنوة بيـــرليـــوز))بلفــــدور)))إلى):))
7/5))زنوـة))كي زاوية))طريق))اوالد زيان))

-))الدار البــيــــضاء).
الوانون) من  ( (3 ( البــنــد) ( تغيــير)

األسا�سي للشركة).
األساسـي)) الوانـــون  مالءمـــة 
 SOMOTEL سوموطيل) (: لشركة)
الصادر) (96/5 رقم) للوانون  طبوا  (-
تم) والذي  (13/02/1997 بتاريخ)
رقم) بالوانون  وتـتميمه  تغيــيره 
 14/02/2006 في) واملؤرخ  (05/21
املؤرخ) (24/10 رقم) الوانون  وكذا 

في02/06/2011  
األســا�سي)) النـــظام  املصادقـــة على 

بــعــد مالءمــته.
لـدى) الوانـوني  االوـداع  تـم  ( (- ((
التجاريـة) باملحكمة  الضبـط  كتابــة 
وونيو) ((8 بتاريـخ) بالـدارالبـيضـاء)

1)1))تحــت رقم)13)736.
نسخـة قصد النشر واالعالن)

املســير

399 P

POWER  COMPONENTS
SARL

الرفع من الرأسمال 
 1-))بموت�سى محضر الجمع العام)

استثنائية) ( بصفة) املنعود  العادي 

كومننت.ع.م.م«.) »باور  ( ( لشركة)

  POWER COMPONENTS Sarl

بالدار) ( ( (16/06/2020 ( ( في) املؤرخ 

(، (33( ( بمور الشركة وهو) ( البيضاء)

شارع محمد الخامس))بلفيدور))الدار)

البيضاء)،)تورر الرفع من))الرأسمال))

بزياد3) وعلك  للشركة  ( االجتماعي)

درهم)) ( ((.511.111,11 ( قيمته) ما 

إلى))) ( 111.111,11.))درهم) لرفعه من)

511.111,11.))درهم عن طريق خلق))

5.111))حصة اجتماعية جدود3 من)

فئة)11))درهم))وبالتالي تغيير الفصل)

6))و7)من الوانون األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع) (: اإلوداع الوانوني) (-2

التجارية) باملحكمة  لدى  الوانوني 

بتاريخ)26/06/2020   بالدار البيضاء)

تحت عدد)737393 .
بمثابة موتطف وبيان

400 P

POWER  INTEGRATION
Sarl 

»باور انتكراسيون .ع.م.م«

الرفع من الرأسمال 
))-))بموت�سى محضر الجمع العام)

استثنائية) ( بصفة) املنعود  العادي 

لشركة)))))»)باور انتكراسيون.ع.م.م«.)

  POWER  INTEGRATION   Sarl

بالدار) ( ( (16/06/2020 ( ( في) املؤرخ 

 3 ( وهو) الشركة  بمور  ( البيضاء)
الدار) بلفيدور  األول  ( ألبير) زنوة  (،

البيضاء)،)تورر الرفع من))الرأسمال))

بزياد3) وعلك  للشركة  ( االجتماعي)

درهم)) ( (5.111.111 ( قيمته) ما 

إلى))) ( درهم) ((1.111.111 من) لرفعه 

درهم عن طريق خلق)) ((5.111.111

51.111)حصة اجتماعية جدود3 من)

فئة)11))درهم))وبالتالي تغيير الفصل)

6))و7)من الوانون األسا�سي للشركة.
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تم اإلوداع) (: اإلوداع الوانوني) (-2

التجارية) باملحكمة  لدى  الوانوني 

بالدار البيضاء)بتاريخ))26/06/2020  

تحت عدد))737393.
بمثابة موتطف وبيان

401 P

SANT’ETHIC

املور االجتماعي :  1) زنوة الحرية 

الطابق 3 الشوة 6 الدار البيضاء

السجل التجاري : 367765

إعالن تعدولي
بموجب محضر قرار الجمع العام)

فبراور) ((1 االستثنائي املنعود بتاريخ)

لشركة))) وحيد  شريك  قرر  (.(1(1

SANT’ETHIC))ما ولي):

بويمة) الشركة  مال  رأس  زياد3 

مال) رأس  ليرتفع  درهم  (991.111(

درهم) ( ((.111.111 إلى) ( الشركة)

الجاري) الحساب  إدماج  طريق  عن 

الزياد3) هذه  تحويق  ويتم  للشريك.)

حصة) ( ((1.111 اصدار) خالل  من 

درهم) ((11 بويمة) جدود  اجتماعية 

للحصة الواحد3.

تعدول املاد3 املتعلوة بتوزيع رأس)

املال على النحو التالي):)

 5111 عثمان) سندالي  السيد 

حصة اجتماعية.

حساني) جوتيان  طاهري  السيد 

 TAHIRI JOUTEY HASSANI رشيد)

Rachid 5111 حصة اجتماعية.

حصة) ((1.111 (: املجموع)

اجتماعية.

تعدول غرض الشركة من خالل)

إضافة نشاط تشييد املباني املهنية)

للتأجير.)))))))))))))

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) بالبيضاء) التجارية 

رقم)) تحت  (.09/03/2020

.11733676

402 P

DUO ZEN PARA
بلوك إزدهار بوسكور3 عمار3 سلمى ) 

محل رقم 6 الدار البيضاء
تفويت حصص

العام) الجمع  محضر  بمـوجب 
الحصص) تفويت  وعود  اإلستثنائي 
 (1(1 مارس) ((7 بتاريخ) املنعودان 
بتاريخ املحين  األسا�سي   والنظام 

 8))مارس)1)1) .  
اجتماعية) حصة  ( (351 نول)
ابتسام لحلو) التي في حوز3 السيد3 
الفتح) وونس  السيد  إلى  تملكها  التي 
والسيد3 براد3 سناء)موسمة كالتالي:

حصة) (311 براد3) سناء) السيد3 
اجتماعية).

حصة) (51 ( الفتح) وونس  السيد 
إجتماعية.

تحبين الوانون األسا�سي للشركة)
باملحكمـة) الوـانوني  اإلوـداع  تم 
   (6 وـوم) البيضـاء) بالـدار  التجـاريـة 

وونيو))1)1)))تـحت عـدد)735933 . 
403 P

AUTOMAP.MA
شركة عات مسؤولية محدود3 

رأس مال الشركة  111.111.)   
درهم

املور االجتماعي :  3) زنوة قيض 
االشطر إقامة ربح ا الطابق 3) رقم 

3) املعا ريف الدار البيضاء
السجل التجاري: )1).)31 

إعالن تعدولي 
))-)بموجب محضر قرارات الجمع)
بتاريخ) املنعود  االستثنائي  العام 

25/02/2020.)تورر ما ولي):
إلى) الشركة  هدف  تمدود  قرر 

العمليات التالية):
عات) الخدمات  بجميع  ( الويام) (-
املباشر3) غير  أو  املباشر3  العالقة 

بتأجير السيارات.
الويام بجميع العمليات املالية) (-
أو التجارية أو الصناعية أو العوارية)
أو املنوولة أو غيرها من العمليات التي)
تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر كلًيا)
املوصوف) الشركة  بهدف  جزئًيا  أو 
أعاله او ماشبه أو يعزز تطوير الشركة)

ونشاطها.

النظام) من  (3 املاد3) تعدول  (-

األسا�سي.

املصادقة على زياد3 رأس املال) (-

طريق) عن  درهم  (99،800 بمودار)

إنشاء)998))حصة اجتماعية جدود3)

توررالجمع العام االستثنائي املنعود3)

عدلت) وبالتالي  (،(1(1 وناور) ((( في)

النظام) من  (7 و) (6 املادتين) صياغة 

األسا�سي وبذلك وتم توزيع رأس املال)

على النحو التالي:

السيد محمد مراني علوي)5.511 

حصة اجتماعية

 MASSIR( INVEST( « (« شركة)

3.511)حصة اجتماعية

 399 بنعمور) واسمين  السيد3 

حصة اجتماعية.

 399 لودغيري) أسامة  السيد 

حصة اجتماعية.

حصة) ((1.998 املجموع)

اجتماعية.

جدد) كشركاء) املوافوة  تمت  (-

للشركة في املوترحات التالية):

السيد3 واسمين بنعمور)399.

السيد أسامة لودغيري)399 .

لدى) الوانوني  اإلوداع  تم  (- ((

التجارية) البيضاء) الدار  محكمة 

رقم) تحت  ((1(1 مارس) ((( بتاريخ)

.733(16

املعدل) اإلعالن  تسجيل  تم  (- (3

مارس) ((( بتاريخ) التجاري  للسجل 

في السجل) (857( 1)1))تحت الرقم)

الزمني.

404 P

VIP OPTIC
.S.A.R.L

نول املور االجتماعي
بتاريخ) خاص  عود  بموجب 

محضر) تأسيس  تم  (،14/2/2020

املسجلة) (، (vip(optic«( sarl« لشركة)

في الدار البيضاء،)بتاريخ)26/2/2020 

 re التالية) اإلشارات  بموجب 

 00082621233or( 7379/2020

rp71(5759533(17)تورر ما ولي):

)نول املور االجتماعي):
شارع) (3(( البيضاء-) الدار  (: من)

عبد امللك سعدي سيدي معروف.
الى العنوان الجدود)-)تطوان)-)9) 
املركز التجاري سوليمار رقم)9))شارع)

أود أم الربيع.
تحدوث الووانين.

محكمة) لدى  املحضر  إوداع  تم 
 07/03/2020 بتاريخ:) الدار البيضاء)

تحت رقم:)733663.
405 P

 SOCIETE TECHNIQUE 
 EQUIPEMENT
HYDRAULIQUE

SARL 
 T.E.H SARL

إنشاء فرع جدود للشركة 
الجمــع العـــــام) ( بموتضــى محضـــــر)
شركـــــــة))))) لشركـــــاء) ( ( العــــــــادي) ( الغيــــــر)
 TECHNIQUE EQUIPEMENT
املنعود) ( ( ( ( (HYDRAULIQUE SARL
بالدار البيضاء)) بتاريخ)24/02/2020)
شارع) سام  حي  وهو  الشركة  بمور 
عوبة بن نافع الرقم)3)الحي املحمدي)))))))))
فرع) إنشاء) ( تورر) البيضاء،) الدار 

جدود على العنوان التالي):
سيدي البرنو�سي) الدار البيضاء،)
تيط مليل)،)منطوة صناعية رقم)39.
اإلوداع) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
الضبط) كتابة  لدى  الوانوني 
البيضاء) للدار  التجارية  باملحكمة 
عدد) تحت  (29/06/2020 ( ( بتاريخ)
و تعدول السجل التجاري)) (73761(

تحت عدد)833)).
بمثابة موتطف وبيان

املسير

406 P

STE SAHARA PAVES
السجل التجاري 8933

اإلعالن التعدولي
الخاص) الجمع  بموت�سى محضر 
 STE SAHARA PAVES للشركة)

بتاريخ)3))مارس)1)1))تورر ما ولي):
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تمثل) التي  حصة  ((111 تفويت)
الحصة الكاملة من رأسمال الشركة)
للسيد الصافي علي والسيد3 الصافي)
إلى) فدوى  الصافي  والسيد3  نادوة 
والسيد) لعكيدي  ربي  عبد  السيد 

مصطفى لعكيدي.
علي) الصافي  السيد  استوالة 
مع) للشركة  وحيد  مسير  بصفته 
عن) الوانونية  باملسؤولية  التزامه 
والضريبية) املدنية  االلتزامات  كافة 

خالل مد3 إدارته للشركة.
لعكيدي) ربي  عبد  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة ومنحه السلطة)

الكاملة لتسيير إدار3 الشركة.
من) ((5 و) (7 و) (6 املاد3) تعدول 

الوانون األسا�سي للشركة.
تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ببرشيد  االبتدائية 

1)1))تحت رقم)88).
407 P

KAREI  TRANS
 GROUPE : املور الرئي�سي

ATTAKADOUM(GH 2(7,(-EME 
ETAGE(SIDI(BERNOUSSI  

CASABLANCA 
السجل التجاري : 5))353

قفل التصفية
العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
في) املؤرخ  للشركة  االستثنائي 
بمورها) املنعود  (25/06/2020

االجتماعي تورر ما ولي):)
مسبوة) بصفة  الشركة  قفل 

ألوانها.
 Mr ABDELALI السيد3) تعيين 
البيضاء) بالدار  الواطن  (KAREM

كمصفي للشركة.
 groupe االجتماعي) املور  تعيين 
 attakadoum(gh2-17,2(eme(etage
  sidi bernoussi  CASABLANCA

كمور لتصفية الشركة.
بالـمحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) الدار  التجارية 

29/06/2020)تحت رقم))73736.
موتطف و بيان)

408 P

ESPACE BEN TAIBI

 Société à Responsabilité Limitée

 à associe unique

Au(capital(de 40.000 dirhams

Siège(social : 57- RDC 28 LOT 

Mestouna(Hay(Hassani 

R.C(Casablanca, n°267.859

الوحيد) الشريك  قرارات  عوب 

بتاريخ)22/02/2020)توررما ولي):

ووضعها) للشركة  املسبق  الحل 

تحت التصفية الودوة.

فليجة) عبدالسالم  السيد  تعيين 

مصفيا للشركة.

باملور) التصفية  مور  تعيين 

االجتماعي بالدارالبيضاء)

)تم اإلوداع الوانوني بكتابة ضبط)

ووم) املحكمة التجارية بالدارالبيضاء)

6))فبراور)1)1))تحت رقم))8).)73.

409 P

BEAULIEU JUICE BAR

SARL AU

رأسمال 11.111) درهم

املور االجتماعي 37 زنوة اوت ارير 

الدار البيضاء

العام) الجمع  محضر  بموت�سى 

 16/06/2020 بتاريخ) االستثنائي 

تورر ماولي

تصفية الشركة.

تعيين السيد زكرياء) قرر الشركاء)

محمد))للويام بالتصفية.

مور التصفية هو):)املور االجتماعي)

37)زنوة اوت ارير الدار البيضاء.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 

تحت) ( ((1(1 وونيو) ((6 في) بالبيضاء)

عدد)737366.

410 P

YNHA VISION
  SARL

شركة محدود3 املسؤولية 
املور االجتماعي : 1) زنوة الحرية 
الطابق 3 الشوة5 الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عود  بموجب 
بتاريخ)02/03/2020،)قرر) بالبيضاء)
 YNHA VISION– لشركة) الشركاء)
املسؤولية) محدود3  شركة  (،SARL 

ما ولي):
تصفية الشركة.

السيد) تعيين  الشركاء) قرر 
العمراني ووسف للويام بالتصفية.

مور التصفية هو):)1))زنوة الحرية)
الطابق)3)الشوة5)الدار البيضاء.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (17/03/2020 في) بالبيضاء)

عدد))73363.
411 P

MEDN NEGOCE
 SARL  A(ASSOCIE(UNIQUE 
شركة محدود3 املسؤولية عات 

الشريك الواحد
الرأسمال  11.111) درهم

املور االجتماعي : سيدي عثمان بلوك 
5) رقم 55 مكرر الدار البيضاء

تصفية الشركة
مؤرخ) عرفي  عود  بموجب 
(،09/03/2020 ( بتاريخ) بالبيضاء)
 MEDN(قرر الشريك الواحد لشركة
شركة) (،NEGOCE – SARL  AU
الشريك) عات  املسؤولية  محدود3 

الواحد ما ولي):
تصفية الشركة.

تعيين السيد محمد) قرر الشركاء)
امللياني للويام بالتصفية.

مور التصفية هو):)سيدي عثمان)
بلوك)5))رقم)55)مكرر الدار البيضاء.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية) املحكمة  لدى  الضبط 
تحت) (23/06/2020 في) بالبيضاء)

عدد))73683.
412 P

EAPF CORPORATE
 SARL AU

املور الرئي�سي :   8)6 شارع الودس 
املكتب 9 عين الشق الدار البيضاء

السجل التجاري :  336335
الدار البيضاء
قفل التصفية

الشريك) قرار  محضر  بموت�سى 
في) املؤرخ  للشركة  الوحيد 
بمورها) واملنعود  (11/02/2020

االجتماعي تورر ما ولي):
مسبوة) بصفة  الشركة  قفل 

ألوانها.
تعيين السيد3 كنز3 رادود))الواطنة)
الفتوح) بير�سي اقامة رياض  ممر  (18
الدار) الرميطاج  ((3 شوة) (1( طابق)
البيضاء))كمصفي للشركة.))))))))))))))))))))))

بشارع) االجتماعي  املور  تعيين 
الشق) عين  (9 املكتب) (6(8 الودس)
الدار البيضاء)كمور لتصفية الشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

22/06/2020)تحت رقم)1863). 
موتطف و بيان)))))))))))

413 P

HYGIANAT-CONSEIL
SARL AU 

شركة محدود3 املسؤولية شريك 
وحيد

 رأسمالها 11.111) درهم
مورها اإلجتماعي : 3)3 شارع 
مصطفى املعاني الدار البيضاء

السجل التجاري : الدار البيضاء - 
رقم333)7)

قفل التصفية 
العام) الجمع  محضر  بموت�سى 
باملورالرئي�سي) املنعود  االستثنائي 
 HYGIANAT-( ( CONSEIL للشركة)
بتاريخ)))))9)))ماي)9)1)،)توررما ولي):
التصفية واإلغالق النهائي لشركة)
على) املصادقة  كونساي  هيجيانا 
تورير املصفي وعلى حصيلة التصفية)
التشطيب) أن  إلى  اإلشار3  وتجدر 
النهائي للشركة من السجل التحليلي)
بالدار) اإلبتدائية  املحكمة  لدى 

البيضاء)قد تم منذ)3)وونيو)9)1).
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كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 

للدار) التجارية  املحكمة  ضبط 

9)1))تحت) وونيو) (3 بتاريخ) البيضاء)
رقم)3)7136.

للخالصة و البيان

املسير

414 P

ZONE OPTIQUE
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 

قد) (،(1(1 فبراور) ((3 الرباط بتاريخ)

املسؤولية) عات  شركة  تأسيس  تم 

املحدود3.

ZONE OPTIQUE(:(التسمية

أخصائي) (: االجتماعي) الهدف 

نظارات.
رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

فئة) من  حصة  ((111 إلى) موسمة 

11))درهم للحصة الواحد3.

 (111 املصباحي) الخلطي  كوتر 

حصة.

من) ابتداء) سنة  (99 (: املد3)

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع)

السجل التجاري.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.
الكوفة وزنوة) زاوية زنوة  (: املور)

صنعاء)الرباط.

املسير):)كوتر الخلطي املصباحي.
(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(33673

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (9 بتاريخ) بالرباط  التجارية 

1)1))تحت رقم)599).

415 P

HELPOX MAROC شركة
SARL

إنشاء شركة
 HELPOX MAROC SARL(شركة

تم تأسيسها بتاريخ)9))وونيو)1)1).
زنوة األدارسة،) (: املور االجتماعي)

عمار3))،)شوة)3،)حسان،)الرباط.

الرأسمال):)11.111))درهم.
بناء) أو  أشغال مختلفة  (: الهدف)
وتجهيز،)أشغال أخرى،)تاجر معدات،)

أشغال أخرى،)نيكوس.
الشركاء):)شريك وحيد.

السنة املالية):)1)1).
 M. CHAKROUNI (: التسيير)

SAID)-)شوروني السعيد.
السجل التجاري):))))33).

416 P

 STE LAS PALMERAS DE
ORO

SARL AU
تكوين شركة محدود3 املسؤولية

عات الشريك الوحيد
بالرباط) مؤرخ  محضر  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) (3 بتاريخ)
الووانين األساسية لشركة محدود3)
املسؤولية عات الشريك الوحيد عات)

املميزات التالية):
األرا�سي) استغالل  (: الهدف)

الزراعية.
املور):)عمار3 رقم)31)شوة رقم)8 

شارع موالي أحمد الوكيلي،)حسان.
رأس املال):)حدد رأسمال الشركة)

بما قدره)1.111))درهم.
تدار الشركة من طرف) (: التسيير)
غير) ملد3  العموري  زينب  السيد3 

محدود3.
بكتابة) تم  الوانوني  اإلوداع 
بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ))))وونيو)1)1).
رقم السجل التجاري):)33995).

D(:(105029
417 P

 STE KHAYRAT BOUDNIB
SARL

تكوين شركة محدود3 املسؤولية
بالرباط) مؤرخ  محضر  بموت�سى 
وضع) تم  (،(1(1 مارس) ((1 بتاريخ)
الووانين األساسية لشركة محدود3)

املسؤولية عات املميزات التالية):

تسويق جميع املنتجات) (: الهدف)

الزراعية.

املور):)عمار3 رقم)31)شوة رقم)8 

شارع موالي أحمد الوكيلي،)حسان.

بما) املال  رأس  حدد  (: املال) رأس 

قدره)11.111))درهم.

تدار الشركة من طرف) (: التسيير)

غير) ملد3  ناصر3  كداني  السيد3 

محدود3.

بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 

بالرباط) التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ فاتح ووليو)1)1).

رقم السجل التجاري):)87)33).

D(:(105197

418 P

EASY WA TO CANADA
مسجل) عرفي  عود  بموت�سى 

بالرباط،) ((1(9 ديسمبر) ((7 بتاريخ)

تحمل) للشركة  األسا�سي  وضع  تم 

املسؤولية املحدود3.

 EASY WA TO (: التسمية)

CANADA

عات) شركة  (: الوانونية) الصفة 

مسؤولية محدود3 شريك وحيد.

الترحيل) (: االجتماعي) الهدف 

واإلرشادات والنصائح للهجر3.

رأسمال الشركة):)11.111))درهم)

حصة في ملك السيد3 مروى) ((111

دري�سي.

من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

التأسيس.

من فاتح وناور إلى) (: السنة املالية)

)3)ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة)

األولى تبتدئ من تاريخ التسجيل.

املور االجتماعي):)عمار3)31)الشوة)

الوكيلي،) أحمد  موالي  شارع  (8

حسان،)الرباط.

التسيير للسيد3 مروى دري�سي.

(: التجاري) بالسجل  التوييد  رقم 

.(3378(

419 P

زاها اموبيليي
ZAHA IMMOBILIER
تحويل املور االجتماعي

بتاريخ مؤرخ  عرفي  لعود   تبعا 
9))أغسطس)))1)،)تم عود الجمع)
(: الشركة) بمور  االستثنائي  العام 
الدار) (33 رقم) (3 زنوة) (( حي التسيير)
على) املصادقة  أجل  من  البيضاء)

جدول األعمال التالي):
تحويل املور االجتماعي للشركة.

الوانون) من  (3 الفصل) تغيير 
األسا�سي للشركة.

بعد مناقشة جدول األعمال تمت)
املصادقة على):

تحويل املور االجتماعي إلى العنوان)
الجدود):

شارع) (7 رقم) بوعة  ثورية  تجزئة 
الدار) املحمدي  الحي  الفوارات 

البيضاء.
قد تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)
بتاريخ البيضاء) بالدار   التجارية 
(: رقم) تحت  ((1(( سبتمبر) ((9

.383(8(
420 P

مكتب األستاع أكناو حنفي
موثق بالدار البيضاء

SONEM CONSTRUCTION
ش.ع.م.م

املور االجتماعي : 1) زنوة الحرية
الطابق الثالث الشوة رقم 6

السجل التجاري رقم 15)313
التعريف الجبائي رقم 5)))7)5)

تأكيد التسيير
إعاد3 الصالحيات للتسيير

تصحيح وقراء3 جدود3 للنظام 
األسا�سي

إعاد3 صياغة النظام األسا�سي
بموت�سى عود تلواه األستاع أكناو)
حنفي موثق بالدار البيضاء)بتاريخ)6) 
الورار) وتضمن  والذي  ((1(1 وونيو)
املسما3) الشركة  لشركاء) الجماعي 
والتي) ش.ع.م.م  للبناء«) »صونيم 
البيضاء) بالدار  االجتماعي  مورها 
الثالث  الطابق  الحرية  زنوة  ((1
بالسجل املويد3   ،6 رقم  الشوة 
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البيضاء تحت رقم  بالدار  التجاري   
تحت  الجبائي  تعريفها   ،313(15
رقم 5)))7)5) وكنتيجة لذلك فإن 

الشركاء قد قرروا بخصوص ما ولي :
السعدوة  السيد3  مهام   : تأكيد 
املعيزي  نوال  والسيد3  املخود 
غير  ملد3  الشركة  لهذه  كمسيرتين 
الصالحيات  كامل  مع  محدود3 

املخولة لهما في النظام األسا�سي.
إعطاء : مسيرتي هذه الشركة كل 
املهام  لتفويض  واملوافوة  الرخص 

ألشخاص آخرين من اختيارهم.
فصول) عد3  (: وتصحيح) تعدول 
في) للشركة  األسا�سي  النظام  من 
الوانونية) األحكام  مع  التسوية  إطار 

والنصوص الجاري بها العمل.
اعتماد):)النظام األسا�سي الجدود)
موثق) طرف  من  للشركة  واملعدل 

بتاريخ)6))وونيو)1)1).
كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء)بتاريخ)31)وونيو)1)1))تحت)

رقم)7)7377.
موتطف من أجل اإلشهار

مكتب األستاع أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء
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 SOGEFCO L’INFORMATIQUE AU

SERVICE DE LA GESTION

STE LES ASSURANCES TAIBA
SARL

CAPITAL : 100.000 DH
 FES(N° 18 RESIDENCE(MLY
 SLIMANE AVENUE SAINT

LOUIS RTE AIN CHKEF
RC : 28217

بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
)))وونيو)1)1))سجل بنفس املدونة)
تسمية) تم  ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)
املميزات) عات  للشركة  جدود  مسير 

التالية):
التسمية):)تأمينات طيبة.

السيد3) تسمية  (: املسير) تسمية 
تحيفة سمر مسير3 للشركة ملد3 غير)
الوزاني) السيد  واستوالة  محدود3 

محمد طارق.

كتابة) لدى  الوانوني  اإلوداع  تم 
بفاس) التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((6 بتاريخ)

.1476/2020
رقم السجل التجاري)7))8).
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صوالر اينو
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3
في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  (،(1(1 وونيو) (5
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 عات الخصائص التالية):
التسمية):)صوالر اونو.

دراسة،) (: االجتماعي) املوضوع 
الخطوط) وتجهيز  تركيب  إنشاء،)
الجوفية) والخطوط  الكهربائية 
درجات) الدرجات،) محطات 
درجات) عالية،) درجات  متوسطة،)
محوالت) ومحطات  جدا  عالية 

الدرجات املتوسطة واملنخفضة.
وتطبيق) صيانة  إنشاء،) دراسة،)
جميع األعمال املتعلوة بالتطبيوات)
الكهربائية) (األعمال  الكهربائية،)
الهواء) وتكييف  والتبرود  للمباني 
الضخ) وأعمال  التهوية  ومشروع 

واإلنار3 وأعمال الالفتات العامة).
الصيانة،) الخرانات،) تركيب 
الصناعية،) املعدات  إصالح 
الزيتية) الكهروميكانيكية،)
محطات) في  الهوائية  الهيدروليكية،)
مصانع اإلنتاج،) املحوالت والتوزيع،)
محطات الضخ،)محطة الكشف عن)
الصناعية) االلكترونية،) املضخات 

وأجهز3 التحكم اآللي.
الطابق األر�سي) (: املور االجتماعي)
عمار3 س))3))حي الوفاق بن سركاو)

أكادور.
من) سنة  (99 في) حددت  (: املد3)

تاريخ تأسيس الشركة النهائي.
في) حدد  (: االجتماعي) الرأسمال 
 (111 إلى) موسمة  درهم  ((11.111
حصة اجتماعية من قيمة)11))درهم)

لكل حصة.

:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
السيد أبيضار عثمان.

السيد أبيضار عثمان)11))حصة)
درهم لكل) ((11 اجتماعية من قيمة)
 (11.111 قدرها) بمساهمة  حص 

درهم.
فاتح) من  تبتدئ  (: املالية) السنة 
كل) من  ديسمبر  (3( في) وتنتهي  وناور 

سنة.
بكتابة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
بأكادور) التجارية  باملحكمة  الضبط 
الرقم) تحت  (،(1(1 ووليو) (( بتاريخ)

.917((
423 P

M2P TRAV
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) وضع  تم  (،(1(1 9))وونيو)
مسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
تحت) وعلك  بشريك وحيد  محدود3 

املعطيات التالية):
 M(P TRAV (: شركة) التسمية 

.SARL AU
في) مواول  (: الشركة) غرض 
مواول في) الرخام،) الصباغة املباني،)

مختلف األعمال أو البناء.
علي) موالي  شارع  (3 رقم) (: املور)

شريف شوة)))تمار3.
ب) الشركة  مد3  حددت  (: املد3)
99)سنة ابتداء)من تاريخ تسجيلها في)

السجل التجاري.
في) حدد  (: الشركة) رأسمال 

11.111))درهم.
 (11 111))حصة ب) موسمة إلى)
وخصصت) ومحرر3  مكتتبة  درهم 

بكامل للسيد خربوعة عزيز.
:)تسير الشركة من طرف) التسيير)
وحيد) كمسير  عزيز  خربوعة  السيد 

ملد3 غير محدود3.
لنظام) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتمار3) االبتدائية  باملحكمة  الشركة 
تحت) (،(1(1 وونيو) ((9 وعلك بتاريخ)

رقم)3363.

سجلت الشركة بالسجل التجاري)

تحت رقم)9987)).
موتطف قصد االشهار

424 P

FINEPROD

SARL

تأسيس شركة محدود3 املسؤولية
بالدار) مبرم  عرفي  عود  بموجب 

 (1(1 وونيو) (( بتاريخ) البيضاء)

املسؤولية) محدود3  شركة  تأسست 

عات املميزات التالية):

التسمية):)فينبرود ش م م.

الشكل الوانوني):)شركة محدود3)

املسؤولية.

املور االجتماعي):)36)زنوة أبو بكر)

الصدوق،)الدار البيضاء.

تجار3) االستيراد،) (: النشاط)

وتجهيزات معد3 للصناعة.

السالم) عبد  السيد  (: الشركاء)

للبطاقة) الحمل  واريتني  بوزيان 

.C83833(الوطنية رقم

واريتني) بوزيان  علي  والسيد 

رقم) الوطنية  للبطاقة  الحامل 

.BK6(3(19

الوانونيين) املسيرون  وهما 

املمنوحة) السلطات  ويملكون 

الووانين) من  ((5 املاد3) بموت�سى 

بالتوقيع) الصالحية  ولهما  األساسية 

كل) م  م  ش  فينيرود  شركة  باسم 

الشركة) ولزم  الصالحية  له  واحد 

بتوقيعه الخاص.

ألجل) (%5 تخصم) (: األرباح)

االحتياط الوانوني والباقي ووزع على)

الشريكين.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 في) التجارية للدار البيضاء)

(: تحت رقم اإلوداع الوانوني) (،(1(1

.73738(

السجل التجاري رقم)363389.

425 P
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AIOX-LABS
SARL

مورها االجتماعي : 5 شارع جبل 
بويبالن شوة رقم 13 أكدال الرباط

تأسيس شركة
 (( بتاريخ) عرفي  عود  بموت�سى 
تأسيس) تم  بالرباط  ((1(1 وونيو)

شركة تحمل الخصائص التالية):
التسمية):)ابوكس البس ش م م.

حلول) انتاج  (: االجتماعي) الهدف 
معلوماتية.

درهم) ((11.111 (: املال) رأس 
 (11 بثمن) حصة  ((111 إلى) موسم 
املساهمات) لكل حصة وتمت  درهم 

على النحو التالي):
 (81 بويخف) ووسف  السيد 

حصة بثمن)11))درهم لكل حصة.
السيد عماد بن العالم)81))حصة)

بثمن)11))درهم لكل حصة.
االحرش) سليمان  محمد  السيد 
لكل) 11)درهم  بثمن) حصة  ((51

حصة.
 (91 بويخف) الحسين  السيد 

حصة بثمن)11))درهم لكل حصة.
من تاريخ) سنة ابتداء) (99 (: املد3)

التوييد بالسجل التجاري.
جبل) شارع  (5 (: االجتماعي) املور 

بويبالن شوة رقم)3)أكدال،)الرباط.
التسيير):)السيد الحسين بويخف)

مسيرا ملد3 غير محدود3.
بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم  لود 
بالرباط) التجارية  للمحكمة  الضبط 
تحت رقم) (،(1(1 فبراور) ((7 بتاريخ)
بالسجل) التوييد  رقم  (،(15(33

التجاري)37)33).
426 P

STE TRANS QUOTIDIEN
SARL AU

CAPITAL(SOCIAL : 90.000 DHS
 SIEGE(SOCIAL : HAY(EL(QODS

G(A(NR 255TIFLET
تأسيس

بموت�سى عود عرفي مؤرخ بتاريخ)
تم تأسيس شركة) (،(1(1 وونيو) ((8
لشريك) املحدود3  املسؤولية  عات 

واحد.

 STE TRANS (: التسمية)
.QUOTIDIEN SARL AU

 (55 رقم) (A :)حي الودس م) املور)
تيفلت.

 Entrepreneur de transport
 national et international de

.marchandises d’étruit
 Entrepreneur( de( travaux

.divers ou constructions
.Négociant

الرأسمال):)حدد رأسمال الشركة)
درهم) (91.111 هو) اجمالي  مبلغ  في 
 911 سهم من فئة) ((11 إلى) موسم 
الوحيد) الشريك  بالكامل  درهم 

السيد العواوي لحسن.
تسير الشركة املذكور3) (: التسيير)
الشريك) الوحيد  مسيرها  طرف  من 
الوحيد السيد العواوي لحسن ملد3)

غير محدود3.
السنة) تبتدئ  السنة االجتماعية 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في)

)3)ديسمبر.
األرباح) من  (%5 تؤخذ) (: األرباح)
السنوية لالحتياطي والباقي من األرباح)

السنوية للشريك الوحيد.
باملحكمة) تم  (: الوانوني) اإلوداع 
ووليو) (3 بتاريخ) بتيفلت  االبتدائية 

1)1))تحت عدد)79.
427 P

 FERME PEDAGOGIQUE
SKHIRATE

SARL AU
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 بشريك وحيد
حرر) عرفي  عود  بموت�سى 
(،(1(1 وونيو) ((3 بالصخيرات بتاريخ)
لشركة) االسا�سي  النظام  وضع  تم 
عات) املحدود3  املسؤولية  عات 

املميزات املبينة فيما ولي):
 FERME (: التسمية)

.PEDAGOGIQUE SKHIRATE
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3 بشريك وحيد.

الترحيب) هي  الشركة  من  الغاوة 

التربوي واالستغالل الزراعي.

ضيعة) والد عمير3 بحار3،) (: املور)

ابن سود3،)كم))6)الطريق الساحلي.

سنة) (99 حددت مدتها في) (: املد3)

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 (11.111 (: الجماعي) املال  رأس 

درهم املوزع كما ولي):

السيد مروان ابن سود3)11.111) 

درهم ب)111))للحصة.

تسير الشركة من طرف) (: اإلدار3)

ابن سود3 ملد3 غير) السيد3 مروان 

محدد3.

السنة الجماعية ما بين فاتح وناور)

إلى متم ديسمبر.

لود تم اإلوداع الوانوني باملحكمة)

التجارية بتمار3 تحت رقم)336.

428 P

STE PAPIER KASSOU

SARL

الرأسمال : 111.111.) درهم

38 تجزئة مولين ) سو�سي الرباط

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))ماي)1)1)،)قرر شركاء)

 PAPIER KASSOU SARL شركة)

تصحيح األخطاء)املدرجة في الوانون)

التأسي�سي للشركة وهي كالتالي):

على) لتصبح  الحصص  تصحيح 

الشكل التالي):

السيد محمد قاسو)951)حصة.

السيد عصام بلعولة)51)حصة.

(: للشركة) املسير  إسم  تصحيح 

السيد) هو  للشركة  الفعلي  املسير 

محمد قاسو.

التجاري) بالسجل  اإلوداع  تم 

بتاريخ) بالرباط  التجارية  باملحكمة 

9))وونيو)1)1)،)تحت رقم)53)15).

429 P

BANITRAC

BANITRAC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 BANITRAC

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 8) 

مجموعة الفردوس ج ه 5) أ شارع 
أم الربيع شوة رقم 6 األلفة - 
1))1) الدارالبيصاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3(3769

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(5 فبراور) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BANITRAC
مواولة في مجال) غرض الشركة:)

البناء
 (8 (: االجتماعي) املور  عنوان 
أ شارع) ((5 مجموعة الفردوس ج ه)
أم الربيع شوة رقم)6)األلفة)-)1))1) 

الدارالبيصاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد لبرود الخياط):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 311 ( (: السيد شكري عبدالعزيز)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الخياط  لبرود  السيد 
اقامة ادماج عمار3)3))رقم))))طابق)

) 1511))الدار البيضاء)املغرب.
عبدالعزيز) شكري  السيد 
الرقم) ((6 بلوك) الرحمة  عنوانه(ا))
النواصر) ((1661 ( بوعز3) دار  ((((

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عبدالعزيز) شكري  السيد 

الرقم) ((6 بلوك) الرحمة  عنوانه(ا))

النواصر) ((1661 ( بوعز3) دار  ((((

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 17 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)5)1))تحت رقم)339)57.

(I

إئتمانية الوفاء

اوطو اكول عبدو

شركة التضامن

تحويل املور االجتماعي للشركة

إئتمانية الوفاء

شارع عالل الفا�سي الرقم 79 

سطات ، 6111)، سطات املغرب

اوطو اكول عبدو شركة التضامن

وعنوان مورها اإلجتماعي حد امزور3 

اوالد سعيد دائر3 سطات - 6111) 

سطات املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3757

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)18)فبراور)9)1))تم))تحويل))

للشركة) الحالي  االجتماعي  املور 

دائر3) سعيد  اوالد  امزور3  »حد  من)

سطات)-)6111))سطات املغرب«)إلى)

»الرقم)33)،)حي السالم)،)الشطر)6  

-)6111))سطات))املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بسطات)

9)1))تحت رقم)76/19.

(I

CAC PARTNERS

BY YOUR EYES
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BY YOUR EYES
13، زنوة أوت ورير شارع موالي 
ووسف الدارالبيضاء .، 1111)، 

الدارالبيضاء املغرب
 BY YOUR EYES

شركة عات مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 13، 
زنوة أوت ورير شارع موالي ووسف 

الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(73(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YOUR EYES
تعترض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الشركة سواء)في املغرب أو في الخارج)
نيابة عنها وبالنيابة عن أطراف ثالثة)

على العمليات التالية:
التدريب)؛
إستشار3)؛

وتصميم) املعلوماتية  الخدمة 
الشعار وامللصق والنشرات والكتيبات

التجار3 اإللكترونية؛
اإلعالن واالتصاالت)؛

شراء)وبيع املواد الترويجية.
استيراد وتصدور)؛

األحداث:
اتصال رقمي؛

التسويق الرقمي)؛

وخدمات) منتجات  تسويق 

تكنولوجيا املعلومات)؛

إصدار الدالئل والخطط)؛

تطوير الويب والجوال)؛

في) املصالح  أو  املصالح  اكتساب 

جميع الشركات أو املؤسسات وشراء)

األوراق املالية أو األوراق املالية)؛

العمليات) جميع  عام،) وبشكل 

التجارية واملنوولة والعوارية واملالية)

التي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير)

أو) أعاله  املذكور3  باألنشطة  مباشر 

التي قد تعزز تحويوها وتطويرها)؛.

(،13 (: االجتماعي) املور  عنوان 

زنوة أوت ورير شارع موالي ووسف)

1111))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد ابراهيم بنمليح طايع):))11) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

طايع) بنمليح  ابراهيم  السيد 

 ( فيل) فرانس  اقامة  ((3 عنوانه(ا))

7)زنوة باسكي))فرانس فيل) ))ش) ط)

الدارالبيضاء)) ( ((1111 البيضاء) ((

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

طايع) بنمليح  ابراهيم  السيد 

 ( فيل) فرانس  اقامة  ((3 عنوانه(ا))

7)زنوة باسكي))فرانس فيل) ))ش) ط)

الدارالبيضاء) ((1111 البيضاء) ((

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736815.

3I

orient compt

STE ANFAL SERVICES
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، (15

60000، OUJDA(MAROC

STE ANFAL SERVICES شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

سيدي وحي تجزئة الرضا رقم 68) 

ص ب 1778) - 61111 وجد3 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

351(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANFAL SERVICES

شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحراسة.

طريق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 (68 رقم) الرضا  تجزئة  وحي  سيدي 

وجد3) (61111 (- ((1778 ب) ص 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 911 ( (: السيد قادي عبد الوهاب)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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الوهاب) عبد  قادي  السيد 

وجد3) (61111 وجد3) عنوانه(ا))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوهاب) عبد  قادي  السيد 

وجد3) (61111 وجد3) عنوانه(ا))

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)35)).

3I

comptasultlta sarl

PALM STYLE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

comptasultlta sarl

تجزئة خدوجة زنوة واد ورغة الرقم 

 )3) الطابق التاني الدرو3 ، )1)6)، 

الدرو3 املغرب

PALM STYLE شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )5) 

زنوة أسامة ابن زيد الطابق 

التاني حي يسار الرقم ج حي 

املعاريف االرالبيضاء أنفا - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

33131(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 مارس) ((9

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 PALM (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.STYLE

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عواري.

عنوان املور االجتماعي):))5))زنوة)
أسامة ابن زيد الطابق التاني حي يسار)
االرالبيضاء) املعاريف  حي  ج  الرقم 

أنفا)-)1111))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: تسراوي) العربي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: غندوري) رجاء) السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العربي تسراوي عنوانه(ا))
 (6(11 برشيد) ج  ح  ب  بلوك  (97

برشيد املغرب.
غندوري عنوانه(ا)) السيد3 رجاء)
قج)) (69 رقم) ((6 حي املسعودوة زنوة)

11)1))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي تسراوي عنوانه(ا)))
 (6(11 برشيد) ج  ح  ب  97بلوك 

برشيد املغرب
غندوري عنوانه(ا)) السيد3 رجاء)
قج)) (69 رقم) ((6 حي املسعودوة زنوة)

11)1))البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)9)1))تحت رقم))1169878.
5I

AJBAR CONSULTING

 GROUPE SCOLAIRE
DILIGENCE PRIVE

شركة عات مسؤلية محدود3
 عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
AJBAR CONSULTING

 Bureaux(Nour(Rue(EL(Houssine
 AL(Khadar(N°2 ، 30050، FES

املغرب
 GROUPE SCOLAIRE DILIGENCE
PRIVE شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمار3 بنمو�سى 

الغواش الطابق )  - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6(9(7

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GROUPE SCOLAIRE DILIGENCE

.PRIVE
و) إنشاء) (: غرض الشركة بإوجاز)
للتعليم) خاصة  مدرسة  استغالل 

األسا�سي روض ابتدائي والثانوي)،
املؤسسات) جميع  وإدار3  تشغيل 
التعليمية) واملعاهد  واملدارس 

والخاصة..
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عبد الكريم الخطابي عمار3 بنمو�سى)
فاس) (31111 (- ( (( الطابق) الغواش 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

3.111.111)درهم،)موسم كالتالي:
 31.111 ( (: السيد عزاوي ميمون)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ميمون  عزاوي  السيد 
بدر) حي  البيضاوي  أحمد  زنوة  (58

31131)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ميمون  عزاوي  السيد 
بدر) حي  البيضاوي  أحمد  زنوة  (58

31131)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)7)3).

6I

EXPERTUS
 97A BD Hassan Seghir n° 87 Casablanca

 CASABLANCA،(20000،(CASABLANCA
Maroc

OMRANE DAR DMANA

OMRANE DAR DMANA
إعالن متعدد الورارات

  »شركة عات املسؤولية املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: طريق 
شفشاون كلم 3,5 وزان - 11)6) 

وزان املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.36(8(5

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في))1)وناور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
 56 الهالوي) ووسف  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل)96)حصة)
إواد) و  الهالوي  وائل  أبنائه  لفائد3 
منهما) واحد  لكل  بالتساوي  الهالوي 

8))حصة.
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
تحويل املور االجتماعي الحالي للشركة)
من)»طريق شفشاون كلم)3,5)وزان«)
إلى)»زاوية زنوة بروفان و زنوة بابوم،)
حي املحطة،)الطابق)3)رقم)33)املكتب)

3)الدارالبيضاء«.
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

املور االجتماعي
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

املساهمات
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

الرأسمال
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)86))).

7I
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PREMIUM FINANCE

 APPARTEMENT N° 7  IMMEUBLE (

 RUE ANGLE SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH.(،(40000،(MARRAKECH

MAROC

FINIDAREK
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )35 اقامة 
زكرياء محاميد - 31111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(97
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FINIDAREK
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة او البناء.
 35( (: االجتماعي) املور  عنوان 
 31111 (- محاميد) زكرياء) اقامة 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: بنيس) السيد عبد هللا 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا بنيس عنوانه(ا))
 31111  3(6 رقم) ب  (3 املسير3)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بنيس عنوانه(ا))

 31111  3(6 رقم) ب  (3 املسير3)

مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3579)).

8I

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU NAFII S37

 AVENUE(OKBA(BNOU(NAFII،(50000،

MEKNES MAROC

COMPTOIR TAZI
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 1)5 

تجزئة البساتين 7 - 51111  مكناس  

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39873

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMPTOIR TAZI

غرض الشركة بإوجاز):)-)بيع مواد)

البناء)و أعمال البناء)املختلفة.

استيراد و تصدور..

 5(1 (: االجتماعي) املور  عنوان 

تجزئة البساتين)7)-)51111))مكناس))

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد الينصلي وونس)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الينصلي وونس عنوانه(ا))
  51111  7 البساتين) تجزئة  (((6(

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الينصلي وونس عنوانه(ا))
  51111  7 البساتين) تجزئة  (((6(

مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)666).

9I

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° (87 Hay

Bouchrienne،(14000،(kenitra(maroc

BEYOND CERTIFICATION
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
ب 3) إقامة نسرين فال فلوري - 

3111) الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

537(3
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BEYOND CERTIFICATION

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدراسات.

مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم ب)3))إقامة نسرين فال فلوري)-)

3111))الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 فوزية ودرحمان عنوانه(ا))
زاوية محمد الخامس ومحمد الوري)

السالم) إقامة  ((9 الرقم) (C عمار3)

3111))الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 فوزية ودرحمان عنوانه(ا))
زاوية محمد الخامس ومحمد الوري)

السالم) إقامة  ((9 الرقم) (C عمار3)

3111))الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)
رقم)-.

(1I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

33)شارع سيدي محمد)،)5111)،)الخميسات)

املغرب

SANTA ELENA
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة

شركة عات املسؤولية املحدود3

(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 86) 

شارع العالوين حي الياسمين )  - 

5111) الخميسات املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5159
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بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر حل) ((1(1 وونيو) (1( املؤرخ في)
املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  ( (SANTA ELENA
مورها) وعنوان  درهم  ((1.111
العالوين) شارع  ((86 اإلجتماعي رقم)
حي الياسمين))))-)5111))الخميسات)
املغرب نتيجة ل):)قلة املداخيل و قو3)

املنافسة.
و حدد مور التصفية ب رقم)86) 
(- ( (( الياسمين) حي  العالوين  شارع 

5111))الخميسات املغرب.)
و عين:

السيد(3))انوار))وناصر و عنوانه(ا))
رقم)81))زنوة العلويين حي الياسمين)
املغرب) الخميسات  ((5111  (

كمصفي)(3))للشركة.
)وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر3 ومحل تبليغ العوود والوثائق)

املتعلوة بالتصفية):)-
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)35).

((I

ائتمانية كينزو

33)،)حسن الصغير)-)الدار البيضاء)،)1611)،)

الدار البيضاء)أملغرب

بلو  ل م  أفريقيا
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )6، شارع 
آللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني، 

الطابق األول،  - 1611) الدار 
البيضاء. املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(683

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

)ل) بلو) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

م))أفريويا.

وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اتصاالت

تجار3 الذكاء)اإلعالمي)
رصد) (، مراقبة) (، توزيع) إنشاء،)

واإلعالنات) الوسائط  محتوى 

وغيرها،جمع املعلومات اإلستراتيجية)

ونشر) وتوليف  البيانات  وتحليل 

املعلومات

عنوان املور االجتماعي):))6،)شارع)

آللة الياقوت زاوية مصطفى املعاني،)

الدار) ((1611 (- ( األول،) الطابق 

البيضاء.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 651 (: إميل) رالف  رحمة  السيد 

حصة بويمة)65.111)درهم للحصة).

السيد السيد جمعة عماد):))311 

حصة بويمة)31.111)درهم للحصة).

فؤاد) ألبير  خوري  السيد  السيد 

درهم) (5.111 بويمة) حصة  (51 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رحمة رالف إميل عنوانه(ا))

عجلتون).)لبنان.

عماد) جمعة  السيد  السيد 

عنوانه(ا))3))حومين الفوقا).).)لبنان.

فؤاد) ألبير  خوري  السيد  السيد 

عنوانه(ا))أستراليا).).)أستراليا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رحمة رالف إميل عنوانه(ا))

عجلتون)).).)لبنان

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736776.

((I

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard(Ghandi(-(Ghandi(Mall(- ,

 Immeuble(9,(2ème(ETG,(N°5(،(20100،

CASABLANCA MAROC

IAWA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 ، برج 

CFC ، الطابق السابع ، كوارتييه كازا 

أنفا حي الحسني   - 11)1) الدار 

البيضاء اململكة املغربية

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(159

 (5 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراور)

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.IAWA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

إنشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مشاريع بنية تحتية جدود3 في غرب)

 InfraCo حضور) وإرساء) إفريويا 

Africa)في األسواق املحلية)؛

(، •)تطوير مشاريع البنية التحتية)

من املفهوم األولي إلى اإلغالق املالي

وإدار3) بناء) على  اإلشراف  (•

البنية) مشاريع  شركات  أو  الشركات 

التحتية

 InfraCo Africa إدار3 مبيعات) (•

في) وأصولها  مشاريعها  من  والخروج 

غرب أفريويا

الشركات) خدمات  توفير  دعم  (•

 InfraCo Africa ملوظفي) املهنية 

ومشاريعه في غرب أفريويا.

جميع العمليات) (، وبشكل عام) (•
أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 
املنوولة أو العوارية املرتبطة بشكل)
مباشر أو غير مباشر بكائن الشركة أو)
�سيء)مشابه أو ملحق أو ملحق يساهم)

في تطويرها.
عنوان املور االجتماعي):)57)،)برج)
CFC)،)الطابق السابع)،)كوارتييه كازا)
الدار) ((1(11 (- ( ( الحسني) حي  أنفا 

البيضاء)اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 INFRACO AFRICA الشركة)
بويمة) حصة  (LIMITED( :( ( 3.000

11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 INFRACO AFRICA الشركة)
LIMITED)عنوانه(ا))البيت الهولندي)
،)الطابق الرابع هاي هولبورن))-308

317)لندن))اململكة املتحد3.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))جيل فايس عنوانه(ا))8)3 
 WC(H(ألباني هاوس)،))3)شارع جود

9QS)لندن اململكة املتحد3
 8 نبيل صاومي عنوانه(ا)) السيد 
شارع كوروزو)،)قطاع)9))،)حي رياض)

11)1)))الرباط املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)-.

(3I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°3( BIS, LOT CADEM, OUISLANE,

MEKNES(،(50080،(MEKNES(MAROC

STE NHIRI-DECO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

شركة عات مسؤلية محدود3
 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي 31، زنوة 

رحال املسكيني، تواركة - 51111 

مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3576(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراور) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

نهيري) املختار  ((3) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111

111.))حصة لفائد3))السيد)(3))علي)

أشويط بتاريخ))))فبراور)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((7 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم))57).

(3I

STE FIDUCIAIRE WISLANE

 N°3( BIS, LOT CADEM, OUISLANE,

MEKNES(،(50080،(MEKNES(MAROC

STE NHIRI-DECO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 31، زنوة 

رحال املسكيني، تواركة - 51111 

مكناس املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3576(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((( املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

أشويط علي كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم))57).

(5I

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمار3 امنار رقم)3) 

الطابق الثالث انزكان)،)51)86،)اكادور املغرب

FDAF TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 8)8  
الطابق االول سيدي سعيد الدراركة  

اكادور 81111 اكادور املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33((9
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FDAF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRAVAUX
مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء)اومختلف االشغال
او) الصناعية  املعدات  كراء)

االليات.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)8)8  
الطابق االول سيدي سعيد الدراركة))

اكادور)81111)اكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
511)حصة) ( (: السيد قادم محمد)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد الزوي محمد):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  قادم  السيد 
الدراركة) (57( رقم) مسكينة  تجزئة 

81651)اكادور املغرب.
عنوانه(ا)) محمد  الزوي  السيد 
الدراركة) (83 بلوك ب رقم) حي الهناء)

81651)اكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  قادم  السيد 
الدراركة) (57( رقم) مسكينة  تجزئة 

81651)اكادور املغرب
عنوانه(ا)) محمد  الزوي  السيد 
الدراركة) (83 بلوك ب رقم) حي الهناء)

81651)اكادور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم))9138.

(6I

FISCALITY CONSULTING CENTER
 AV  PRINCE MY ABDELLAH AHLAM

 B IMM 38  3EME ETAGE  APPT (3
 MARRAKECH(MARRAKECH،(40000،

MARRAKECH maroc

COMMERCE CHADIBI
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي البهجة 
املرحلة -2 ت ر) - 73)  - 31111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(11377
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(9 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COMMERCE CHADIBI
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس واالكسسوارات
استيراد وتصدور

تاجر.

البهجة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 31111 (- ( ((73 (- ت ر)) (2- املرحلة)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: الشادبي) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد الشادبي عنوانه(ا))

  6(9 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم)

31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الشادبي عنوانه(ا))

 6(9 اسكجور تجزئة معطى هللا رقم)

مراكش))31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

نونبر) ((1 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

9)1))تحت رقم))1966).

(7I

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE ANNASR BD

 MOHAMED 6 IMM GH( ETAGE 5 APPT

18،(20550،(CASABLANCA(MAROC

MB LINE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطان شوة 3 الطابق 

) الدار البيضاء - 1391) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(8(7

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LINE

اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.

6))شارع) عنوان املور االجتماعي):)

 ( الطابق) (3 شوة) السلطان  مرس 

الدار البيضاء)-)1391))الدار البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد البشيري مصطفى)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: سفيان) البشيري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) البشيري  السيد 

زنوة عالل بن احمد) (((7 عنوانه(ا))

بلفدور) ((1 الشوة) (5 امكيك الطابق)

1313))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

السيد البشيري سفيان عنوانه(ا))

 ( 6)رقم) اقامة االبرار عمار3 ن طابق)

 (13(1 البيضاء) الدار  البرجة  عين 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) البشيري  السيد 

زنوة عالل بن احمد) (((7 عنوانه(ا))

بلفدور) ((1 الشوة) (5 امكيك الطابق)

1313))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736979.

(8I

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG SIDI 9

 MAAROUF(CASABLANCA(N(،(22000،

CASABLANCA MAROC

 EQUIPEMENT
 DIDACTIQUE
BUREAUTIQUE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مجمع  
السكني إقامة حمز3  رقم 8 سيدي 
معروف - 1111) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36((((
 19 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 EQUIPEMENT DIDACTIQUE

. BUREAUTIQUE
تسويق) ( (: بإوجاز) غرض الشركة 
اآللي) والتشغيل  التعليمية  املواد 
التعليمية) للمؤسسات  للمكاتب 
لجميع) وكذلك  الخاصة  أو  العامة 

املؤسسات العامة والخاصة
معدات تدريب املكاتب
شراء)وبيع أثاث مكتبي.

مجمع)) (: االجتماعي) املور  عنوان 
سيدي) (8 رقم) ( السكني إقامة حمز3)
البيضاء) الدار  ((1111 (- معروف)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

مصدق) أمين  محمد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مصدق) أمين  محمد  السيد 
 1( رقم) نورهان  اإلقامة  عنوانه(ا))
شوة))1)رحمة))1)دار بوعز3)،)الدار)
البيضاء)) الدار  ((1111 البيضاء.)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصدق) أمين  محمد  السيد 
 1( رقم) نورهان  اإلقامة  عنوانه(ا))
شوة))1)رحمة))1)دار بوعز3)،)الدار)
البيضاء)) الدار  ((1111 البيضاء.)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)3))736.
(9I

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH CHEFCHAOUNI. IMM.
 »(AL(ABRAR(«(N°(44((BUREAU(22.(5éme

ETAGE(،(30000،(FES(MAROC

ZARO LIFE
إعالن متعدد الورارات

 »شركة عات املسؤولية املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: تجزئة 
الورويين طريق عين الشوف رقم 

838 - 31151 فاس املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.6157(

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
الذي) حصص:) تفويت  رقم  قرار 
ونص على ماولي:)تفويت)111))حصة)
و) زوي�سي  رضا  السيد  وملكها  التي 
عثمان) محمد  مراني  علوي  السيد 
لصالح كل من السيد3 علوي مراني)
خالد) مراني  علوي  السيد  و  مليكة 

بالتساوي أي)511)حصص لكل واحد)
منهما

عمة) وتبرئة  استوالة  رقم  قرار 
ماولي:) على  ونص  الذي  املسيرون:)
قبول استوالة املسيرون السيد رضا)
زوي�سي و السيد علوي مراني محمد)

عثمان وتبرئة عمتهم)
جدد:) مسيرون  تعيين  رقم  قرار 
الذي ونص على ماولي:)تعيين مسيرون)
السيد3) شخص  في  ممثلين  جدد 
علوي) السيد  و  مليكة  مراني  علوي 

مراني خالد)
قرار رقم التوقيع اإلجتماعي:)الذي)
ملزمة) الشركة  ماولي:) على  ونص 
الوحيد) بالتوقيع  صحيح  بشكل 

للمسير السيد علوي مراني خالد
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم بند رقم)6)و)7:)الذي ونص)
على ماولي:)*)علوي مراني مليكة)-----)
 51.111,11 (----------- 511)حصص)
درهم)*)علوي مراني خالد)-------)511 

حصص)--------)51.111,11)درهم
الذي ونص) (:(5 بند رقم بند رقم)
في) جدد  مسيرون  تعيين  ماولي:) على 
شخص السيد3 علوي مراني مليكة و)

السيد علوي مراني خالد
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)319).

(1I

)اشرف مكتب):)املحاسبة و دراسة املشاريع))
 call Management(لالستاع اسليماني

technologie et services
رقم)8))زنوة موريتانيا الواد االحمر الرشيدوة)

الطابق االول و الثاني،)111)5،)الرشيدوة)
املغرب

STE MRSZ CAR SARL AU
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 15  
زنوة 13 شارع الداخلة الرشيدوة  - 

111)5 الرشيدوة املغرب.
تفويت حصص
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رقم التوييد في السجل التجاري 

.((3((

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الرحمان)) عبد  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (51 الزاهيدي)

((3) السيد) ( حصة لفائد3) (51 أصل)

 (1 بتاريخ) عمي  سيدي  ( مصطفى)

وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالرشيدوة بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)152/2020.

((I

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم)3))العيون)

LAAYOUNE،(70000،(LAAYOUNE)املغرب

MAGAZ-SAMAK
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

املسير3 الخضراء رقم 633 املر�سى 
العيون - 71111 املر�سى العيون 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(833

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAGAZ-SAMAK

ما) كل  (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املالحة)) و  البحري  بالصيد  وتعلق 
بيع) السمك  وتصدور  تصبير  تعليب 
كل) التوسيط  و  بالجملة  السمك 
نشاط تجاري فالحي صناعي خدماتي)

مالحي سواء)باملغرب او خارجه.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
املر�سى) (633 رقم) الخضراء) املسير3 
العيون) املر�سى  (71111 (- العيون)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الحيان) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (1111 (: الحيان) محمد  السيد 

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الحيان  محمد  السيد 
زنوة الودس رقم)3))املر�سى))71111 

العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحيان  محمد  السيد 
زنوة الودس رقم)3))املر�سى))71111 

العيون املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1048/2020.
((I

ائتمانية كينزو
33)،)حسن الصغير)-)الدار البيضاء)،)1611)،)

الدار البيضاء)أملغرب

أنفيستيموب
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 5))-

9))،شارع ابن تاشفين - 1611) 
الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.83(35

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 شتنبر) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بناني) ( محمد) ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.(51
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.511

طارق بناني بتاريخ)6))شتنبر)9)1).
بناني) شادوة  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (6(5
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.(51

طارق بناني بتاريخ)6))شتنبر)9)1).
تفويت السيد)(3))فداء)بناني)5)6 
 (.(51 أصل) من  اجتماعية  حصة 
حصة لفائد3))السيد)(3))طارق بناني)

بتاريخ)6))شتنبر)9)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)1)75)7.

(3I

ائتمانية كينزو

33،)حسن الصغير)-)الدار البيضاء)،)1611)،)

الدار البيضاء)أملغرب

أمالك بروبرتيز
شركة عات املسؤولية املحدود3

توسيع نشاط الشركة 
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها االجتماعي شارع 

غاندي ، مبنى 8 ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 8 - 1611) الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(3(7(9

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 شتنبر) (31 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
بنشاط) الشركة  هدف  توسيع 
سيصبح) الذي  العواري  اإلنعاش 

النشاط الرئي�سي.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وناور)9)1))تحت رقم)1)75)7.

(3I

ائتمانية كينزو

33،)حسن الصغير)-)الدار البيضاء)،)1611)،)

الدار البيضاء)أملغرب

أمالك بروبرتيز
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

غاندي ، مبنى 8 ، الطابق الثالث ، 
مكتب رقم 8 - 1611) الدار البيضاء 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(3(7(9

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 نونبر) (31 في) املؤرخ 

املصادقة على):
مهدي) سمير  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
111.))حصة لفائد3))السيد)(3))كنز3)

العراقي بتاريخ)31)نونبر)9)1).
مهدي) سمير  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111
نونبر) (31 بتاريخ) بنشورون  كريمة 

.(1(9
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وناور)9)1))تحت رقم)1)75)7.

(5I

Ste,Fiduciaire(Elyaakoubi(Sarl(Au

STE AIN TIN SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 1er(etage ،-rue(larache(immb 2

62000، Nador(maroc
 STE AIN TIN SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي وهدانة 
بني انصار - 11))6 الناضور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(3(85
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AIN TIN SARL

نول) ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السلع لحساب الغير-)بيع مواد البناء.))

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

وهدانة بني انصار)-)11))6)الناضور)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: الغني) عبد  بوكير  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد بوكير تهامي)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوكير عبد الغني عنوانه(ا))

وسالن) (51181  6( حي الرباض رقم)

املغرب.

حي) السيد بوكير تهامي عنوانه(ا))

ازرو) (53(11  (66 رقم) ميشليفن 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوكير عبد الغني عنوانه(ا))

وسالن) (51181  6( حي الرباض رقم)

املغرب

حي) السيد بوكير تهامي عنوانه(ا))

ازرو) (53(11  (66 رقم) ميشليفن 

املغرب

تم اإلوداع الوانوني باملحكمة 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5) وونيو 

1)1) تحت رقم ))6.
26I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE TYOUS BATIMENT ET

TRAVAUX DIVERS

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

HASSAN ADAIFI

 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC

C2 N 113 TAZA ، 35000، تاز3 

املغرب

 SOCIETE TYOUS BATIMENT ET

TRAVAUX DIVERS شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي ثالثاء 

ازرارد3 تاهلة ,عمالة تاز3 - 35311 

تاهلة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5359

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE TYOUS BATIMENT ET

.TRAVAUX DIVERS

األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة وإصالح اآلليات.

ثالثاء) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 35311 (- ,عمالة تاز3) ازرارد3 تاهلة)

تاهلة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ووسف) رجاف  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ووسف) الهاللي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ووسف  الهاللي  السيد 

تاهلة) (35311 تاهلة) ارقدس  شارع 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ووسف  رجاف  السيد 

تاهلة) (35311 تاهلة) التودم  حي 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)39).

(7I

بورا كون�سي

NANFA TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بورا كون�سي

6 عمار3 الغزالي زنوة اإلسكندرية 

شوة رقم 3 املدونة الجدود3 ، 

51111، مكناس املغرب

NANFA TRANS   شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 اي  

شوة 3) الطابق التاني اقامة الهناء 

نعيم 7 - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3987(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  NANFA TRANS

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املستخدمين و العمال لحساب الغير.
البضائع) و  األشخاص  نول 

لحساب الغير.).
عنوان املور االجتماعي):)عمار3 اي))
الطابق التاني اقامة الهناء) ((3 شوة)

نعيم)7)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد ربيع فضيل):))111.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) فضيل  ربيع  السيد 
التاني) الطابق  ((3 شوة) ( اي) عمار3 
7 51111)مكناس) اقامة الهناء)نعيم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) فضيل  ربيع  السيد 
التاني) الطابق  ((3 شوة) ( اي) عمار3 
7 51111)مكناس) اقامة الهناء)نعيم)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)665).

(8I

aaf

SAMIR TX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aaf
 AV OMAR IBN KHATTAB RES
 MAS(PALOMAS 2 3eme(etg

n°75، 90000، TANGER(MAROC
SAMIR TX شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي ساحة 

ابراهيم الروداني زنوة السينا اقامة 
بتهوفن ) طابق 3 رقم )8 - 91111 

طنجة املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15379

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMIR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TX

االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

والتصدور بشكل عام.

ساحة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ابراهيم الروداني زنوة السينا اقامة)

 91111 (- (8( رقم) (3 طابق) (( بتهوفن)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

11))حصة) ( (: السيد سمير بخات)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بخات  سمير  السيد 

شارع موالي رشيد اقامة عاود3 فيالج)

3))رقم)6)  91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بخات  سمير  السيد 

شارع موالي رشيد اقامة عاود3 فيالج)

3))رقم)6)  91111)طنجة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)688).

(9I

بورا كون�سي

»بودوربوا 

« BOUDIRBOIS «
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
بورا كون�سي

6 عمار3 الغزالي زنوة اإلسكندرية 
شوة رقم 3 املدونة الجدود3 ، 

51111، مكناس املغرب
  » BOUDIRBOIS « « بودوربوا«
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 اي 
3 دكان رقم 3 تجزئة فضيلية )  - 

51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3988(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(»(BOUDIRBOIS(«(«(بودوربوا«
آشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
نجار3 الخشب و األليمنيوم،)النجار3)

العامة..
عنوان املور االجتماعي):)عمار3 اي)
(- ( (( تجزئة فضيلية) (3 دكان رقم) (3

51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد سفيان لحميدي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سفيان لحميدي عنوانه(ا))
 51111  ( النصر) (7 زنوة) ((9( رقم)

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان لحميدي عنوانه(ا))
 51111  ( النصر) (7 زنوة) ((9( رقم)

مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)671).

31I

FIDUGRA

IMPRIMERIE D'AGADIR-IA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUGRA
شارع محمد الخامس عمار3 امنار 
رقم 3) الطابق الثالث انزكان ، 

51)86، اكادور املغرب
Imprimerie(d'Agadir-IA شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
االر�سي اقامة انزي عمار3 ج6 الهدى 

اكادور اكادور 81111 اكادور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33(33
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Imprimerie(d’Agadir-IA
عمليات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االتصال والطباعة

والسمعي) التصويري  االنتاج 
البصري.

الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
االر�سي اقامة انزي عمار3 ج6)الهدى)

اكادور اكادور)81111)اكادور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد عبدالكريم دهبي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالكريم دهبي عنوانه(ا))
 81111 )7))حي الهدى) بلوك د رقم)

اكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالكريم دهبي عنوانه(ا))
 81111 )7))حي الهدى) بلوك د رقم)

اكادور املعرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم)91383.
3(I

CABINET COMPTABLE SAKHI

AUTO IN
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة
CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
AUTO IN شركة عات املسؤولية 

املحدود3(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي حي موالي 

عبد هللا زنوة 63 رقم 39 عين 
الشق الدار البيضاء - 1381) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.((8183

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
1)1))تورر حل) 1))فبراور) املؤرخ في)
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املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 

 (1.111 مبلغ رأسمالها) ( (AUTO IN

اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مورها 
موالي عبد هللا زنوة)63)رقم)39)عين)

الدار) ((1381 (- الشق الدار البيضاء)

تراكم) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

تحويق) من  التمكن  الخسائرلعدم 

هدف الشركة.

و حدد مور التصفية ب حي موالي)
عبد هللا زنوة)56)رقم)33)عين الشق)

الدار البيضاء)-)1381))الدار البيضاء)

املغرب.)

و عين:

املرتجل) ( الوادر) عبد  السيد(3))

و عنوانه(ا))حي موالي عبد هللا زنوة)
56)رقم)33)عين الشق الدار البيضاء)

املغرب) البيضاء) الدار  ((1381

كمصفي)(3))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)
:)حي موالي عبد هللا زنوة)56)رقم)33 

عين الشق الدار البيضاء

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736836.

3(I

CABINET COMPTABLE SAKHI

 GROUPE SALEK
SURVEILLANCE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CABINET COMPTABLE SAKHI

 N° 868, RESIDENCE(ANNASR

 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1

 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC

 GROUPE SALEK

SURVEILLANCE شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : 868 
إقامة النصرعمارGH  3) الطابق 

5 الشوة 8) شارع محمد السادس 
الدار البيضاء - 1551)  الدار 

البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.(79833

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
9)1))تورر حل) 5))دجنبر) املؤرخ في)
 GROUPE SALEK SURVEILLANCE
عات) محدود3  مسؤلية  عات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مورها) وعنوان  درهم  ((11.111
النصرعمار3)) إقامة  (868 اإلجتماعي)
شارع) ((8 الشوة) (5 الطابق) ((GH
(- البيضاء) الدار  السادس  محمد 
1551)))الدار البيضاء)املغرب نتيجة)

لتراكم الخسائر.
و عين:

و) ( سالك) ( مصطفى) السيد(3))
الدووري) محمد  زنوة  (7 عنوانه(ا))
الدار البيضاء)1))1)))الدار البيضاء)

املغرب كمصفي)(3))للشركة.
و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
زنوة) (7 وفي) ((1(9 دجنبر) ((5 بتاريخ)
(- البيضاء) الدار  الدووري  محمد 

1))1)))الدار البيضاء)املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736837.
33I

FIGENOR

GEO ELECTRONIC-SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FIGENOR

 BD YOUSSEF IBN.(85
TACHFINE ، 62000، NADOR(M
GEO(ELECTRONIC-SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحسن التاني - العروي - 151)6 
الناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1117
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 GEO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ELECTRONIC-SARL
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االجهز3 املنزلية.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 6(151 (- العروي) (- التاني) الحسن 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ( حميدي) البشير  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: نورالدون بحجر3) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه(ا)) السيد البشير حميدي)
شارع الحسن الثاني رقم)351)العروي))

151)6)الناظور املغرب.
السيد نورالدون بحجر3 عنوانه(ا))
 6(151 شارع االمم املتحد3 العروي)

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه(ا)) السيد البشير حميدي)
شارع الحسن الثاني رقم)351)العروي))

151)6)الناظور املغرب
السيد نورالدون بحجر3 عنوانه(ا))
 6(151 شارع االمم املتحد3 العروي)

الناظور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم))61.

33I

NOUR CICAFE

NOUR CICAFE نور سكفي
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

NOUR CICAFE

 BD(MOHAMED(V, HAY(AL

 ALAOUIYINE, N° 25, APPT(N°

 3, 2e(étage,. Temara - Maroc،

111))، سال املغرب

نور سكفي NOUR CICAFE شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس، حي العلويين، رقم 

5)، شوة رقم 3، طابق )  - 111))  

تمار3 اململكة املغربية

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((9915

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
نور) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOUR CICAFE(سكفي

التجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

قهو3 بالجملة و التوسيط).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) العلويين،) حي  الخامس،) محمد 

5)،)شوة رقم)3،)طابق))))-)111))  

تمار3 اململكة املغربية.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 سناء)بن حد)):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد كمال بنعيوش)):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) ( بن حد) السيد3 سناء)

حي االنبعاث زنوة حد البراشو3 رقم)

83)  181)))سال اململكة املغربية.

عنوانه(ا)) ( السيد كمال بنعيوش)

الدار الحمراء)زنوة موالي عبد السالم)

رقم))1)1)))سال اململكة املغربية.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( بن حد) السيد3 سناء)

حي االنبعاث زنوة حد البراشو3 رقم)

83)  181)))سال اململكة املغربية

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( بتمار3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)373.

35I

EURODEFI

CHEMICAL INVEST
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EURODEFI

 BD ABDELMOUMEN APPT ((9

 N°13، 20360، CASABLANCA

MAROC

CHEMICAL INVEST شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 53 الطابق 

االر�سي تجزئة واسين - 111) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(595

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CHEMICAL INVEST

مصدر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومصدر وموزع املعدات شبه الطبية.

 53 (: االجتماعي) املور  عنوان 

الطابق االر�سي تجزئة واسين)-)111) 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 EL MAHDI السيد)

الدار) عنوانه(ا)) (BERRISSOUL

البيضاء)111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 EL MAHDI السيد)

الدار) عنوانه(ا)) (BERRISSOUL

البيضاء)111))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736668.

36I

Synergie(Experts

Y TOURS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Synergie(Experts

39, زنوة جون جورس, حي غوتييه ، 

1161)، الدار البيضاء املغرب

Y TOURS شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 51، طريق 

والد زيان، املكتب ب)، الطابق ) - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(8(7

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Y (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOURS
تهدف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
إلى) الخارج،) في  و  املغرب  في  الشركة 
و خدمات) تحويق أنشطة الفنادق،)

التأجير العواري..
(،51 (: االجتماعي) املور  عنوان 
طريق والد زيان،)املكتب ب)،)الطابق)

))-)1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).
 831.(11 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:
 8.311 ( (: ووسف) براد3  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
حصة) (( ( (: السيد3 بوزبع اسماء)

بويمة)11))درهم للحصة).
)السيد براد3 ووسف):)شوة بويمة)

831.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( ووسف) براد3  السيد 
طريق اوريكة) (((1 تجزئة اكنزا رقم)
مراكش) (31111 ( تسلطانت) ((1 كلم)

املغرب.
عنوانه(ا)) اسماء) بوزبع  السيد3 
طريق اوريكة) (((1 تجزئة اكنزا رقم)
مراكش) (31111 ( تسلطانت) ((1 كلم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ووسف  براد3  السيد 
طريق اوريكة) (((1 تجزئة اكنزا رقم)
مراكش) (31111 ( تسلطانت) ((1 كلم)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
37I

باهية كونساي

مطعم حدووة تاتفي

 RESTAURANT JARDIN 
TATFI

فسخ عود تسيير حر ألصل تجاري 
(األشخاص املعنويون)

فسخ عود تسيير حر ألصل تجاري
بموت�سى))الجمع العام االستثنائي)
لشركة الدمناتي عبد املجيد الكائن)
غمات) دوار  (: ب) االجتماعي  مورها 
املغرب) ( مراكش) ( (31111 (- ( مراكش)
املؤرخ في))1)مارس)1)1))تورر ماولي:
فسخ عود التسيير الحر لألصل) (
شارع) (8( رقم) (: الكائن ب) التجاري 
مراكش) (31111 (- موالي رشيد كليز)
شركة) طرف  من  املوقع  (، املغرب)
الدمناتي عبد املجيد):)بصفتها مالكة)
لألصل التجاري و شركة باحسو عبد)

اللطيف بصفتها مسير3 حر3.

38I

ETABBAA LAHCEN

TOP PNEUS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98
 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID(RUE 8 N°41
 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD(BERRECHID، 26100،
BERRECHID MAROC

TOP PNEUS شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الوحد3 رقم 39) حد السوالم - 

11)6) حد السوالم املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3765
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((117 ووليوز) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PNEUS

بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واصالح العجالت)-املطالة)-)الصيانة)

امليكانيكية)-ممون الحفالت)).

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- السوالم) حد  ((39 رقم) الوحد3 

11)6))حد السوالم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 81.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 311 ( (: ادريس) لكنيدز  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد))لكنيدزعبد الكريم):))311 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ادريس  لكنيدز  السيد 

دواراوالد عبو داربوعز3 الدارالبيضاء)

1111))الدارالبيضاء)املغرب.

الكريم) لكنيدزعبد  ( السيد)

داربوعز3) عبو  دواراوالد  عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) ((1111 الدارالبيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ادريس  لكنيدز  السيد 

دواراوالد عبو داربوعز3 الدارالبيضاء)

1111))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

نونبر) ((( بتاريخ) ( ببرشيد) االبتدائية 

117))تحت رقم)915.

39I

CONSEILS EVERNAGE

LA PERLE DE L’OURIKA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

LA PERLE DE L’OURIKA شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

أسكاور ستي فاضمة تحناوت 

مراكش - 31111 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13((7

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERLE DE L’OURIKA

دار) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

أسكاور ستي فاضمة تحناوت مراكش)

-)31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

محمودي) الرزاق  عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محمودي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة ماريوس رقم)3)تاركة)

مراكش)31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمودي) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة ماريوس رقم)3)تاركة)

مراكش)31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)-.

31I

CABINET RAMI EXPERTISE

ISRAE LAV› STOR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace(Rihab(Fés, Avenue(Allal

 ben(Abdellah(Immb(D, N°56,

 5ème(étage(Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

ISRAE(LAV› STOR شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي 881 

تجزئة الورويين طريق عين شوف 

زواغة فاس - 31111  فاس  املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.59695

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تغيير) ((1(1 وونيو) (19 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»تشغيل مؤسسة)

الكي) عمليات  املالبس،) لغسيل 

بالعمليات امليكانيكية

»*تشغيل مؤسسة لغسيل) إلى) («

بالعمليات) الكي  عمليات  املالبس،)

امليكانيكية

و) املواوالت  واجهة  *تنظيف 

الشوق

*الشركة االمنية للمباني العامة أو)

الخاصة«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1)3).
3(I

Afifa(BELHANA

K.D.C.I
شركة عات املسؤولية املحدود3

تحويل املور االجتماعي للشركة

Afifa(BELHANA
ادرار٬1  عمار3  وناور٬) ((( شارع)
الطابق االول٬)مكتب رقم)3)الداخلة٬ 

اكادور،)81111،)اكادور املغرب
املسؤولية) عات  شركة  (K.D.C.I

املحدود3
رقم) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 
631،)املنطوة الصناعية٬)أوت ملول٬ 
ملول) أوت  (86(51 (- ((318 ص.ب)

املغرب.
تحويل))املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري)
.6779

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))وناور)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
أوت) املنطوة الصناعية٬) (،631 »رقم)
أوت) (86(51 (- ((318 ص.ب) ملول٬)
ملول املغرب«)إلى)»رقم)631،)املنطوة)
أوت) (86(51 (- أوت ملول) الصناعية٬)

ملول))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وناور) (31 بتاريخ) ( بانزكان) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)87).
3(I

KOMPTAPPROUVE

ERRAHA AVICULTEUR
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
KOMPTAPPROUVE

 CENTRE ABOUAB OUM RABII
 IMM(D(APPT 14 HAY(HASSANI

 ، 20220، CASABLANCA
MAROC

ERRAHA AVICULTEUR  شركة 
عات املسؤولية املحدود3
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وعنوان مورها اإلجتماعي 1) شارع 

الحرية الطابق 3 رقم 5 - 1))1) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(669

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ERRAHA AVICULTEUR

غرض الشركة بإوجاز):)الدواجن و)

أعالف الدواجن وإنتاج البيض.

1))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 (1((1 (- (5 رقم) (3 الطابق) الحرية 

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ( الرحوي) رشيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد عزيز لطيفي)):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد رشيد الرحوي)

 71 عمار3) (( مجموعة) االمل  اقامة 

الدار) ((1111  ( الرحمة) ((7 شوة)

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( لطيفي) عزيز  السيد 

بوعز3)) دار  ((19 رقم) الرحمة  جنان 

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد رشيد الرحوي)

 71 عمار3) (( مجموعة) االمل  اقامة 

الدار) ((1111  ( الرحمة) ((7 شوة)

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ( لطيفي) عزيز  السيد 

بوعز3)) دار  ((19 رقم) الرحمة  جنان 

1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736768.

33I

Ste ORIENTAL AUDIT

LES ABATTOIRS D›OUJDA
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd(Derfoufi 1°ETAGE(N°1 ،

60000، OUJDA(MAROC

LES ABATTOIRS D›OUJDA شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 31) راس 

عصفور  - 61111 وجد3  املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33999

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ABATTOIRS D’OUJDA
مجازر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لذبح الحيوانات.
عنوان املور االجتماعي):)31))راس)

عصفور))-)61111)وجد3))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (51 ( (: ( ابراهيمي محمد) السيد 

حصة بويمة)5.111))درهم للحصة).

 (51 ( (: سمير) ابراهيمي  السيد 

حصة بويمة)5.111))درهم للحصة)

 (51 ( (: ( السيد ابراهيمي سفيان)

حصة بويمة)5.111))درهم للحصة).

 (51 ( (: جواد) ابراهيمي  السيد 

حصة بويمة)5.111))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيمي محمد))عنوانه(ا))

شارع يعووب املنصور زنوة برازيلية)

رقم)) 61111)وجد3))املغرب).

عنوانه(ا)) سمير  ابراهيمي  السيد 

وجد3)) (61111   (5 رقم) انكاد  زنوة 

املغرب).

السيد ابراهيمي سفيان))عنوانه(ا))

وجد3)) (61111   (5 رقم) انكاد  زنوة 

املغرب).

ابراهيمي جواد عنوانه(ا)) السيد 

وجد3)) (61111   (5 رقم) انكاد  زنوة 

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيمي محمد))عنوانه(ا))

شارع يعووب املنصور زنوة برازيلية)

رقم))61111)وجد3))املغرب)

عنوانه(ا)) سمير  ابراهيمي  السيد 

وجد3)) (61111   (5 رقم) انكاد  زنوة 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)189).

33I

FICOGE AG

LOZYANA CAR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FICOGE AG

رقم ))عمار3 افران3شارع الحسن 

 AGADIR، 800000، التانى اكادور

AGADIR MAROC

LOZYANA CAR شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم33 

اقامة اتران عمار3 س الدشير3 

الجهادوة - 8111 انزكان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1379

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LOZYANA CAR

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
رقم33  (: االجتماعي) املور  عنوان 

الدشير3) س  عمار3  اتران  اقامة 

الجهادوة)-)8111)انزكان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد3 شفيق عتيوة)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عتيوة  السيد3 شفيق 

حى الهدى اكادور) بلوك ك رقم367)

81111)اكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عتيوة  السيد3 شفيق 

حى الهدى اكادور) بلوك ك رقم367)

81111)اكادور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)666.

35I
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املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة)

ورزازات

STE TOP PLANET SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار3 دادس 
الطابق االول ورزازات، 35111، 

ورزازات املغرب
 STE TOP PLANET SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 83 حي 
الودس  - 35111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1859

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOP PLANET SARL AU
صيانة) (* (: غرض الشركة بإوجاز)

االجهز3 املعلوماتية)
تكنولوجيا) استشارات  (*

املعلومات
*)املساومة).

 83 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
حي الودس))-)35111)ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
((: ( املجيد) عبد  املختاري  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املجيد)) عبد  املختاري  السيد 

الودس)) حي  (83 رقم) عنوانه(ا))

35111)ورزازات املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املجيد)) عبد  املختاري  السيد 

الودس)) حي  (83 رقم) عنوانه(ا))

35111)ورزازات املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)5))وونيو)

1)1))تحت رقم)-.

36I

WAY CONSEIL

RIFSCHOP
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

RIFSCHOP شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر رقم 

319 تجزئة املسير3 ) - د - - 61)31 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(17

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (15

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIFSCHOP

تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مالبس بالتفصيل.

استيراد و تصدور.

عنوان املور االجتماعي):)متجر رقم)

 31(61 ))-)د)-)-) 319)تجزئة املسير3)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: بونعناع) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ( سالمي) بشرى  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بونعناع عنوانه(ا)) السيد محمد 

تومرت)) بن  ثانوية  الحسني  الحي 

61)31)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) سالمي  بشرى  السيد3 

تومرت) بن  ثانوية  الحسني  الحي 

61)31)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سالمي  بشرى  السيد3 

تومرت) بن  ثانوية  الحسني  الحي 

61)31)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3396)).

37I

VINAIGRE DU MAROC

خل املغرب
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

VINAIGRE DU MAROC

 LOT ENNAME ZONE 3/N° 371

 INDUSTRIEL(BENSOUDA(FES ،

30000، FES(MAROC

خل املغرب شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )3/37 

تجزئة النماء حي الصناعي بن سود3 

فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(8((

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

خل) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

املغرب.

اإلنتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

جميع) وتوزيع  استيراد؛) تصدور؛) ؛)

؛) أنواع املنتجات الزراعية الغذائية)

تصنيع العبوات.

 371/3 (: االجتماعي) املور  عنوان 

تجزئة النماء)حي الصناعي بن سود3)

فاس)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:
طارق) املهدي  محمد  السيد3 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
طارق) املهدي  محمد  السيد 
ثابث) بن  الحسن  ( شارع) عنوانه(ا))

فاس) (31111 اقامة الفردوس فاس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
طارق) املهدي  محمد  السيد 
ثابث) بن  الحسن  ( شارع) عنوانه(ا))

فاس) (31111 اقامة الفردوس فاس)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)333).

38I
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أميليك

سهيمي بيطون
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

أميليك

31) تجزئة الزهر3 ) حد السوالم 

31) تجزئة الزهر3 ) حد السوالم، 

6311)، برشيد املغرب

سهيمي بيطون شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

البراهمة السوالم الطريفية برشيد 

دوار البراهمة السوالم الطريفية 

برشيد 6311) برشيد املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3669

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سهيمي)

بيطون.

غرض الشركة بإوجاز):)صنع و بيع))

الخرسانة))و نول السلع.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

برشيد) الطريفية  السوالم  البراهمة 

الطريفية) السوالم  البراهمة  دوار 

برشيد)6311))برشيد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 611 ( (: ( السيد سهيمي مصطفى)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد سهيمي سعيد):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سهيمي مصطفى))عنوانه(ا))
 9 7))ممر الصفصاف باوك الم رقم)
الرباط) ((11(1 الرباط) الرياض  حي 

املغرب.
عنوانه(ا)) سعيد  سهيمي  السيد 
 (6311 السوالم) حد  الشرفة  دوار 

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سهيمي مصطفى))عنوانه(ا))
 9 7))ممر الصفصاف باوك الم رقم)
الرباط) ((11(1 الرباط) الرياض  حي 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)1))تحت رقم))38.

39I

METREK COMPTA PRO

HADNEZ TRANS SARL A.U 
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER(ETAGE(N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
  HADNEZ TRANS SARL A.U 
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 53  - 6111) سيدي 
قاسم املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(8337

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HADNEZ TRANS SARL A.U

نوت) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

الحي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

سيدي) ((6111 (- ( (53 الصناعي رقم)

قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 91.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 911 ( (: ( عثمان) ( السيد العيادي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد العيادي))عثمان))عنوانه(ا))

سيدي) الوصيبية  الرسام  رزاكلة 

سليمان) سيدي  ((3(11 سليمان)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العيادي))عثمان))عنوانه(ا))

سيدي) الوصيبية  الرسام  رزاكلة 

سليمان) سيدي  ((3(11 سليمان)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

وونيو)1)1))تحت رقم)33).

51I

أميليك

 CONRISE   كونرايز طرافو 

TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

أميليك

31) تجزئة الزهر3 ) حد السوالم 

31) تجزئة الزهر3 ) حد السوالم، 

6311)، برشيد املغرب

 CONRISE   كونراوز طرافو 

 TRAVAUX

 شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي ، الرقم 

)6 شارع اللة واقوت زاوية مصطفى 

ملعاني طابق 3 الرقم 6) مركز رياض 

البيضاء ، الرقم )6 شارع اللة 

واقوت زاوية مصطفى ملعاني طابق 

3 الرقم 6) مركز رياض البيضاء 

1331) البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.359667

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) (17 في) املؤرخ 

املصادقة على):

بوشعيب)) ((3) السيد) تفويت 

اجتماعية من) حصة  (311 الصادق)

((3) السيد) ( 311)حصة لفائد3) أصل)

الغزالي))تبارك))بتاريخ)17)ماي)1)1).

عبدالرحيم)) ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (311 ( املتوكل)

((3) السيد) ( 311)حصة لفائد3) أصل)

الغزالي))تبارك))بتاريخ)17)ماي)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ماي)1)1))تحت رقم)71)9 .

5(I

MABROSEC

صحرا تراديسيون
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MABROSEC

شارع مكة عمار3 63) الحي االداري 

الطابق الثاني رقم 13 ص.ب 57)) 

، 71111، العيون املغرب

صحرا تراديسيون  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

الفيالت رقم )69 جماعة فم الواد 

الصحراء املغربية - 71111 العيون 

املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(8(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

:)صحرا) بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

تراديسيون).

مطعم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

متعدد) موهى  و  عصري  توليدي 

االختصاصات.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

جماعة فم الواد) (69( الفيالت رقم)

العيون) (71111 (- املغربية) الصحراء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املتوكل  لحسن  السيد 

املتوكل) فيال  ((7( رقم) مكة  شارع 

الحي االداري العيون)71111)العيون)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املتوكل  لحسن  السيد 

املتوكل) فيال  ((7( رقم) مكة  شارع 

الحي االداري العيون)71111)العيون)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)139).

5(I

SM SOUTH CAPITAL

CLID MAROC
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN(CENTER(ETAG 11 N 8

 RUE(MED(ERRACHID (derrière

 la(bourse(bd(des(FAR )، 20000،

CASABLANCA MAROC

CLID MAROC  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

األعمال أوفيس سيتي أ الطابق 3 
رقم 7) كم )) الطريق السيار الدار 

البيضاء الرباط سيدي مومن  - 

1311)  الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.361387

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 وناور) (19 املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

SEBAN Olivier Lucien))كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73715.

53I

SOCOJUFI SARL

O.M BAT TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB (1

 LOUBILA(BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA(MAROC

O.M BAT TRAVAUX  شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 1) زنوة 

الشرارد3 درب لوبيال بوركون - 

1131) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 O.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BAT TRAVAUX
:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)

أشغال البناء).
 (1 (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- زنوة الشرارد3 درب لوبيال بوركون)

1131))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: السيد بنحيد3 عبد الحق)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: السيد حملي عبد الرحيم)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحق) عبد  بنحيد3  السيد 
احمد) اوالد  سهابة  دوار  عنوانه(ا))
الدار) ((7((3 دار بوعز3 النواصر) ((

البيضاء)املغرب.
الرحيم) عبد  حملي  السيد 
اوالد) الوراقة  دوار  عنوانه(ا))
اودرسيدي العاودي))6111))سطات)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحق) عبد  بنحيد3  السيد 
احمد) اوالد  سهابة  دوار  عنوانه(ا))
الدار) ((7((3 دار بوعز3 النواصر) ((

البيضاء)املغرب
الرحيم) عبد  حملي  السيد 
اوالد) الوراقة  دوار  عنوانه(ا))
اودرسيدي العاودي))6111))سطات)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)33)737.

53I

amina(zouheir

HANIN VIANDE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

amina(zouheir
 n°475 lotissment(wifaq(route

 ain(smen(zouagha(haute ،
30000، fes(maroc

HANIN VIANDE  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الدكان 
رقم ) .1)) تجزئة جبل تغات  - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(933
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. HANIN VIANDE
غرض الشركة بإوجاز):)جزار.

الدكان) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ( تغات) جبل  تجزئة  (((1.  ( رقم)

31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد مصطفى حنين)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد مصطفى حنين عنوانه(ا))
6)تجزئة الضعية تغات فاس) 3)زنوة)

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مصطفى حنين عنوانه(ا))
6)تجزئة الضعية تغات فاس) 3)زنوة)

31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)355).

56I

MA GLOBAL CONSULTING

LIVRAISON A DOMICILE
إعالن متعدد الورارات

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,(((

 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

LIVRAISON A DOMICILE »شركة 

عات املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: 33)، 
زنوة محمد اسميحة، إقامة جوهر3 

محمد اسميحة، الطابق السادس، 
رقم 35 - 1111)  الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.3(6635

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))ماي)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

السيد) حصص  مجموع  تفويت 

511))حصة لفائد3) مروان لحلو أي)

لبطاقة) الحامل  لحلو  احمد  السيد 

 BJ3(1933 ( الوطنية رقم) التعريف 

رقم) فيال  سيتي،) بكولف  والواطن 

بوسكور3،) الخضراء،) املدونة  (،(37

الدار البيضاء.

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
الشركة من شركة محدود3) تحويل 
محدود3) شركة  إلى  املسؤولية 

املسؤولية عات شريك وحيد
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:))
من) لحلو  مروان  السيد  استوالة 

مهامه كشريك في التسيير
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تغيير صالحية التوقيعات البنكية و)

اإلجتماعية
قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)
إقامة) إلى  االجتماعي  املور  تحويل 
زهر3،)شوة رقم))3،)شارع اوالد زيان،)

الدارالبيضاء
قرار رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
التأسي�سي) الوانون  صياغة  إعاد3 

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

نوع الشركة
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:))

رأسمال الشركة
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

حصص الشركاء)
على) ونص  الذي  (:(5 رقم) بند 

ماولي:)تحدود مسير الشركة
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)))7369.

57I

LEADER FINANCE

CLEAN DOZ
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LEADER FINANCE
 1ER(ETAGE(APPT  N° 2
 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،
MARRAKECH MAROC

  CLEAN DOZ
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي سوكوما 

) رقم 317) مراكش - 31111  

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13((9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CLEAN(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DOZ

بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)

التنظيف.

عنوان املور االجتماعي):)سوكوما)) 
رقم)317))مراكش)-)31111))مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: )واسين) السيد فطماوي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فطماوي))واسين عنوانه(ا))
سوكوما)))رقم)637))مراكش)31111 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فطماوي))واسين عنوانه(ا))
سوكوما)))رقم)637))مراكش)31111 

مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))361)).

58I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

 أكمار أشغال 

STE AGMAR TRAVAUX 
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنوة )1 رقم )1 حي النجاح 
خنيفر3، 53111، خنيفر3 املغرب
 STE AGMAR  أكمار أشغال 

TRAVAUX شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 38 
شارع تيزي تزكاغت حي اساكا 53111 

خنيفر3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33((
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أكمار) ( (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.STE AGMAR TRAVAUX((أشغال
األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة.
 38 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
شارع تيزي تزكاغت حي اساكا)53111 

خنيفر3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد عكور رشيد):))111.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) رشيد  عكور  السيد 
51)حي املسير3 السفلى) 13)رقم) زنوة)

53111)خنيفر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه(ا)) رشيد  عكور  السيد 
51)حي املسير3 السفلى) 13)رقم) زنوة)

53111)خنيفر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
8))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)))).
59I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

تننغالين أشغال 
TANANGHALIN TRAVAUX

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنوة )1 رقم )1 حي النجاح 

خنيفر3، 53111، خنيفر3 املغرب
 TANANGHALIN تننغالين أشغال
TRAVAUX  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

املسجد حي أوت حجو  - 53351 
مريرت املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3(99

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 TANANGHALIN أشغال) تننغالين 

. TRAVAUX
األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة.
زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 53351 (- ( حجو) أوت  حي  املسجد 

مريرت املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: محمد) أجدود  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  أجدود  السيد 

 53351 الحمام) إرشكيكن  دوار 

مريرت املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  أجدود  السيد 

 53351 الحمام) إرشكيكن  دوار 

مريرت املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

7))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)97.

61I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ALMOU AGDAL املو أكدال
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنوة )1 رقم )1 حي النجاح 

خنيفر3، 53111، خنيفر3 املغرب

املو أكدال ALMOU AGDAL شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار أوت 

عبدهللا  الحمام 53351 مريرت 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3317

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

املو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALMOU AGDAL(أكدال

غرض الشركة بإوجاز):)غستغالل)
مولع و األشغال املختلفة.

:)دوار أوت) عنوان املور االجتماعي)
مريرت) (53351 الحمام) ( عبدهللا)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: وونس) ابلوش  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وونس  ابلوش  السيد 
 53351 ( الحمام) ( دوار أوت عبدهللا)

مريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وونس  ابلوش  السيد 
 53351 ( الحمام) ( دوار أوت عبدهللا)

مريرت املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
7))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم))1).
6(I

FIDUEXPRESS SARL

 OUZIMAR PROMO
IMMOBILIERE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUEXPRESS SARL
 HASSANIA(N°82 ETG 2

 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

 OUZIMAR PROMO
IMMOBILIERE شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الودس 
الرقم 633 - 1)88) املحمدوة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.7719

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(9 دجنبر) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(3))عمر جوكة)311 

 (.111 أصل) من  اجتماعية  حصة 

الكبير3) ((3) السيد) ( لفائد3) حصة 

اوزيف بتاريخ)7))نونبر)9)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)15)وناور)

1)1))تحت رقم)8).

6(I

IL CONSIGLIO SARLAU

AGAFAY OASIS DOME SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

IL CONSIGLIO SARLAU

 LOT (8-APPT(N°18 IMM(N°17

 SOKOMA(MARRAKECH ،

31111، مراكش املغرب

  AGAFAY OASIS DOME SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي الزهور 7 

املخيم العسكري الطابق األول رقم 

7 مراكش - 31111 مراكش  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(19

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AGAFAY OASIS DOME SARL

تسيير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خدمات) ( و) التجارية  العمليات 

خدمات) الترفيه  و  االستضافة 

حجز)) خدمات  املؤقتة  اإلقامات 

املنتجات السياحية و املطعم.
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االستيراد والتصدورو النشاط) ( (*

الفالحي)

تنظيم)) الترفيهية  السياحة  (*

املعارض واملؤتمرات واالجتماعات و)

الحفالت.

عنوان املور االجتماعي):)الزهور)7 

املخيم العسكري الطابق األول رقم)7 

مراكش)-)31111)مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 331 ( (: النجراوي) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 331 ( (: الهراوي) سعيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد حسام بحمد):))331)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد النجراوي عنوانه(ا))

تجزئة الراحة عمار3)8)شوة)6)مراكش)

31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) الهراوي  سعيد  السيد 

 (3 عمار3 دونا رقم) زنوة ابن سيناء)

مراكش)31111)مراكش املغرب.

السيد حسام بحمد عنوانه(ا))ح)

م اقامة سعد هللا مدخل ب)))رقم)8 

مراكش)31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد النجراوي عنوانه(ا))

تجزئة الراحة عمار3)8)شوة)6)مراكش)

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3585)).

63I

gestion  pluriel

 NINA ATLANTIQUE
PROTÉINE  SARL.AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

gestion  pluriel

امل  3   زنوة  36  رقم  1)  

البرنو�سي  -  الدار  البيضاء ، 

1611)، الدار  البيضاء املغرب

  NINA ATLANTIQUE PROTÉINE

SARL.AU شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) محج  

مرس السلطان  الطابق )  الشوة 

3  الدار البيضاء - املغرب  - 1111)  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363189

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NINA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ATLANTIQUE PROTÉINE  SARL.

.AU

تصدور) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الطبيعية و) ( و توزيع املواد البحرية)

املصنعة).

6))محج)) (: عنوان املور االجتماعي)

الشوة) ( (( الطابق) ( السلطان) مرس 

  (1111 (-( 3))الدار البيضاء)-)املغرب)

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99))سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:

111.))حصة) ( (: السيد3 رزا مينة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 رزا مينة عنوانه(ا))اقامة)
9)عمار3) رياض البرنو�سي مج سكنية)

1))طابق السفالي شوة)5)اهل الغالم))

1)16))الدار البيضاء)املغرب)).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 رزا مينة عنوانه(ا))اقامة)
9)عمار3) رياض البرنو�سي مج سكنية)

1))طابق السفالي شوة)5)اهل الغالم))

1)16))الدار البيضاء)املغرب))

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)83)737.

63I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

OUKAAITRAV أكعي أشغال
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنوة )1 رقم )1 حي النجاح 

خنيفر3، 53111، خنيفر3 املغرب

أكعي أشغال OUKAAITRAV شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 16 

حي املداغري الوفاق فار3 53111 

خنيفر3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

331(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (15

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

أكعي) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OUKAAITRAV(أشغال

األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة.
 16 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

 53111 فار3) الوفاق  املداغري  حي 

خنيفر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: نادوة) أكعي  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) نادوة  أكعي  السيد3 
53111)خنيفر3) 37)حي مربوحة) رقم)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نادوة  أكعي  السيد3 
53111)خنيفر3) 37)حي مربوحة) رقم)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

7))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)13).

65I

أمينة للري

أمينة للري
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
أمينة للري

تعاونية الفن الدزوز قلعة السراغنة 

، 33111، قلعة السراغنة املغرب

أمينة للري شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تعاونية 

الفن الدزوز قلعة السراغنة قلعة 

السراغنة 33111 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31(7
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أمينة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

للري.
إانجاز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
مشاريع املتعلوة بالري بالتنويط وبيع)

أدوات الفالحية.
تعاونية) (: املور االجتماعي) عنوان 
قلعة) السراغنة  قلعة  الدزوز  الفن 
السراغنة) قلعة  (33111 السراغنة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) أمينة  أوحيد  السيد3 
السراغنة) قلعة  (387 البانكة) حي 

33111)قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أمينة  أوحيد  السيد3 
السراغنة) قلعة  (387 البانكة) حي 

33111)قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
السراغنة)) بولعة  االبتدائية 
رقم) تحت  ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ)

.(38((((1118393
67I

HOUSSAM EDDINE

بناء كونستغيكسيون 
بروموسيون

شركة عات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

HOUSSAM EDDINE
 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC
بناء كونستغيكسيون بروموسيون 

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موالي الحسن بن املهدي تجزئة 

الحدوتي - 9311 تطوان املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(3535

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 مارس) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الحدوتي) منير  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  ((11 بوزملاط)

((3) السيد) ( 11))حصة لفائد3) أصل)

ملياء)اوحمد بتاريخ)6))مارس)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((7 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت رقم)7)7.

68I

دووان الخدمات

STE ABIR AGRI SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

دووان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 

قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 

املغرب

STE ABIR AGRI SARL AU  شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوالد 

عياد قياد3 اوالد نوال جرف امللحة  

سيدي قاسم - 6111) سيدي 

قاسم  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(839(

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ABIR AGRI SARL AU

:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)

االشغال الفالحية)

تربية النحل)

تربية املاشية و االغنام).

عنوان املور االجتماعي):)دوار اوالد)

عياد قياد3 اوالد نوال جرف امللحة))

سيدي قاسم)-)6111))سيدي قاسم))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: ( شفيق) املوجيب  عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

شفيق)) املوجيب  عبد  السيد 

عنوانه(ا))دوار اوالد عياد قياد3 اوالد)

قاسم) سيدي  امللحة  جرف  نوال 

6111)))سيدي قاسم املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

شفيق)) املوجيب  عبد  السيد 

عنوانه(ا))دوار اوالد عياد قياد3 اوالد)

قاسم) سيدي  امللحة  جرف  نوال 

6111)))سيدي قاسم املغرب)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

مارس)1)1))تحت رقم)83).

69I

االستاد محمد لطفي

HOTEL ATLAS SAIS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
االستاد محمد لطفي

36 شارع الجيش امللكي اقامة فضا ء 
111) الطابق الرابع فاس ، 31111، 

فاس املغرب
HOTEL ATLAS SAIS شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي فاس 

قطعة 3 طريق مكناس حي الدكارات 
فاس 36 شارع الجيش امللكي اقامة 

فضا 111) الطاق الرابع فاس 
31111 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6(((3
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
كرامي) ( احمد) ((3) تفويت السيد)
511)حصة اجتماعية من) الصنهاجي)
((3) السيد) ( 511)حصة لفائد3) أصل)
 1( بتاريخ) الصنهاجي  محسن كرامي 

وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)397).
7(I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

HH-FLOUSY اش اش فلو�سي
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنوة )1 رقم )1 حي النجاح 
خنيفر3، 53111، خنيفر3 املغرب
 HH-FLOUSY اش اش فلو�سي
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 18 
زنوة لهري  - 53111 خنيفر3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
33(7
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)اش اش)

.HH-FLOUSY(فلو�سي
األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة)-التصدور و اإلستيراد.
 18 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
زنوة لهري))-)53111)خنيفر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  املرابط  السيد 
جناح د رقم))53)حي السالم)53111 

خنيفر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  املرابط  السيد 
جناح د رقم))53)حي السالم)53111 

خنيفر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
)))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)8)).

73I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

نيودور إيمو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

1، برشيد املغرب
نيودور إومو شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 36 زنوة 

خالد بن الوليد حي الزهرا ء - 11)6) 
برشيد املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(367(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
:)نيودور) اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

إومو.
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري بصفة
عامة.)*)دعائم بناء)العوارات،

الكهرباء،)الترصيص،)النجار3 و
الزجاج،) الصباغة،) األملنيوم،)

الزليج و
منتجات البناء.)*)شراء،)بناء،

وتفويت جميع العوارات املعد3
للسكنى،)املهنية واإلدارية أو

التجارية.)*)التجزئة،)تجهيز جميع
األرا�سي ألجل بيعها على حالها أو

بعد بنائها...
زنوة) (36 (: عنوان املور االجتماعي)
خالد بن الوليد حي الزهرا)ء)-)11)6) 

برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد سفيان بن املعلم):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيان بن املعلم عنوانه(ا))
36)زنوة خالد بن الوليد حي الزهرا)ء)

11)6))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سفيان بن املعلم عنوانه(ا))
36)زنوة خالد بن الوليد حي الزهرا)ء)

11)6))برشيد املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)1))تحت رقم)333.

73I

BUSINESS AUDITAX

CIVILAR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

CIVILAR شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي ، زاوية 
زنوة السعيدوة واملحمدوة إقامة 

واسمينة، رقم 7،  - 91111 طنجة 
اململكة املغربية

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(155((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CIVILAR
-))أشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء)و تيهئ الونوات
-)أشغال تهيئة قنوات التطهير))

-)تمرير جميع أنواع االسالك
-)االستيراد والتصدور

العمليات،) كل  وعموما  (-
املالية) التجارية،) الصناعية،)
أو) املرتبطة بشكل مباشر  والعوارية 
غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد)

تساهم في تحويوها)

زاوية) (، (: االجتماعي) املور  عنوان 
إقامة) واملحمدوة  السعيدوة  زنوة 
طنجة) (91111 (- ( (،7 رقم) واسمينة،)

اململكة املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الحسين) خبيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الحسين  خبيد  السيد 
اململكة) طنجة  (91111 اوطاليا)

املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الحسين  خبيد  السيد 
اململكة) طنجة  (91111 اوطاليا)

املغربية
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))91)3).
75I

BUSINESS AUDITAX

OKTI TRAVAUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

BUSINESS AUDITAX
 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI(CHERIF(B(N17 ، 90010،
TANGER MAROC

OKTI TRAVAUX شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي )) شارع 
فيس 

ٌ
ادريس األول إقامة طنجة أ

سانتر، الطابق السابع رقم 73  - 
91111 طنجة اململكة املغربية.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.35((9
الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في))))ماي)1)1))تم رفع رأسمال)
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 5.111.111« قدره) بمبلغ  الشركة 
درهم«) (5.111.111« أي من) درهم«)
عن طريق) درهم«) ((1.111.111« إلى)
الشركة) دوون  مع  مواصة  إجراء) ( (:

املحدد3 املودار و املستحوة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)885)3).

76I

ADEV CONSULTING

 HYDRO POWER
ENGENEERING

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

ADEV CONSULTING
 Route(de(Tanger(Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan(maroc
 HYDRO POWER

ENGENEERING شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
املغرب الجدود رقم 317 - 111)9 

العرائش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5(99
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 HYDRO POWER (: تسميتها)

.ENGENEERING
مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لألشغال املختلفة.
املشاريع) إنجاز  و  دراسة 

الهيدروليكية.
استيراد و تصدور.

و بصفة عامة جميع العمليات لها)
عالقة بنشاط الشركة..

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 9(111 (- (317 الجدود رقم) املغرب 

العرائش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: مكاوي) شيماء) السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد سعد مكاوي):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مكاوي  سعد  السيد 
العرائش) الخضراء) التجزئة  ((7(

111)9)العرائش املغرب.
مكاوي عنوانه(ا)) السيد3 شيماء)
العرائش) الخضراء) التجزئة  ((7(

111)9)العرائش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مكاوي  سعد  السيد 
العرائش) الخضراء) التجزئة  ((7(

111)9)العرائش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)191/2020.
77I

دووان الخدمات

 STE OULAHYANE LARBI 
SARL

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دووان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 

قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 
املغرب

 STE OULAHYANE LARBI SARL 
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 18 
الرقم  15  الحي الجدود سيدي 
قاسم  - 6111) سيدي قاسم  

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(836(

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(9 نونبر) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE ( (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OULAHYANE LARBI SARL

:)محل بيع) غرض الشركة بإوجاز)

املواد الغذائية).

 18 زنوة) (: عنوان املور االجتماعي)

الرقم))15))الحي الجدود سيدي قاسم))

-)6111))سيدي قاسم))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( السيد الحيان العربي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد الحيان العربي)

تجزئة بنشليح زنوة))))رقم)16)الحي)

الجدود سيدي قاسم)6111))سيدي)

قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد الحيان العربي)

تجزئة بنشليح زنوة))))رقم)16))الحي)

الجدود سيدي قاسم)6111)))سيدي)

قاسم املغرب)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (8 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

فبراور)1)1))تحت رقم)3)).

78I

EL HOUARY FINANCE ET CONSULTING

J2O
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EL HOUARY FINANCE ET
CONSULTING

 EFC RES AL MANSOUR
 ZENATA(N° 03  IMM 193,
 AIN(HARROUDA، 28630،

MOHAMMEDIA MAROC
J(O شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 31  عمار3 
8 زنوة موالي احمد الوكيلي حسان 

الرباط - 1)11)  الرباط املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3(66(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.J(O(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
غرض الشركة بإوجاز):))

 Achat , Vente, la Construction
 , la Mise en Valeur ,la Location
 ,la Gestion , Administration
 et( Exploitation( de( tous( biens

..Immobiliers
عنوان املور االجتماعي):)31))عمار3)
زنوة موالي احمد الوكيلي حسان) (8

الرباط)-)1)11)))الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
51))حصة) ( (: السيد زهير عثمان)

بويمة)11))درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عثمان  زهير  السيد 

 (1 شوة) (5 طابق) بوردو  شارع  (6(

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عثمان  زهير  السيد 

 (1 شوة) (5 طابق) بوردو  شارع  (6(

1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

فبراور) (13 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم)87838.

79I

ACCOMPT CONSULTING

 GOLDEN MEDIATOR

SERVICES
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 GOLDEN MEDIATOR SERVICES

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد عبدو رقم 8) اقامة حمز3 

مكرر رقم )) وجد3 - 61111  وجد3 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3393(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN MEDIATOR SERVICES

التجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإللكترونية

مفاوض

التأليف

تصدور.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

حمز3) اقامة  ((8 رقم) عبدو  محمد 

مكرر رقم))))وجد3)-)61111))وجد3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 GOLDEN MEDIATOR الشركة)

بويمة) حصة  (SERVICES( :( ( 1.000

11))درهم للحصة).

 511 (: العزاوي) عزالدون  السيد 

بويمة)11))درهم.

511)بويمة) (: السيد انس بوهاللي)

11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عزالدون العزاوي عنوانه(ا))

حي الفيراي)61111))زاوو املغرب.

عنوانه(ا)) بوهاللي  انس  السيد 

 (5 حي املستوبل زنوة الزيزفون رقم)

911)6)وجد3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عزالدون العزاوي عنوانه(ا))

حي الفيراي))911)6))زاوو املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم))98.

81I

مكتب محاسبة

STE  ALUNASRI SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب

STE  ALUNASRI(SARL  شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

املواومة زنوة 6) رقم 9) موالي 

علي الشريف   - 111)5 الريصاني  

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1(1/(37(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (1(

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ALUNASRI SARL

غرض الشركة بإوجاز):)-))الوساطة

-)االشغال املختلفة

-)مواول في الخشب و االلومنيوم).

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
موالي) ((9 رقم) ((6 زنوة) املواومة 

الريصاني)) (5(111 (- ( ( علي الشريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (51 ( (: محمد) ناصري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (51 ( (: ناصري مصطفى) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (51 ( (: السيد ناصري عبد املالك)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (51 ( (: محمد) ناصري  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  ناصري  السيد 
محمد) زنوة  هللا  عبد  بن  عالل  حي 
الريصاني) ( ( رقم3)) الزرقطوني 

111)5)الريصاني))املغرب.
السيد ناصري مصطفى عنوانه(ا))
محمد) زنوة  هللا  عبد  بن  عالل  حي 
الريصاني) ( ( رقم3)) الزرقطوني 

111)5)الريصاني))املغرب.
املالك) عبد  ناصري  السيد 
عنوانه(ا))حي عالل بن عبد هللا زنوة)
محمد الزرقطوني رقم)3)))الريصاني)

111)5)الريصاني))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  ناصري  السيد 
محمد) زنوة  هللا  عبد  بن  عالل  حي 
الزرقطوني رقم3) 111)5)الريصاني)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

أبريل)1)1))تحت رقم)368/2020.
8(I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 STE HIGH STRUCTURE
CONSTRUCTION

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشوة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب
 STE HIGH STRUCTURE

CONSTRUCTION شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم ) 
زنوة ) اقامة فردوس الشوة )) حي 
سيدي هادي زواغة - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 



739( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6(1(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STE HIGH STRUCTURE (:

.CONSTRUCTION
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة للبناء.
 ( رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
)))حي) ))اقامة فردوس الشوة) زنوة)
فاس) (31111 (- سيدي هادي زواغة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: محمد) بوعازتن  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: عصام) بوعازتن  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بوعازتن محمد عنوانه(ا))
شارع موالي رشيد اقامة مهدي بلوك)

ج الزهور))  31111)فاس املغرب.
السيد بوعازتن عصام عنوانه(ا))
5)))تجزئة اهال مرجة))31111)فاس)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعازتن محمد عنوانه(ا))
شارع موالي رشيد اقامة مهدي بلوك)

ج الزهور))  31111)فاس املغرب
السيد بوعازتن عصام عنوانه(ا))
5)))تجزئة اهال مرجة))31111)فاس)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بفاس))بتاريخ)-)تحت رقم)-.

8(I

EUROSTRONG

EUROSTRONG S.A.R.L 
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
EUROSTRONG

عمار3 9)، زنوة عمر بن العاص، 
الطابق 3، الشوة 6) ، 91111، 

طنجة املغرب
 EUROSTRONG S.A.R.L شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 9)، 
زنوة عمر ابن العاص، الطابق 3، 
الشوة 6) - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(137(5
في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EUROSTRONG S.A.R.L
غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)
املتعلوة) تصدور املنتوجات و األجزاء)
بصناعة املالبس،)بالسيارات و باملواد)

الغذائية.
عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الطابق) زنوة عمر ابن العاص،) (،(9
طنجة) (91111 (- ((6 الشوة) (،3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
551)حصة) ( (: السيد زهير بوعمر)

بويمة)11,11))درهم للحصة).
عدنان) املرابط  صوفيا  السيد3 
درهم) ((11,11 حصة بويمة) ((51 ( (:

للحصة).
السيد3 حيا3 بوعمر):))51))حصة)

بويمة)11,11))درهم للحصة).

 (51 ( (: الدهدوه) رشيد  السيد 

حصة بويمة)11,11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

(،8 عنوانه(ا)) بوعمر  زهير  السيد 
 91111 البالية) طنجة  (،89 زنوة)

طنجة املغرب.

عدنان) املرابط  صوفيا  السيد3 
عنوانه(ا))8،)زنوة)89،)طنجة البالية)

91111)طنجة املغرب.

عنوانه(ا)) بوعمر  حيا3  السيد3 

(،(8 عمار3) الخامس،) محمد  شارع 

الطابق)3،)الشوة))) 93111)تطوان)

املغرب.

الدهدوه عنوانه(ا)) السيد رشيد 
(،3 الطابق) (،8 زنوة البنفسج،)عمار3)

الشوة)8 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

(،8 عنوانه(ا)) بوعمر  زهير  السيد 
 91111 البالية) طنجة  (،89 زنوة)

طنجة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

فبراور) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)39)31).

83I

IZDIHAR CONSEIL

NEBRAS PAWER  نبراس الباور
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE(IBN(SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech(Maroc

 NEBRAS PAWER  نبراس الباور

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي السعاد3 

3 الرقم 37 املحاميد   - 31111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(37

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

نبراس) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.NEBRAS PAWER((الباور

خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتجار3 مواد الكهرباء.

السعاد3) (: عنوان املور االجتماعي)

 31111 (- ( ( املحاميد) (37 الرقم) (3

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد ووسف اسعد):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 51 ( (: أحمد) نيت  جمال  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) اسعد  ووسف  السيد 

إغلي))الرقم)3))شارع الهناءاملحاميد)

31111)مراكش املغرب.

السيد جمال نيت أحمد عنوانه(ا))

املحاميد)) (37 الرقم) (3 السعاد3)

31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جمال نيت أحمد عنوانه(ا))

املحاميد) (37 الرقم) (3 السعاد3)

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3537)).

83I



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   739(

FOUZMEDIA

 OJC CONSULTING PRIVEE
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 OJC CONSULTING PRIVEE
SARL شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )3 شارع 
مارتير عبد السالم بن محمد املكتب 

رقم ) فال فلوري اقامة رياض 
الزيتون  الونيطر3 3111) الونيطر3 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53735
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 OJC (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING PRIVEE SARL
التكوين)) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستمر
والفعاليات) املؤتمرات  تنظيم  (•

واملؤتمرات
تودوم املشور3 وإدار3 التدريب) (•

واملعلومات
التوجيهي) التدريب  توفير  (•

واالستشارات وخدمات التوجيه
واإلدار3) األعمال  استشارات  (•

األخرى
•)توطين الشركات

)3)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
مارتير عبد السالم بن محمد املكتب)
رياض) اقامة  فلوري  فال  (( رقم)
3111))الونيطر3) )الونيطر3) الزيتون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أسامة  بهيج  السيد 
الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.

السيد3 شيماء)بورداوة)))عنوانه(ا))
الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.

السيد جابر عبد الحي عنوانه(ا))
الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 شيماء)بورداوة)))عنوانه(ا))
الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب

السيد جابر عبد الحي عنوانه(ا))
الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.
85I

FOUZMEDIA

ELITE CREATIVITY PRINT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FOUZMEDIA
 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
ELITE CREATIVITY PRINT شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 6)) ب) 
املغرب العربي - 3111) الونيطر3 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.51779

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تم) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»511.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)

دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)73733.

86I

AGC CONSULTING

 AFE افء دستربيسيون

DISTRIBUTIONS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تغيير تسمية الشركة

AGC CONSULTING

51)، زاوية شارع موالي ووسف 

وبوردو، الطابق 3، شوة )) ، 

1131)، الدار البيضاء املغرب

 AFE افء دستربيسيون

DISTRIBUTIONS شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها االجتماعي كم 1))، 

شارع الشفشاوني ، البرنو�سي - 

1111) الدار البيضاء املغرب..

تغيير تسمية الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

((683(

العام) الجمع  بموت�سى 

وونيو) (18 في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) تسمية  تغيير  تم  ((1(1

 AFE دستربيسيون) »افء) من)

»اولند) إلى) (»DISTRIBUTIONS

.(»OLAND GROUP(كروپ

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736868.

87I

Etude Et Ingenierie electronique Maroc

 ETUDE ET INGENIERIE

ELECTRONIQUE MAROC
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

 Etude Et Ingenierie electronique

Maroc

 Complex(Baie(Panoramique (3
 Apt 11 Neil 2، 90000، Tanger

maroc
 etude et ingenierie electronique

maroc  شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

 Ave (7 وعنوان مورها اإلجتماعي
 Abtal(Apt 13 - 10090 Rabat

.maroc
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(1553(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في))1)أبريل)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 Ave( Abtal( Apt( 13( -( 10090  (7«
 Complex  (3« إلى) (»Rabat maroc
 Baie Panoramique Apt (( Neil

.»2(-(90000(Tanger((maroc
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))75).
88I

مكتب محاسبة

KAAL TRADE SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب
KAAL TRADE SARL  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي قص 
تازموريت الخنك ص ب 17)  
الرشيدوة  - 111)5 الرشيدوة 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3837
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 KAAL (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. TRADE SARL

غرض الشركة بإوجاز):)-)االستيراد)

والتصدور

-)الوساطة

-)أشغال النظافة.

قص) (: االجتماعي) املور  عنوان 

  (17 ب) ص  الخنك  تازموريت 

الرشيدوة) (5(111 (- ( الرشيدوة)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد عبد العزيز العلمي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: محفوض) السيد عصام 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

العلمي) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا))قص تازموريت الخنك ص)

ب)17)))الرشيدوة))111)5)الرشيدوة)

املغرب.

السيد عصام محفوظ عنوانه(ا))
الوطني) املكتب  تجزئة  (63 رقم)

للسياحة)111)5)تاز3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

العلمي) العزيز  عبد  السيد 

عنوانه(ا))قص تازموريت الخنك ص)

ب)17)))الرشيدوة))111)5)الرشيدوة)

املغرب

السيد عصام محفوظ عنوانه(ا))
الوطني) املكتب  تجزئة  (63 رقم)

للسياحة)111)5)تاز3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)373.

89I

bemultico((بيمولتيكو

 TAJ AL MADINA
 تاج املدونة

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

TAJ AL MADINA  تاج املدونة 
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
السفلي في الرقم 57 حي االنار3 13 
مكناس - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39869
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TAJ AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

MADINA))تاج املدونة.
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة او البناء.
الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 13 حي االنار3) (57 السفلي في الرقم)

مكناس)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( السيد حسن الشيخي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد حسن الشيخي)
مكناس) (13 االنار3) حي  (57 الرقم)

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد حسن الشيخي)
مكناس) (13 االنار3) حي  (57 الرقم)

5111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)663).

91I

HOME COMPTA

NACHA CLEAN
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
HOME COMPTA

 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA
 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،

20240، CASABLANCA(MAROC
NACHA CLEAN شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 36 شارع 

الزركتوني الطابق ) الشوة 6 - 
1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(86(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NACHA CLEAN
:)التنظيف) غرض الشركة بإوجاز)
الصناعي)-)تعيين وتوظيف املوظفين.

36)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
(- (6 الشوة) (( الطابق) الزركتوني 

1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 651 ( (: ووسف) نشاط  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 351 ( (: محسن) نشاط  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ووسف  نشاط  السيد 
دوار اوالد عبو اوالد احميد3 دار بوعز3)

3))7))الدلر البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) محسن  نشاط  السيد 
دوار رحامنة اوالد احميد3 دار بوعز3)

3))7))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ووسف  نشاط  السيد 
دوار اوالد عبو اوالد احميد3 دار بوعز3)

3))7))الجار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736996.

9(I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

HM2TD
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

رقم 8 الطابق 5 الشوة 9 اقامة 
الحرية شارع فلسطين ، 31111، 

فاس املغرب
HM(TD شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

بلوصري رقم 1) املدونة الجدود3 
مكاتب الواحة  - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(355
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HM(TD
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة للبناء)-)
السلكية) االتصاالت  شبكة 

والالسلكية.
زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الجدود3) املدونة  ((1 رقم) بلوصري 
فاس) (31111 (- ( الواحة) مكاتب 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد محمد الحمداوي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الحمداوي) محمد  السيد 
عنوانه(ا))حي الودس ميسور)31111 

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحمداوي) محمد  السيد 
عنوانه(ا))حي الودس ميسور)31111 

فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
أبريل) ((7 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)-.

9(I

HOME COMPTA

K.M RECOUVREMENT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

HOME COMPTA
 WIFAK 1 BD(OUED(OUARGHA

 N° 120 ETG 1 EL(OULFA ،
20240، CASABLANCA(MAROC

 K.M RECOUVREMENT
شركة عات املسؤولية املحدود3

 36 اإلجتماعي) مورها  وعنوان 
شارع الزركتوني الطابق)))الشوة)6)-)

1111))الدار البيضاء)املغرب
املسؤولية) عات  شركة  تأسيس 

املحدود3)
رقم التوييد في السجل التجاري):)

36(857
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 K.M (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RECOUVREMENT
مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

استرداد الدوون.
36)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
(- (6 الشوة) (( الطابق) الزركتوني 

1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 911 ( (: محمد) خداري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 اعوج بهيجة):))11))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  خداري  السيد 
األلفة) (37 رقم) (63 زنوة) (( الوفاق)

31)1))الدار البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) بهيجة  اعوج  السيد3 
األلفة) (37 رقم) (63 زنوة) (( الوفاق)

31)1))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  خداري  السيد 
األلفة) (37 رقم) (63 زنوة) (( الوفاق)

31)1))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736993.
93I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE TOTAL ADVICE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage(Lot.
 B22 Lotissement(Zaitoune

 TIKIOUINE(AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SOCIETE TOTAL ADVICE   شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 

الطابق األول تجزئة 713) شارع أم 
الربيع زنوة إسافن تجزئة تليال أكادور 

- 81651 أكادور املغرب .
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.33637

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(8 فبراور) (19 املؤرخ في)
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

بنعشير لكتوب))كمسير وحيد
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم))9135.
93I

DK PARTNERS MAROC

FIL ROUGE
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

DK PARTNERS MAROC
 Boulevard(Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème(ETG,
 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
FIL ROUGE شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )3) شارع 

انفا اقامة الالزوردوة مكتب  رقم 
)) - 1371) الدار البيضاء اململكة 

املغربية.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.((5(7

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3))فبراور)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

الالزوردوة) اقامة  انفا  شارع  ((3(«

الدار) ((1371 (- ((( رقم) ( مكتب)

 367« إلى) اململكة املغربية«) البيضاء)

(، الدور الرابع) (، شارع الزرقطوني) (،

شوة رقم)5))-)1111))الدار البيضاء)))

املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)5))737.

95I

KASRI EXPERTS

SWEET DECO
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

KASRI EXPERTS

 Place(de(florence(Imm(l›urbaine

/ s ، 30000، FES(MAROC

SWEET DECO شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 8 تجزئة 

املنتزه ) طريق مكناس  عمار3 8 

الطابق ) الشوة 9  31111 فاس  

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(867

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SWEET(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.DECO
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و) البيع  (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والتصدور و اإلستيراد األثات) الشراء)

بالتوسيط و الجملة

التجار3.

تجزئة) (8 (: عنوان املور االجتماعي)

 8 عمار3) ( مكناس) طريق  (( املنتزه)

فاس)) (31111   9 الشوة) (( الطابق)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 71 ( (: وحيى) بن  عثمان  السيد 

حصة بويمة)111.))درهم للحصة).

السيد بدر هدي علوي):))31)حصة)

بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عثمان بن وحيى عنوانه(ا))
3))زنوة شانزي))111)9)نانتر فرنسا.

السيد بدر هدي علوي عنوانه(ا))

ليراك سيدي) (3 ف) (( الحي الحسني)

ابراهيم))31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عثمان بن وحيى عنوانه(ا))
3))زنوة شانزي))111)9)نانتر فرنسا

السيد بدر هدي علوي عنوانه(ا))

ليراك سيدي) (3 ف) (( الحي الحسني)

ابراهيم)31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

.M594/2020(1)1))تحت رقم

96I

DEM EQUIPEMENT MAROC

 DEM EQUIPEMEMNT

MAROC
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة

DEM EQUIPEMENT MAROC

 Parc d›activité OUKACHA Rue B

 Angle(Rue 4 HANAGAR(N°36

 AIN(SEBAA(CASABALNCA،

20580، CASABLANCA(MAROC

 DEM EQUIPEMEMNT MAROC

شركة عات املسؤولية املحدود3

 Parc وعنوان مورها اإلجتماعي

 d›activite OUKACHA RUE B

 ANGLE(RUE 4 HANGAR(N°36

.- 20580 CASABLANCA(MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(89357

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) ((1 في) املؤرخ 

بمبلغ) الشركة  رأسمال  رفع 

أي) درهم«) (((.(51.111« قدره)

إلى) درهم«) ((8.397.511« من)

طريق) عن  درهم«) ((9.537.511«

الشركة) دوون  مع  مواصة  إجراء) ( (:

املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)9)7369.

97I

مكتب الحسابات مالكي

MB D›EXCELLENCE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحسابات مالكي

)9) شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

31111، فاس املغرب

MB D›EXCELLENCE شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 6 

تجزئة توفيق وادي فاس - 31111 

فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(937

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MB (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.D’EXCELLENCE

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عواري واشغال مختلفة.

 6 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 31111 (- توفيق وادي فاس) تجزئة 

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

(: علوي) امراني  امبارك  السيد 

111))بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

علوي) امراني  امبارك  السيد 

تجزئة توفيق وادي) (6 رقم) عنوانه(ا))

فاس)3111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

علوي) امراني  امبارك  السيد 

تجزئة توفيق وادي) (6 رقم) عنوانه(ا))

فاس)3111)فاس املغرب

علوي) امراني  امبارك  السيد 

تجزئة توفيق وادي) (6 رقم) عنوانه(ا))

فاس)3111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1452/2020.

98I

مكتب الحسابات مالكي

ENERIGIE PAUSE CAFE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الحسابات مالكي
)9) شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

31111، فاس املغرب
ENERIGIE PAUSE CAFE شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 53) 
تجزئة الهواء الجميل طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(9(9
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERIGIE PAUSE CAFE
غرض الشركة بإوجاز):)موهى.

 (53 (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- تجزئة الهواء)الجميل طريق صفرو)

31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد محمد الجوهري)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الجوهري عنوانه(ا))
مؤسسة سنطريز زنوة عمر) رقم91)
فاس) (3111 االدري�سي) الشريف 

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الجوهري عنوانه(ا))
مؤسسة سنطريز زنوة عمر) رقم91)

فاس) (3111 االدري�سي) الشريف 

املغرب

السيد محمد الجوهري عنوانه(ا))
مؤسسة سنطريز زنوة عمر) رقم91)

فاس) (3111 االدري�سي) الشريف 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1448/2020.

99I

دووان الخدمات

STE BENSAMI TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

دووان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 

قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 

املغرب

STE BENSAMI TRANS  شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 5)5 

شوة )1 حي جوهر3 سيدي قاسم  - 

6111) سيدي قاسم  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(8333

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BENSAMI TRANS

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشخاص

نول البضائع.

عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 
سيدي) جوهر3  حي  (1( شوة) (5(5
قاسم)) سيدي  ((6111 (- ( قاسم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد سمير بناصر):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد منير الحراقية):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سمير بناصر عنوانه(ا))دوار)
اوالد اشبل بئر الطالب سيدي قاسم))

6111))سيدي قاسم))املغرب.
عنوانه(ا)) الحراقية  منير  السيد 
بئر) السفليين  اعمير3  اوالد  دوار 
 (6111 ( قاسم) سيدي  الطالب 

سيدي قاسم))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سمير بناصر عنوانه(ا))دوار)
اوالد اشبل بئر الطالب سيدي قاسم))

6111))سيدي قاسم))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

وونيو)1)1))تحت رقم)7)).
(11I

ف ر لالستشار3

الوادي
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ف ر لالستشار3
الدار البيضاء زاوية شارع ) مارس و 
الودس اقامة املجد عمارJ 3 رقم 8 
عين الشق ، 1361)، الدار البيضاء 

املغرب
الوادي شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي بوعة رقم 
E  49/7  تجزىة الصفاء جماعة 

ليساسفة  - )3)1) الدار البيضاء  

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(133(3

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 مارس) ((( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (3.511.111«

 3.611.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تودوم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نودوة أو عينية.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم)733353.

(1(I

مكتب الحسابات مالكي

WORD ELECTROMENAGER
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب الحسابات مالكي

)9) شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

31111، فاس املغرب

 WORD ELECTROMENAGER

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك 6 

رقم )) حي الودس ) ليراك سيدي 

ابراهيم - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(939

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WORD ELECTROMENAGER

:)بيع املواد) غرض الشركة بإوجاز)

االلكترونية و نول البضائع لحساب)

الغير.

 6 بلوك) (: عنوان املور االجتماعي)

ليراك سيدي) (( حي الودس) ((( رقم)

ابراهيم)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:
الخضراوي) العالي  عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الخضراوي) العالي  عبد  السيد 

حي) (9 رقم) ((6 مجموعة) عنوانه(ا))

االدري�سي)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الخضراوي) العالي  عبد  السيد 

حي) (9 رقم) ((6 مجموعة) عنوانه(ا))

االدري�سي)31111)فاس املغرب
الخضراوي) العالي  عبد  السيد 

حي) (9 رقم) ((6 مجموعة) عنوانه(ا))

االدري�سي)31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1453/2020.

(1(I

مكتب الخبر3 و املحاسبة

BEGARFETE SERVICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مكتب الخبر3 و املحاسبة

8. ساحة التحرير  العرائش ، 

111)9، العرائش املغرب

Begarfete service شركة عات 

املسؤولية املحدود3
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وعنوان مورها اإلجتماعي بني ڭرفط 

- )11)9 العرائش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

5(97

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (19

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Begarfete service

تحويل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األموال.

عنوان املور االجتماعي):)بني ڭرفط)

-))11)9)العرائش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 375 ( (: محمد) املزوري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد3 سعاد حلحول):))5))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  املزوري  السيد 

بني ڭرفط))11)9)العرائش املغرب.

السيد3 سعاد حلحول عنوانه(ا))

بني ڭرفط))11)9)العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  املزوري  السيد 

بني ڭرفط))11)9)العرائش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))))مارس)

1)1))تحت رقم)-.

(13I

FIDUCIAIRE NAKHIL

AFG MOTORS

إعالن متعدد الورارات

FIDUCIAIRE NAKHIL

  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim(El(Khattabi(Gueliz -

 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc

AFG MOTORS  »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: الطابق 

األول رقم )3 الحي الصناعي سيدي 

غانم  - 31111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.71799

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)7))فبراور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

فاطمة) السيد3  استوالة  معاونة 

ثانية) كمسير3  مهامهما  من  اومو�سى 

للشركة

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

على السيد بدر فنيد كمسير) االبواء)

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:(3 رقم) بند 

ماولي:)تسير الشركــة من طرف السيد)

بدر فنيد ملد3 غير محدود3.)

على) ونص  الذي  (:(6 رقم) بند 

فنيد) بدر  السيد  وتمتع  ( ماولي:)

للتصرف) الـواسعـة  باالختصاصـات 

باسم هذه الشركــة و التوقيع جميع)

العوود باسمها.).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3553)).

(13I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة)

ورزازات

STE FINIDARK SARL AU «
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 
تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار3 دادس 
الطابق االول ورزازات، 35111، 

ورزازات املغرب
» STE FINIDARK SARL AU شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 
37/36 تجزئة املركز شارع محمد 
الخامس  - 35111 ورزازات املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1863

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FINIDARK SARL AU
غرض الشركة بإوجاز):)*)الدوكور)

الداخلي والخارجي
*)نجار3 املعدنية أو البالستيكية

*)املساومة.
عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 
محمد) شارع  املركز  تجزئة  (46/47

الخامس))-)35111)ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد سطيطي رشيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سطيطي رشيد عنوانه(ا))

ورزازات) (35111 اوت وعراب غسات)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سطيطي رشيد عنوانه(ا))

ورزازات) (35111 اوت وعراب غسات)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)-.

(15I

CAFIGEC

 THE MEDICAL«
 PRODUCTION COMPANY

OF MOROCCO «MPCM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39

 maarif 39 rue(al, fourat 2éme

 etage(maarif، 20100، casa

maroc

 THE MEDICAL PRODUCTION«

 COMPANY OF MOROCCO

MPCM« شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 6)، 

شارع  مرس سلطان ، الشوة رقم3، 

الطابق ) - 11)1) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(685

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE« (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 MEDICAL PRODUCTION

 COMPANY OF MOROCCO

.»MPCM

توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

منتجات طبية).

عنوان املور االجتماعي):)6)،)شارع))

مرس سلطان)،)الشوة رقم3،)الطابق)

))-)11)1))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد أمين غالي بنا):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

((: السيد محمد كريم الشكشوكي)

511)حصة بويمة)11))درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 8 السيد أمين غالي بنا عنوانه(ا))

املعاريف) (9 ش) (3 زنوة الحطيئة ط)

11)1))الدار البيضاء)املغرب.

الشكشوكي) كريم  محمد  السيد 

ابراهيم) شارع  (381 عنوانه(ا))

 (1(11  6 شوة) (( طابق) الروداني 

الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 8 السيد أمين غالي بنا عنوانه(ا))

املعاريف) (9 ش) (3 زنوة الحطيئة ط)

11)1))الدار البيضاء)املغرب

الشكشوكي) كريم  محمد  السيد 

ابراهيم) شارع  (381 عنوانه(ا))

 (1(11  6 شوة) (( طابق) الروداني 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736777.

(16I

ACCOMPT CONSULTING

 CONSTRUCTION

METALIQUE ZIANI
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ACCOMPT CONSULTING

 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18

 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 CONSTRUCTION METALIQUE

ZIANI شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي تجزئة 

وهابي رقم 38 زنوة أ ب م - 61111 

وجد3  املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(53(5

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تمت) ((1(9 أكتوبر) (1( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

إنشاءات معدنية وأعمال متنوعة)

وأعمال إنشائية.)مفاوض.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

أكتوبر) ((5 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

9)1))تحت رقم))8)3.

(17I

bemultico((بيمولتيكو

DIGINTO ديجنطو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

 DIGINTO دوجنطو

 شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
الحمد عمار3 16 رقم 17 ويسالن 
مكناس - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39875
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DIGINTO(دوجنطو
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة او البناء.
اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ويسالن) (17 رقم) (16 عمار3) الحمد 

مكناس)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد عبد هللا بن علي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا بن علي عنوانه(ا))
 17 رقم) (16 عمار3) الحمد  اقامة 
مكناس) (51111 مكناس) ويسالن 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا بن علي عنوانه(ا))
 17 رقم) (16 عمار3) الحمد  اقامة 
مكناس) (51111 مكناس) ويسالن 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)667).

(18I

الفا�سي حسناء

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR
INVESTISSEMENT

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

الفا�سي حسناء

7) زنوة انفا الحسيمة ، 111)3، 

الحسيمة املغرب

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR

INVESTISSEMENT شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اكادور 

بني بوعياش - 111)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31(7

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 O.L.D.A.B.D ET N.C.R POUR

.INVESTISSEMENT

مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اشغال البناء)و االعمال الحر3

املناطق) صيانة  و  التشجير 

الخضراء

التجار3.

عنوان املور االجتماعي):)حي اكادور)

الحسيمة) (3(111 (- بوعياش) بني 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: السيد اوالد عبد النبي عبد هللا)

511)حصة بويمة)11))درهم للحصة)

حصة) (511 ( (: ناصري عمر) .السيد 

بويمة)11))درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

النبي عبد هللا) عبد  اوالد  السيد 
بوعياش) بني  ازكيرن  حي  عنوانه(ا))

111)3)الحسيمة املغرب.
عنوانه(ا)) عمر  ناصري  السيد 
 6 الشوة) الدالية  رياض  تجزئة  (9
شارع ابن الخطيب فاس) (( الطابق)

111)3)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
النبي عبد هللا) عبد  اوالد  السيد 
بوعياش) بني  ازكيرن  حي  عنوانه(ا))

111)3)الحسيمة املغرب
عنوانه(ا)) عمر  ناصري  السيد 
 6 الشوة) الدالية  رياض  تجزئة  (9
شارع ابن الخطيب فاس) (( الطابق)

31111)فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)-.
(19I

universal gestion

RIAD LINADAM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

universal gestion
اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 31111، مراكش 

املغرب
RIAD LINADAM  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مبروكة 7 
حي الكنارية درب الزعري  - 31111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(136(5
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (16
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIAD (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. LINADAM
غرض الشركة بإوجاز):))استغالل))

دور الضيافة
تسيير))الخدمات))

مبروكة) (: .عنوان املور االجتماعي)
7)حي الكنارية درب الزعري))-)31111  

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (11 ( (: ( اومنويل) مولي  ( السيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( مولي اومنويل) ( السيد)

فرنسا)))****)**)فرنسا)).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( مولي اومنويل) ( السيد)

فرنسا)))**)***)فرنسا))
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3193)).
((1I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

WAZO PACKAGING
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البرود 
619) ، 31111، مراكش املغرب

WAZO PACKAGING شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي إقامة 

بيل لوج شوة 8 مكتب رقم 3 طريق 
اسفي ابراهيم اوابراهيم - 31111 

مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.98589

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 وونيو) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) (3.911.111«

 5.111.111« إلى) درهم«) ((11.111«

مواصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دوون الشركة املحدد3 املودار و)

املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3596)).

(((I

TRACONEG

TRACONEG
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TRACONEG
رقم 56) الطابق االول  تجزئة 

الصنوبر ، 51151، ازرو املغرب

TRACONEG شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 56) 

الطابق االول تجزئة الصنوبر  - . 

أزرو املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(31(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRACONEG

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
العامة)،بيع مواد البناء)،)وسيط.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)56) 
الطابق االول تجزئة الصنوبر))-).)أزرو)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الوهام) السيد عبدهللا 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الوهام عنوانه(ا)) السيد عبدهللا 
أزرو) (. الرتاحة احداف) (7 زنوة) ((33

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الوهام عنوانه(ا)) السيد عبدهللا 
أزرو) (. الرتاحة احداف) (7 زنوة) ((33

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بازرو) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)3)).

(((I

CABINET RSF SARL

SOFASEMENS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET RSF SARL
 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES
 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC
SOFASEMENS شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الوطعة 
71) حي النماء بنسود3 فاس  71) 
حي النماء بنسود3 فاس 31111 

فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(51((
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العام) الجمع  بموت�سى 
وونيو) ((( في) املؤرخ  اإلستثنائي 
1)1))تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ)
من) أي  درهم«) ((11.111« قدره)
»311.111.))درهم«)إلى)»311.111.) 
تودوم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نودوة أو عينية.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)387/020.

((3I

rochdi conseil

KABRADES
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة الووات املساعد3 رقم 33) 
العيون ، 71111، العيون املغرب

KABRADES شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مشروع 
W مدونة 5) مارس رقم 718 بلوك
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3118(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(9 نونبر) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KABRADES
و) البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشغال العامة.
مشروع) (: عنوان املور االجتماعي)
W بلوك) (718 مارس رقم) ((5 مدونة)

العيون)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد ابراهيم بوهوش)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم بوهوش عنوانه(ا))
العيون) ( العود3) حي  ((5(6 رقم)

71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بوهوش عنوانه(ا))
العيون) ( العود3) حي  ((5(6 رقم)

71111)العيون املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعيون))بتاريخ)16)دجنبر)

9)1))تحت رقم)968).

((3I

SOCIETE FIDAV SARL

EL HOUYAT LAHBIB SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنوة السعدوين عمار3 3) شوة 3 

املدونة الجدود3 ، 51111، مكناس 

املغرب

EL HOUYAT LAHBIB SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 81 
زنوة رقم )1 ظهر سوق سيدي 

بوزكري  - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((983

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((113 ووليوز) (3(

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOUYAT LAHBIB SARL
تشييد) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

املباني
-)بيع وشراء

رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ظهر سوق سيدي) (1( زنوة رقم) (81

بوزكري))-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 311 ( (: ( لحبيب) الحيات  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (31 ( (: ( حميد) الحيات  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد الحيات عبد املجيد)):))61) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (61 ( (: ( سعيد) الحيات  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
حصة) (61 ( (: ( السيد3 ازنز عزيز3)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 الحيات هجار)):))61)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد الحيات مهدي)):))31)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحيات لحبيب))عنوانه(ا))
33)درب السويوة حي س س م ب ع))

51111)مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد الحيات حميد)
اقامة املستوبل ج ه)33)عمار3 ا)93) 
رقم)3))سيدي معروف))31)1))الدار)

البيضاء)املغرب.
املجيد)) عبد  الحيات  السيد 
درب السويوة حي س) (33 عنوانه(ا))

س م ب ع))51111)مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد الحيات سعيد)
33)درب السويوة حي س س م ب ع))

51111)مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( عزيز3) ازنز  السيد3 
33)درب السويوة حي س س م ب ع)

51111)مكناس املغرب.

)عنوانه(ا)) السيد3 الحيات هجار)
33)درب السويوة حي س س م ب ع)

51111)مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد الحيات مهدي)
اقامة املستوبل ج ه)33)عمار3 ا)93) 
رقم)3))سيدي معروف))31)1))الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املجيد)) عبد  الحيات  السيد 
درب السويوة حي س) (33 عنوانه(ا))

س م ب ع))51111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
)3)أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

113))تحت رقم)137).

((5I

دووان الخدمات

 STE ARABIOLOGISTIC
SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة
دووان الخدمات

شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 
قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 

املغرب
 STE ARABIOLOGISTIC SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

سطات رقم 16 الزاوية سيدي قاسم  
- 6111) سيدي قاسم  املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(835(
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (15
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.



711( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ARABIOLOGISTIC SARL AU
االستيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

و التصدور)
بيع الحبوب و البووليات)

نول البضائع بالسيارات بحمولة)
متفق عليها تبلغ)5))طنا او اكثر-النول)

العام-.
زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
سطات رقم)16)الزاوية سيدي قاسم))

-)6111))سيدي قاسم))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد سعيد ازويدوني)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سعيد ازويدوني عنوانه(ا))
الزاوية سيدي) (1( زنوة ميدلت رقم)
قاسم))6111))سيدي قاسم))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد ازويدوني عنوانه(ا))
الزاوية سيدي) (1( زنوة ميدلت رقم)
قاسم))6111))سيدي قاسم))املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

وونيو)1)1))تحت رقم))3).

((6I

AL HUDA CONSEIL SARL

BLKDM LOCATION
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL HUDA CONSEIL SARL
)7 شارع محمد الزرقطوني اقامة 

كوثر الشوة 9 ، 31111، فاس 
املغرب

BLKDM LOCATION شركة
 عات مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الوطعة 7 

املحل رقم 3 تجزئة الورويين طريق 

عين الشوف  - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLKDM LOCATION

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات.

الوطعة) (: عنوان املور االجتماعي)

7)املحل رقم)3)تجزئة الورويين طريق)

عين الشوف))-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد ادريس بلمودم)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ادريس بلمودم عنوانه(ا))

 55 في) دوبل  فيال  (( الجنان) تجزئة 

اآلندلس عين الشوف موالي يعووب)

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املرابطي) الناصري  زهير  السيد 

تجزئة الورويين طريق) (88 عنوانه(ا))

عين الشوف))31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)333).

((7I

PICTROTRANS AHFIR

PICTROTRANS AHFIR
إعالن متعدد الورارات

PICTROTRANS AHFIR
 RUE(CHOUHADA ، 60300، ,(7

BERKANE MAROC
PICTROTRANS AHFIR »شركة 

عات املسؤولية املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: 15, زنوة 
عالل بن عبد هللا قسارية بنعود3 - 

61151 احفير املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.7(37

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)9))وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
ونص) الذي  االول:) رقم  قرار 
ملد3) جدود  مسير  تعيين  ماولي:) على 
املزداد) عالل،) بوفكة  السيد  سنة،)
الحامل) تاونات،) بتبود3  ((976 سنة)
ف) رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
شارع) بوجد3،) والساكن  (36(596
فيصل بن عبد العزيز تجزئة بنحمو)
اثر علك أصبحت الشركة) (.(6( رقم)
من) لكل  مشترك  بإمضاء) و  مسير3 
السيد الجلد ادريس و السيد الزوين)

جمال
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
على) ونص  الذي  (:(5 رقم) بند 
تعيين مسير جدود ملد3 سنة،) ماولي:)
سنة) املزداد  عالل،) بوفكة  السيد 
الحامل) تاونات،) بتبود3  ((976
ف) رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
شارع) بوجد3،) والساكن  (36(596
فيصل بن عبد العزيز تجزئة بنحمو)
اثر علك أصبحت الشركة) (.(6( رقم)
من) لكل  مشترك  بإمضاء) و  مسير3 
السيد الجلد ادريس و السيد الزوين)

جمال
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)219/2020.

((8I

FOUZMEDIA

YASAY TRANS SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
YASAY TRANS SARL AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
انوال عمار3 فلوري )) مكتب رقم 3 

ميموزا - 3111) الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53879
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YASAY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS SARL AU
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستحدمين
مواول في األشغال املختلفة.

زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
انوال عمار3 فلوري))))مكتب رقم)3 

ميموزا)-)3111))الونيطر3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) خالد  النيفر  السيد 
 (( بلوك ب مجموعة) (( حي الوحد3)
8 11)1))سيدي وحيى الغرب) الرقم)

املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) خالد  النيفر  السيد 
 (( بلوك ب مجموعة) (( حي الوحد3)
8 11)1))سيدي وحيى الغرب) الرقم)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.

((9I

FOUZMEDIA

MILSTAF TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
MILSTAF TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 

انوال عمار3 فلوري )) مكتب رقم 3 
ميموزا - 3111) الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53877
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MILSTAF TRANS
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين
مواول في األشغال املختلفة.

زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
انوال عمار3 فلوري))))مكتب رقم)3 

ميموزا)-)3111))الونيطر3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) النواري  ميلود  السيد 
سيدي) ((3(11 سيدي وحيى الغرب)

وحيى الغرب املغرب.
الحسيني) املصطفى  السيد 
سيدي) ((3(11 الوصيبية) عنوانه(ا))

سليمان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) النواري  ميلود  السيد 
سيدي) ((3(11 سيدي وحيى الغرب)

وحيى الغرب املغرب
الحسيني) املصطفى  السيد 
سيدي) ((3(11 الوصيبية) عنوانه(ا))

سليمان املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.

((1I

bemultico((بيمولتيكو

OFAMIN أفامين
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
bemultico  بيمولتيكو

رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 
املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس
OFAMIN أفامين  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 
31 شوة 18 منازل االسماعيلية 

اوت والل مكناس - 51111 مكناس 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.383(3
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 وونيو) (18 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(3))افخو))

جواد كمسير وحيد
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم))63).

(((I

مستامنة شامة

SEFLUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مستامنة شامة

شارع املسير3 رقم )3) الطابق االول 
الناظور شارع املسير3 رقم )3) 
الطابق االول الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب
SEFLUX شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الرئي�سي 39 بوشواف رقم 86) 88) 

الناضور - 111)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(9715
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SEFLUX
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املصابيح الضوئية))االكسسوارات
اشغال مختلفة.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (88 (86 39)بوشواف رقم) الرئي�سي)

الناضور)-)111)6)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد ووسف بجطوي)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

(: بوجطوي) ووسف  السيد 
11111))بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ووسف بجطوي عنوانه(ا))
حي الخطابي زنوة)))رقم)5))الناظور)

111)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف بجطوي عنوانه(ا))
حي الخطابي زنوة)))رقم)5))الناظور)

111)6)الناظور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))فبراور)

1)1))تحت رقم)36).
(((I

bemultico((بيمولتيكو

OFAMIN
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
bemultico  بيمولتيكو

رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 
املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس
OFAMIN  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 
31 شوة 18 منازل االسماعيلية 

اوت والل مكناس - 51111 مكناس 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.383(3
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امحمد افخو) ( ((3) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.(11
(((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.(11

جواد افخو بتاريخ)18)وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم))63).
((3I
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GLOBAL INVEST SOLUTIONS

HICHAM SALIM EVENTS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GLOBAL INVEST SOLUTIONS

شارع )) وناور  عملية األطل�سي  

عمار3  س) شوة رقم 7 مراكش ، 

31171، مراكش املغرب

HICHAM SALIM EVENTS شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
رقم ) مكتب رقم )1 املسير3 ) ا رقم 

566 - 11)31 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13((5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HICHAM SALIM EVENTS

تنظيم)) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحفالت.

الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)))مكتب رقم))1)املسير3)))ا رقم)

566)-)11)31)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: أمرير) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أمرير  محمد  السيد 
املسير3)))ا رقم)566  11)31)مراكش)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) أمرير  محمد  السيد 
املسير3)))ا رقم)566  11)31)مراكش)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3588)).
((3I

STE FICOPRO

SFLATRA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FICOPRO
 N°01 RES.AL(BOUSTANE(E44
 RIAD(ZITOUNE ، 0، MEKNES

MAROC
SFLATRA شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
املنتزه رقم 99 شطر ) جناح 5 
مكناس - 51111 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39719
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SFLATRA
((((((((((: بإوجاز) الشركة  غرض 

-األشغال املختلفة
)-التصدور و االستيراد

-املتاجر3

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 5 جناح) (( شطر) (99 رقم) املنتزه 

مكناس)-)51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ابراهيم) العلمي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العلمي ابراهيم عنوانه(ا))
رقم)35))النعيم)4-3)مكناس)51111 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العلمي ابراهيم عنوانه(ا))
رقم)35))النعيم)4-3)مكناس)51111 

مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)8)3).
((5I

cabinet idrissi

 STE OUYOUSS DE
TRAVAUX DIVERS

شركة عات املسؤولية املحدود3
توليص هدف الشركة

cabinet idrissi
 rue(abdelkrim(benjelloun ، (3

30000، fes(maroc
 STE OUYOUSS DE TRAVAUX
DIVERS شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها االجتماعي 93) س 
قطعة رياض الياسمين الطابق 

التاني طريق عين الشوف فاس - 
31111 املغرب فاس.
توليص هدف الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
536((

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم حذف) ((1(1 وونيو) ((5 املؤرخ في)
األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

الترويج العواري)
.PROMOTION IMMOBILIERE
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1458/2020.

((6I

aice compta

TEXTI PULL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،
casablanca maroc

TEXTI PULL شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )) زنوة 
عزيز بالل الطابق 5 املعاريف - 

1371) البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.993(7

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد املرابط) ((3) تفويت السيد)
حصة اجتماعية من أصل) (36.111
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  (36.111

سمير فهيم بتاريخ))))وونيو)1)1).
الحلو) ملياء) ((3) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من أصل) ((5.111
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((5.111

سمير فهيم بتاريخ))))وونيو)1)1).
املرابط) علي  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.111
3.111)حصة لفائد3))السيد)(3))سمير)

فهيم بتاريخ))))وونيو)1)1).
املرابط) ريم  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.111
3.111)حصة لفائد3))السيد)(3))سمير)

فهيم بتاريخ))))وونيو)1)1).
بسمة املرابط) ((3) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (3.111
3.111)حصة لفائد3))السيد)(3))سمير)

فهيم بتاريخ))))وونيو)1)1).
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737378.

((7I

EL FACHTALI CONSEIL

 LE TRAITEUR DE LA
PALMERAIE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شوة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

31111، مراكش املغرب
 LE TRAITEUR DE LA PALMERAIE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي : مكتب 
رقم 3عمار3 انفيس الطابق التاني  

شوة )) شارع ابن عائشة 57 - 
31111 مراكش املعرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.(5(33
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر حل) ((1(1 وونيو) ((5 املؤرخ في)
 LE TRAITEUR DE LA PALMERAIE
عات) محدود3  مسؤلية  عات  شركة 
رأسمالها) مبلغ  الوحيد  الشريك 
مورها) وعنوان  درهم  ((11.111
اإلجتماعي مكتب رقم)3عمار3 انفيس)
ابن) شارع  ((( شوة) ( التاني) الطابق 
31111)مراكش املعرب) (- (57 عائشة)
نتيجة لعدم تحوق الغرض التجاري.

و عين:
  jean claude السيد(3))
دار) عنوانه(ا)) و  (VANGANSEN
الصدقة دوار سعدن النخيل)31111 
مراكش املغرب كمصفي)(3))للشركة.

و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
بتاريخ)5))وونيو)1)1))وفي مكتب رقم)
)شوة) 3عمار3 انفيس الطابق التاني)
 31111 (- (57 شارع ابن عائشة) (((

مراكش املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3635)).
((8I

مكتب محاسبة

SAASH SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب
SAASH SARL AU شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )) 
زنوة ووسف بن تاشفين - 111)5 

الرشيدوة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3875
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAASH(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU
غرض الشركة بإوجاز):)-)موهى.

 (( رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
 5(111 (- تاشفين) بن  ووسف  زنوة 

الرشيدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
الحفيظ) عبد  النصيري  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

الحفيظ) عبد  النصيري  السيد 
بن) ووسف  زنوة  ((( رقم) عنوانه(ا))

تاشفين)111)5)الرشيدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ) عبد  النصيري  السيد 
بن) ووسف  زنوة  ((( رقم) عنوانه(ا))

تاشفين)111)5)الرشيدوة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)))5.

((9I

مكتب محاسبة

SOMAHIB SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب
SOMAHIB SARL AU شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
الدوير3 الرتب اوفوس - 111)5 

الرشيدوة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3879
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOMAHIB SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)-)بيع مواد)

البناء

-)االشغال املختلفة.

قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 5(111 (- اوفوس) الرتب  الدوير3 

الرشيدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ووسف) شفيق  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ووسف  شفيق  السيد 

 5(111 قصر الدوير3 الرتب اوفوس)

الرشيدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ووسف  شفيق  السيد 

 5(111 قصر الدوير3 الرتب اوفوس)

الرشيدوة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)3)5.

(31I

مكتب محاسبة

DARAA PRESTATION SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب

  DARAA PRESTATION SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 

تازموريت الخنك الرشيدوة  - 

111)5 الرشيدوة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3839
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DARAA PRESTATION SARL
غرض الشركة بإوجاز):)-)االشغال)

املختلفة)
-)تركيب أنابيب الري الفالحية

-)ممون.
قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تازموريت الخنك الرشيدوة))-)111)5 

الرشيدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ( الهاللي) سليمان  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد عبد الصمد الهاللي):))511 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سليمان الهاللي عنوانه(ا))
الواد االحمر) (15 زنوة املرابطين رقم)
الرشيدوة)111)5)الرشيدوة املغرب.

الهاللي) الصمد  عبد  السيد 
 15 رقم) املرابطين  زنوة  عنوانه(ا))
 5(111 الرشيدوة) االحمر  الواد 

الرشيدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الهاللي) الصمد  عبد  السيد 
 15 رقم) املرابطين  زنوة  عنوانه(ا))
 5(111 الرشيدوة) االحمر  الواد 

الرشيدوة املغرب
السيد سليمان الهاللي عنوانه(ا))
الواد االحمر) (15 زنوة املرابطين رقم)

الرشيدوة)111)5)الرشيدوة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)373.
(3(I

EL FACHTALI CONSEIL

ISLAMIR SERVICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

توسيع نشاط الشركة 
EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شوة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

31111، مراكش املغرب
ISLAMIR SERVICE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها االجتماعي محل 
بالطابق األر�سي عمار3 أ عملية 

بستان -1أ13- أمرشيش  - 31111 
مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.81773
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))ماي)1)1))تمت إضافة)
إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):
-الصرف اليدوي)،)ويتكون من بيع)
النودوة) األوراق  في  العمالت  وشراء)

أجانب
-تحويل االرصده.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3633)).
(3(I

MLM FINANCE

CHEZ ABDOU POTIERE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE
 RÉSIDENCE AKANSOUSS
 N°23 APT(N°2 1ER(ETAGE
 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،
marrakech(maroc

CHEZ ABDOU POTIERE شركة 
عات مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الكولف سوق الربيع الفخار3 سيدي 

ووسف بن علي  مراكش 31111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(13(75

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEZ (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ABDOU POTIERE
صناعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتسويق منتوجات الفخار).
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الكولف سوق الربيع الفخار3 سيدي)
 31111 مراكش) ( علي) بن  ووسف 

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد غلومي عبد املنعم):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املنعم) عبد  غلومي  السيد 
 (1 رقم) الشرارد3  درب  عنوانه(ا))
 31111 ( علي) بن  ووسف  سيدي 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املنعم) عبد  غلومي  السيد 
 (1 رقم) الشرارد3  درب  عنوانه(ا))
 31111 ( علي) بن  ووسف  سيدي 

مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3567)).

(33I

SOCIETE TRASERMAR SARL

 SOCIETE OMAGESTI SUD
SARL D›A-U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة
SOCIETE TRASERMAR SARL
 RUE TICHLA EL MARSA (6

 LAAYOUNE ، 70010،
 -LAAYOUNE-EL(MARSA

MAROC
 SOCIETE OMAGESTI SUD SARL
D›A-U شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
 RUE وعنوان مورها اإلجتماعي

 YAACOUB(EL(MANSOUR  N°25
VILLA BAIDA LAAYOUNE ت 
.LAAYOUNE MAROC 71111
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(5(99

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))3)دجنبر)9)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
  RUE YAACOUB EL MANSOUR«
 N°(5 VILLA BAIDA LAAYOUNE
(»LAAYOUNE MAROC 71111 ت)
 LOTISSEMENT 333 BLOC« إلى)
 71111 D( N° 18 LAAYOUNE)ت)

.»LAAYOUNE  MAROC
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
16)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1655/2020.
(33I

BEN BUNNY

BEN BUNNY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
BEN BUNNY

7زنوة سبتة اقامة الرامي الطابق 
) املكتب رقم 8 ، 1361)، 

الدارالبيضاء املغرب
BEN BUNNY شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي 7زنوة 
سبتة اقامة الرامي الطابق ) املكتب 
رقم 8 - 1361) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
33(533

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 غشت) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BUNNY
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصدور
الخدمة والتمثيل

البيع بالتجزئة للمالبس الجاهز3)؛
تسويق املالبس الجاهز3 بالجملة)

والتجزئة)؛
توزيع املواد النسيجية

الجملة) تجار3  (، بيع) (، شراء)
جميع) وتصدور  استيراد  (، والتجزئة)
أغطية) (، املالبس) (، أصناف املالبس)

الرأس)،)املالبس الجاهز3
أي عملية أو عملية)،)أي عمل أو)

مشور3 تتعلق بمختلف املجاالت.
7زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
))املكتب) سبتة اقامة الرامي الطابق)
رقم)8)-)1361))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: بنلعينين) السيد جواد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بنلعينين  جواد  السيد 
اوكيمدن) جبل  زنوة  الفوارت  شارع 
 (1571 املحمدي) الحي  ((5 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بنلعينين  جواد  السيد 

اوكيمدن) جبل  زنوة  الفوارت  شارع 

 (1571 املحمدي) الحي  ((5 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

(35I

BOULHROUZ PIECES AUTO

 BOULHROUZ PIECES AUTO

بلحروز بييس اوطو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

BOULHROUZ PIECES AUTO

 DR(OUM(EL(AJG(AKKA(TATA ،

20100، TATA(MAROC

 BOULHROUZ PIECES AUTO

بلحروز بييس اوطو شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 33) زنوة 

محمد سميحة الطابق 6 شوة 

رقم 35 درب عمار  - 1181) الدار 

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.333833

الشريك) قرار  بموت�سى 

 (1(9 دجنبر) ((1 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

 BOULHROUZ PIECES AUTO

مبلغ رأسمالها) ( اوطو) بييس  بلحروز 

مورها) وعنوان  درهم  ((11.111

زنوة محمد سميحة) ((33 اإلجتماعي)

الطابق)6)شوة رقم)35)درب عمار))-)

الدار البيضاء)املغرب نتيجة) ((1181

ل):)مسألة شخصية.

و حدد مور التصفية ب)33))زنوة)

شوة رقم) (6 محمد سميحة الطابق)

35)درب عمار))-)1181))الدارالبيضاء)

املغرب.)

و عين:

و) بلحروز  ( ( الحسين) السيد(3))

  83151 دوار ام العلق اقا) عنوانه(ا))

طاطا املغرب كمصفي)(3))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وناور)1)1))تحت رقم))853)7.

(36I

 COMPTOIR DE CONSEIL ET

D’ORGANISATION

INARI TRADING
انتهاء عود تسيير حرألصل تجاري 

(األشخاص املعنويون)

انتهاء عود التسيير الحر لألصل 

تجاري

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

الكائن) (INARI TRADING لشركة)

 N° ((, ( ب) االجتماعي  مورها 

 IMPASSE ALLÉE DES TREILLES

 AIN( SEBAA( ( CASABLANCA( -

 (1111 CASABLANCA MAROC

املنعود بتاريخ))1))دجنبر)9)1))تورر)

ماولي:

لألصل) الحر  التسيير  عود  إنهاء)

 N° ((, IMPASSE(التجاري الكائن ب

 ALLÉE DES TREILLES AIN

 SEBAA( -( 20000( CASABLANCA

دجنبر) ((1 بتاريخ) MAROC،املبرم 

)وعلك) (INARI TRADING 9)1))مع)

بحلول األجل املحدد له بين الطرفين.

(37I

BAKK INVEST

BAKK INVEST
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

BAKK INVEST
 Rue Anaba Hay Riad 713
 Khouribga(Mohamedia،

25010، KHOURIBGA(MAROC
BAKK INVEST شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحرية الطابق 3 الشوة 6 
 (1(31 الدارالبيضاء - )

الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3(33((

الشريك) قرار  بموت�سى 
 (1(1 مارس) (19 في) الوحيداملؤرخ 
مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 
رأسمالها) مبلغ  ( (BAKK INVEST
مورها) وعنوان  درهم  (5.111.111
 3 الطابق) الحرية  شارع  اإلجتماعي 

الشوة)6)الدارالبيضاء)-))
املغرب نتيجة) الدارالبيضاء) ((1(31

ل):)عدم بدء)النشاط.
 713 ب) التصفية  مور  حدد  و 

شارع عنابة حي الرياض خريبكة)-))
1)51))خريبكة املغرب.)

و عين:
بكاري) ( عبدالوادر) السيد(3))
حي) عنابة  شارع  (713 عنوانه(ا)) و 
خريبكة) ((51(1 خريبكة) الرياض 

املغرب كمصفي)(3))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلوة بالتصفية):)-
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم))5)733.

(38I
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sofoget

 SOCIETE APIA

COSMETIQUE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri

 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc

 SOCIETE APIA COSMETIQUE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي  الونيطر3 

33) زنوة معمور3 إقامة اكيمدن 

شوة 3) طابق 5   3111)  الونيطر3 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3378(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تغيير) ((1(1 فبراور) ((3 املؤرخ في)

نشاط الشركة من)»صناعة منتجات)

التجميل)

بيع منتجات التجميل))

)»)إلى)»صناعة منتجات التجميل)

بيع منتجات التجميل))

استيراد و تصدور«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

8))ماي) االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)

1)1))تحت رقم)73567.

(39I

ريفاج ترانس

ريفاج ترانس
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
ريفاج ترانس

96 شارع انفا طابق 9 شوة )9 

تجزئة ربيع انفا - ، 1))1)،

 الدار البيضاء املغرب
ريفاج ترانس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 96 شارع 

انفا طابق 9 شوة )9 تجزئة ربيع 

انفا -    - 1))1) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3613(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (15

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ريفاج) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

ترانس.

النول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.

96)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

انفا طابق)9)شوة))9)تجزئة ربيع انفا)

-))))-)1))1))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

مبروك) النبي  عبد  السيد 

دال) بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه(ا))

رقم)69)  3111)))بنسليمان))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مبروك) النبي  عبد  السيد 

دال) بلوك  مريم  اللة  حي  عنوانه(ا))

رقم)69)  3111))بنسليمان املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم)1)7333.

(31I

INFOPLUME

CCHM ASSISTANCE
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

INFOPLUME
39) شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) رقم 7) ، 91111، طنجة 
املغرب

CCHM ASSISTANCE  شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
العراق اقامة الصفا و املروى الطابق 

الثاني رقم 3)  - 91111 طنجة 
املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6589(
الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)19)وناور)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»شارع العراق اقامة الصفا و املروى)
 91111 (- ( ((3 رقم) الثاني  الطابق 
شارع العراق) (7« إلى) طنجة املغرب«)
اقامة الصفا و املروى الطابق األول))

رقم)8))-)91111)طنجة))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)687)3).
(3(I

AL ASSASSE AFFAIRES

 CITY SERVICE
TELECOMMUNICATION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

حل شركة
AL ASSASSE AFFAIRES

الشوة 5 أ العمار3 5) الطابق الثاني 
زنوة سبو املدونة الجدود3 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111
 CITY SERVICE

TELECOMMUNICATION شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 5أ 
عمار3 5) الطابق الثاني شارع سبو 

املدونة الجدود3 مكناس - 51111 
مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.38((3
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))ووليوز)9)1))تورر حل)
عات) محدود3  مسؤلية  عات  شركة 
 CITY SERVICE الوحيد) الشريك 
مبلغ) ( (TELECOMMUNICATION
وعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)
عمار3) 5أ  شوة) اإلجتماعي  مورها 
الطابق الثاني شارع سبو املدونة) ((5
مكناس) (51111 (- الجدود3 مكناس)

املغرب نتيجة ل):)-.
5أ) و حدد مور التصفية ب شوة)
الطابق الثاني شارع سبو) ((5 عمار3)
 51111 (- مكناس) الجدود3  املدونة 

مكناس املغرب.)
و عين:

و) الشدادي  ( منير) السيد(3))
عنوانه(ا))3)درب سيدي اجبل تيزومي)
املغرب) مكناس  (51111 مكناس)

كمصفي)(3))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلوة بالتصفية)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
شتنبر) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

9)1))تحت رقم)6)53.
(3(I

sofoget

platinium skin
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
platinium(skin شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر3 
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بلوك أ ب 6) شارع أحمد شوقي و 
زنوة غرنيط املدونة العليا عمار3 

الليون مكتب 8 - 3111) الونيطر3 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
53777

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.platinium(skin
صالون) ( (: غرض الشركة بإوجاز)

للحالقة و التجميل.
عنوان املور االجتماعي):))الونيطر3)
شارع أحمد شوقي و) ((6 بلوك أ ب)
عمار3) العليا  املدونة  غرنيط  زنوة 
الونيطر3) ((3111 (- (8 الليون مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: زحاف) زينب  ( السيد3)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (111 (: زحاف) زينب  ( السيد3)

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) زحاف  زينب  ( السيد3)

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) زحاف  زينب  ( السيد3)

املغرب)3111))الونيطر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)7))وونيو)

1)1))تحت رقم)3)738.
(33I

sofoget

VIVAGEC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
VIVAGEC شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي  الونيطر3 
3) شارع أنوال عمار3 فلوري )) 

مكتب 3 ميموزا - 3111) الونيطر3 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
53769

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.VIVAGEC
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري
أشغال عامة و أعمال البناء.

عنوان املور االجتماعي):))الونيطر3)
 (( فلوري) عمار3  أنوال  شارع  ((3
الونيطر3) ((3111 (- 3)ميموزا) مكتب)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: عادل السعودي) ( السيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
((: السيد3))شمس الضحى اللطفي)
511)حصة بويمة)11))درهم للحصة)
 511 (: السعودي) عادل  ( السيد)

بويمة)11))درهم.
(: السيد3))شمس الضحى اللطفي)

511)بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد))عادل السعودي عنوانه(ا))
الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.

اللطفي) الضحى  شمس  ( السيد3)
عنوانه(ا))الونيطر3)3111))الونيطر3)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد))عادل السعودي عنوانه(ا))

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)73751.

(33I

FLASH ECONOMIE

TOPY TOP COFFEE
إعالن متعدد الورارات
FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
TOPY TOP COFFEE »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: إقامة لينا 
3) جنان كاليفورنيا رقم 7 الطابق 
السفلي عين الشق  - 1111) الدار 

البيضاء  املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.339(97

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)9))فبراور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
 951 الغر�سي طامو) السيد3  تفويت 
السيد3) لفائد3  اجتماعية  حصة 
السيد) و  الزهراء) فاطمة  زمراوي 
اجتماعية) حصة  (51 زمراوي هشام)
فاطمة) زمراوي  السيد3  لفائد3 

الزهراء
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد املصطفى مفيد كمسير))

للشركة)

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تحويل الشكل الوانوني للشركة من)
إلى) محدود3  مسؤولية  عات  شركة 
شركة عات مسؤولية محدود3 عات)

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
النظام) من  (7 و) (6 الفصل) تعدول 

األسا�سي
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم))3)733.
(35I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE RETAKYOU TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
مكتب املحاسبة اطاكوم

زنوة 63 رقم 3 تنجداد ، 611)5، 
تنجداد املغرب

STE RETAKYOU TRANS  شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
السات فركلة العليا  - 611)5 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(38(5
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (17
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. RETAKYOU TRANS
مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع) ونول  املختلفة  لالشغال 

لحساب الغير.
قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 5(611 (- ( العليا) فركلة  السات 

تنجداد املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 611 ( (: محمد) قيدوش  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد حمدي عمر):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد قيدوش محمد عنوانه(ا))

قصرالنيمرو))611)5)تنجداد املغرب.

عنوانه(ا)) عمر  حمدي  السيد 

تنجداد) (5(611 ( وحيى) قصرسيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد قيدوش محمد عنوانه(ا))

قصرالنيمرو))611)5)تنجداد املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)351.

(36I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE BENLAHCEN GLASS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنوة 63 رقم 3 تنجداد ، 611)5، 

تنجداد املغرب

STE BENLAHCEN GLASS شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 

قصرسيدي وحي فركلة العليا  - 

611)5 تنجداد املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(38(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BENLAHCEN GLASS

غرض الشركة بإوجاز):)-)بيع قطع)

غيار السيارات)-)مفاوضات)-)اشغال)

مختلفة.

(: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ( العليا) فركلة  وحي  قصرسيدي 

611)5)تنجداد املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد اوردو محمد):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد اوردو مبارك):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  اوردو  السيد 

 73 ))رقم) حي املواومة تجزئة شمس)

مكرر))35111)ورزازات املغرب.

عنوانه(ا)) مبارك  اوردو  السيد 

تنجداد) (5(611 ( وحيى) قصرسيدي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  اوردو  السيد 

 73 ))رقم) حي املواومة تجزئة شمس)

مكرر))35111)ورزازات املغرب

عنوانه(ا)) مبارك  اوردو  السيد 

تنجداد) (5(611 ( وحيى) قصرسيدي 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 19 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)357.

(37I

FLASH ECONOMIE

MARRAKECH PATISS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

MARRAKECH PATISS شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي ملحاميد 
برج الزيتون عمار3 7) رقم 9)  - 

31111 مراكش املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.639(9

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
رفع) تم  ((1(1 ماي) (1( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 
»11.111))درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (311.111« إلى) درهم«)
أو) نودوة  حصص  تودوم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ماي) ((8 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

1)1))تحت رقم)957)).
(38I

FLASH ECONOMIE

DIVERDIS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées
 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DIVERDIS شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )6 شارع 
لال واقوت زاوية مصطفى املعاني 

طابق األول مركزرياض     - 1111) 
الدار البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(387

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (15
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DIVERDIS
تسويق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

منتجات البازار
.عنوان املور االجتماعي):))6)شارع)
املعاني) مصطفى  زاوية  واقوت  لال 
 (1111 (- ( ( ( ( طابق األول مركزرياض)

الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( اللبار) وونس  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (.111 ( (: ( اللبار) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( اللبار) وونس  السيد 
اقامة دريم كاردن رقم)55)سيدي عبد)
الدار البيضاء) ((1111 الرحمان انفا)

املغرب.
عنوانه(ا)) ( اللبار) محمد  السيد 
شارع عين تاوجطات اقامة غيثة) (9
الدار) ((1111 ( بوركون) (3 طابق)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( اللبار) وونس  السيد 
اقامة دريم كاردن رقم)55)سيدي عبد)
الدار البيضاء) ((1111 الرحمان انفا)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736385.

(39I
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FLASH ECONOMIE

 BOUHACHMOUD
COMMERCE GENERAL

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 BOUHACHMOUD COMMERCE
GENERAL شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
العود3 )1 رقم 68) مركز بئر كندوز 

إقليم أوسرد - 73111 - املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(5583
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOUHACHMOUD COMMERCE

.GENERAL
غرض الشركة بإوجاز):)شراء)وبيع)
الغذائية) املنتجات  جميع  وتوزيع 
،معلبات) الطعام) بوالة  ؛منتجات 
ومجمد3) مجففة  وخضروات 
األسماك) والبيض  ،لحم،الدجاج 
العامة) ؛التغدوة  واملجمد3) الطازجة 
واللحوم) والفواكه  (الخضروات 
والخضروات) واألسماك  والدجاج 

الجافة)
تسويق اللحم و الدجاج بالجملة).
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
68))مركز بئر كندوز) )1)رقم) العود3)

إقليم أوسرد)-)73111)-)املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد بحشموض محمد):))111.) 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

محمد) بحشموض  السيد 
كندوز) بئر  النهضة  حي  عنوانه(ا))

عمالة))أوسرد)73111)-)املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
محمد) بحشموض  السيد 
كندوز) بئر  النهضة  حي  عنوانه(ا))

عمالة))أوسرد)73111)-)املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

وونيو)1)1))تحت رقم)5583).
(5(I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE SUD EST ENERGIE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
مكتب املحاسبة اطاكوم

زنوة 63 رقم 3 تنجداد ، 611)5، 
تنجداد املغرب

STE SUD EST ENERGIE شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
سيدي وحي فركلة العليا  - 611)5 

تنجداد املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.((935

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 ماي) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
موفليح) عمر  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111
لحسن موفليح بتاريخ)3))ماي)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (1 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)31).

(53I

nador conseil sarl au

 CORBEX IMPORT EXPORT

S.A.R.L A.U
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

 CORBEX IMPORT EXPORT

S.A.R.L A.U شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي ميناء بني 

انصار - 111)6 الناضور املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3773

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تمت) ((1(1 وونيو) ((9 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

تجار3 السمك..

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)615.

(55I

fiduciaire(capital(orient

MJOUN INVEST
شركة عات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

fiduciaire(capital(orient

 RUE(IBN(ROCHD, RESIDENCE

 EL(BARAKA, 3 EME(ETAGE(N° 7

OUJDA ، 60000، oujda(maroc

MJOUN INVEST شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة أ 

661 البستان طريق الجزائروجد3 - 

61111 وجد3 املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.(9395

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر) ((1(1 مارس) (1( في) املؤرخ 
عات) شركة  (MJOUN INVEST حل)
رأسمالها) مبلغ  املحدود3  املسؤولية 
مورها) وعنوان  درهم  ((11.111,11
البستان) (661 أ) تجزئة  اإلجتماعي 
وجد3) (61111 (- طريق الجزائروجد3)
غرض) تحوق  لعدم  نتيجة  املغرب 

الشركة.
و عين:

و) ( مجون) ( جمال) السيد(3))
الوفاء) تجزئة  ملحلة  ظهر  عنوانه(ا))
61111)وجد3) 3)وجد3) زنوة ف رقم)

املغرب كمصفي)(3))للشركة.
و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
وفي تجزئة أ) ((1(1 مارس) (1( بتاريخ)
(- البستان طريق الجزائروجد3) (661

61111)وجد3 املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)57)).
(56I

CORPORATE AUDIT GROUP

SIAL INVEST
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
CORPORATE AUDIT GROUP
335, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 1111)، 

casablanca maroc
SIAL INVEST  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 67، زنوة 
عزيز بالل ، الطابق الثاني، رقم 3  - 

1111) الدار البيضاء   املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(359
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIAL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. INVEST
غرض الشركة بإوجاز):)-)الدراسة)

،)وتودوم املشور3 والدعم
-)إدار3 االستثمار،

،)االستثمار في) -)نشاط الهولدونغ)
األسهم)،.

عنوان املور االجتماعي):)67،)زنوة)
(- ( (3 الطابق الثاني،)رقم) (، عزيز بالل)

1111))الدار البيضاء)))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
حصة) (998 ( (: السيد عمر علمي)

بويمة)99.811)درهم للحصة).
):)Mya(ALAMI)حصة) السيد3)1)

بويمة)11))درهم للحصة).
حصة) (Neil( ALAMI( :( ( 1 السيد)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
(،31 السيد عمر علمي عنوانه(ا))
شوة) (،3 طابق) لكبير  عرصة  تجزئة 
الدار البيضاء)) ((1111 املعاريف) (،((

املغرب.
عنوانه(ا)) (Mya ALAMI السيد3)
(،3 طابق) لكبير  عرصة  تجزئة  (،31
الدار) ((1111 املعاريف) (،(( شوة)

البيضاء))املغرب.
عنوانه(ا)) (Neil ALAMI السيد)
(،3 طابق) لكبير  عرصة  تجزئة  (،31
الدار) ((1111 املعاريف) (،(( شوة)

البيضاء))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
(،31 السيد عمر علمي عنوانه(ا))
شوة) (،3 طابق) لكبير  عرصة  تجزئة 
الدار البيضاء)) ((1111 املعاريف) (،((

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736361.

(57I

y.o.r.comptabilite

 SOCIETE NOUR
CONTRACTORS

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps(bureaux(angle

 rue(abdelkhalek(torres(et(rue
 brahim(roudani 6eme(etage
N°40 ، 30100، FES(MAROC

 SOCIETE NOUR
CONTRACTORS شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) عمار3 
33 أ حي األمان املسير3 - 31111  

فاس املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(88(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
متبوعة) الشركة  تسمية 
بمختصر) اإلقتضاء) عند 
 SOCIETE NOUR (: تسميتها)

.CONTRACTORS
غرض الشركة بإوجاز):)•)

األشغال املختلفة و أ شغال البناء.
مواولة في نجار3 األملنيوم)) (•

نول البضائع). (•
عنوان املور االجتماعي):)1))عمار3)
  31111 (- املسير3) األمان  حي  أ  (33

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد الوصيف نور الدون):))511 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: توفيق) التكوري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدون) نور  الوصيف  السيد 

أ حي األمان) (33 عمار3) ((1 عنوانه(ا))

املسير3)31111))فاس املغرب.

السيد التكوري توفيق عنوانه(ا))
  31111 ( املسير3) حي  (6 زنوة) ((7(

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدون) نور  الوصيف  السيد 

أ حي األمان) (33 عمار3) ((1 عنوانه(ا))

املسير3)31111))فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)389).

(58I

CORPORATE AUDIT GROUP

TRANSALUS
إعالن متعدد الورارات

CORPORATE AUDIT GROUP

335, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم )) ، 1111)، 

casablanca maroc

TRANSALUS »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: 67، شارع 

عزيز بالل ، الدور الثاني ، رقم 3 

املعاريف - 1111) الدار البيضاء 

املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.356657

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)1))وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

املصادقة على بيع))حصص) (-

االجتماعية و قبول شريك جدود)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

7)(الحصص)) ( تغيير املواد) (-

و8)(الرأسمال))من الوانون األسا�سي)

للشركة.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الوانون) صياغة  اعاد3  (-

األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 

ماولي:)تغيير املاد3))7)(الحصص)))من)

الوانون األسا�سي للشركة

بند رقم)8:)الذي ونص على ماولي:)

تغيير املاد3)8)(الرأسمال))من الوانون)

األسا�سي للشركة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736358.

(59I

FLASH ECONOMIE

 SIVSA SOLUCIONES

INFORMATICAS

شركة املساهمة

تحويل املور االجتماعي للشركة

محرر) عرفي  عود  بموت�سى 

في1)1).6.13)  البيضاء) بالدار 

 SIVSA لشركة) الوحيد  قررالشريك 

 SOLUCIONES INFORMATICAS

عبد) شارع  (((3 االجتماعي) مورها 

البيضاء) الدار  الرابع  الطابق  املومن 

ما ولي:

تحويل املور االجتماعي للشركة) (-

من شارع عبد املومن الطابق الرابع)

توين) البيضاء) إلى:) البيضاء) الدار 

زاوية شارع الزرقطوني) (( برج) ( سنتر)

واملسير3 الطابق الخامس والسادس)

الدار البيضاء.

بكتابة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بالدار) التجارية  للمحكمة  الضبط 

تحت) (23/06/2020 بتاريخ) البيضاء)

رقم))73693.

(61I
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FZ MEDIC

FZ MEDIC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FZ MEDIC

7زنوة سبتة اقامة الرامي الطابق 
) املكتب رقم 8 ، 51)1)، 

الدارالبيضاء املغرب
FZ MEDIC  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
 Rue ,3 وعنوان مورها اإلجتماعي
 Taki(Eddine (Ex(Rue(de(Berne)

 et(Rue(Guyenne  Escalier(A
 Etage(RD(Appt(B2,3  - 20250

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(933
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEDIC
غرض الشركة بإوجاز):)•)

استيراد و تصدور
(/ االستهالكية) املواد  تسويق  (•

املعدات الطبية)؛
والتمثيل) والتسويق  الترويج  (•
واملستحضرات) األدوية  وتوزيع 
الكيميائية) واملواد  الصيدالنية 
ومستحضرات) الطبية  واألجهز3 
ومنتجات) والتنظيف  التجميل 

التنظيف والنظافة
طبية) مستهلكات  وبيع  شراء) (•

وجراحية.
 Rue  ,3 (: عنوان املور االجتماعي)
 Taki( Eddine( (Ex( Rue( de( Berne)
 et Rue Guyenne  Escalier A
 Etage( RD( Appt( B2,3( ( -( 20250

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

حصة) (511 ( (: السيد حسن فلح)
بويمة)11))درهم للحصة).

((: مصلى) الزهراء) فاطمة  السيد3 
511)حصة بويمة)11))درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) فلح  السيد حسن 
 9( فيال هاجر رقم) ((( الرحمة زنوة)

1661))الدارالبيضاء)املغرب.
مصلى) الزهراء) فاطمة  السيد3 
املحيط) فضاءات  اقامة  عنوانه(ا))
اوالد عزوز) (( 37رقم) عمار3) (3 م س)
الدارالبيضاء) ((53(3 النواصر))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مصلى) الزهراء) فاطمة  السيد3 
املحيط) فضاءات  اقامة  عنوانه(ا))
اوالد عزوز) (( 37رقم) عمار3) (3 م س)
الدارالبيضاء) ((53(3 النواصر))

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم))73617.
(6(I

nador conseil sarl au

 STATION DE SERVICES
PURE OIL SARL A.U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc
 STATION DE SERVICES PURE

OIL SARL A.U شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

عاريض عمار3 فرح 5) رقم )) 
الطابق الرابع  - 111)6 الناضور 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(11(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 STATION DE SERVICES PURE

.OIL SARL A.U
بيع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الوقود))والزيوت والدهون الصناعية)
متعدد3) محطات  -استغالل 

الخدمات
-)النول))الطرقي للبضائع لحساب)

الغير.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (( رقم) ((5 فرح) عمار3  عاريض 
الناضور) (6(111 (- ( الرابع) الطابق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
((: ( بنهدي) الدون  صالح  السيد 
111.))حصة بويمة)11.111))درهم)

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنهدي)) الدون  صالح  السيد 
بني) كاليطا  حي  عنوانه(ا))
الناضور) (6(111 انصارالناضور)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنهدي)) الدون  صالح  السيد 
بني) كاليطا  حي  عنوانه(ا))
الناضور) (6(111 انصارالناضور)

املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)616.

(6(I

DBM media group

DBM MEDIA GROUP
شركة املساهمة

خفض رأسمال الشركة

DBM MEDIA GROUP

شركة مساهمة برأسمال 111 511 

   38

املور االجتماعي: 5 شارع عبد 

اللطيف بن قدور الطابق 3 الدار 

البيضاء.

السجل التجاري بالدار البيضاء 

77197) – التعريف الضريبي 

 31(5991(

بموت�سى الجمع العام))االستثنائي)

بتاريخ)))ابريل)1)1))تم ما ولي):

الرأسمال) خفض  (•

املعلل) غير  للشركة  االجتماعي 

بمبلغ خمسة عشر مالوين) للخسائر 

درهم)

قيمة) من  (((5  111  111  .11(

و) مائة  بإلغاء) علك  و  الرأسمال 

  ((51  111) ( سهم) ألف  خمسون 

ليصبح) (((11) درهم) مائة  بويمة 

الرأسمال االجتماعي محددا في ثالثة)

ألف) مليون و خمسمائة  و عشرون 

درهم)(11. 111 511 3)).

من) تنازال  و  استثناء) (•

السيد) املساهمين عن عرض الشراء)

هشام) السيد  و  سعيد  بن  زهير 

و) السيد جميل سووط  و  العمراني 

مالكي) الفهري  الفا�سي  زهير  السيد 

سهم لكل واحد في الشركة لحساب)

الحق) لهم  (INANCECOMF شركة)

اربعة اسهم اضافية في) بطلب شراء)

الشركة التي وملكونها من اجل هذا)

الخفض من رأس املال.
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تعرض) اي  لغياب  نضرا  (•

من طرف دائني الشركة خالل األجل)

من) ابتداء) ووما  (31 هو) و  الوانوني 

تاريخ اإلوداع الوانوني ملحضر الجمع)

الضبط) بكتابة  االستثنائي  العام 

للمحكمة التجارية بالدار البيضاء)في)

3))وونيو)1)1)))تحت رقم)736833 

حق) ممارسة  اجل  النتهاء) نضرا  و 

التعرض قرر الجمع العام االستثنائي)

ألف سهم) خمسون  ( و) مائة  بإلغاء)

)111 51)))و خفض رأسمال الشركة)

من) (8 البند) تعدول  تم  بموجبه  و 

قانون الشركة.

الرأسمال) (: (8 البند) (•

اإلجتماعي.

رأسمال الشركة هو ثالثة) (•

ألف) مليون و خمسمائة  و عشرون 

درهم)(11. 111 511 3)))موسمة إلى)

مائتان و خمسة و ثالثون ألف سهم)

)111 35)))بويمة مائة درهم)(11)) 

للواحد محرر3 و مكتتبة بالكامل.

السابوة) للوررات  نتيجة  (•

منح) االستثنائي  العام  الجمع  قرر 

و) إدارته  ملجلس  الصالحيات  كافة 

علك ل:

انجاز خفض الرأسمال. (-

اتخاع جميع االحتياطات و) (-

االجراءات الالزمة لإلنجاز النهائي لهذا)

الخفض.

مراقبة تنفيذ كل تعدوالت) (-

بنود الشركة لخفض الرأسمال.

الصالحيات) كافة  منح  (-

لحامل نسخة من املحضر الشفوي)

أجل) من  االستثنائي  العام  للجمع 

اإلدارية) اإلجراءات  جميع  إكمال 

الالزمة.

الوانوني) اإلوداع  تم  (•

البيضاء) للدار  التجارية  باملحكمة 

رقم) تحت  ( وونيو1)1)) ((3 بتاريخ)

736833

(63I

Etude(El(houtaia(Zakaria

KECHARM SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 83 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

KECHARM SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي مراكش 

املدونة , أسول , درب الخشبة , رقم 

3  - 31111 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(138(3

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KECHARM SARL

إستغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

دور الضيافة..

مراكش) (: املور االجتماعي) عنوان 
,)رقم) ,)درب الخشبة) ,)أسول) املدونة)

3))-)31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 مريم بيدليام):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد صالح الدون بيد ليام):))51 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بيدليام  مريم  السيد3 

99)تجزئة السويوة)5351)))وادي زم)

املغرب.

ليام) بيد  الدون  صالح  السيد 

 69311 ( زنوة باستور) ((3 عنوانه(ا))

كالوير و كوير فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بيدليام  مريم  السيد3 

99)تجزئة السويوة)5351)))وادي زم)

املغرب

ليام) بيد  الدون  صالح  السيد 

 69311 ( زنوة باستور) ((3 عنوانه(ا))

كالوير و كوير فرنسا

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))5)3)).

(63I

FLASH ECONOMIE

INFOR PLUS SOFTWARE

إعالن متعدد الورارات

 MCA CONSULTING

5,شارع عبد اللطيف بن قدور -الدار 

البيضاء 

)تجدود مد3 مزاولة مهام املسير)

العادي) ( العام) الجمع  بموت�سى  (

لشركة) ((1(1 وونيو) ((( بتاريخ)

شركة) (INFOR PLUS SOFTWARE

رأسمالها) محدود3  مسؤولية  عات 

511.111,11)درهم)،)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

شارع آنفا) ((3( مورها اإلجتماعي)

الدار))البيضاء)قرر ما ولي):

-تجدود مد3 مزاولة مهام السيد3)

الشركة،) مسير3  كيليك  ماري  ان 

 BE رقم) اإلقامة  لبطاقة  الحاملة 

Y 17633)ملد3)3)سنوات

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)7))737.

(65I

AB GESTION

DOUNIA HOTELS
إعالن متعدد الورارات

AB GESTION

 BD ZERKTOUNI ANGLE ((9

 BRAHIM(ROUDANI ، 20000،

CASABLANCA MAROC

DOUNIA HOTELS  »شركة  

املساهمة«

وعنوان مورها االجتماعي: زنوة 

بنغازي, اقامة طرفاوة ب الرباط - 

1111)  الرباط املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: -.

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)دجنبر)9)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)I-:)الذي ونص على ماولي:)

استوالة السيد 3 غزالن العلوي من)

مهامها كعضو3 في مجلس اإلدار3)).)))

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)II-:)الذي ونص على ماولي:)

السيد) ( من) كل  تأكيد  (-

عبد الهادي علمي سريفي,)و شركة)»)

 SPHINX DE DEVELOPPEMENT

 TOURISTIQUE ET HOTELIER

علمي) غيتة  اآلنسة  .و  ع.م.م) ش.) («

في الشركة ملد3 ستة) سريفي أعضاء)

سنوات ابتداء)من)7)وونيو)9)1). 

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وناور) ((3 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم)8)139).

(66I

FLASH ECONOMIE

INTERSTICE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

INTERSTICE

شركة عات مسؤولية محدود3

 عات الشريك الوحيد
رأسمالها :11.111) درهم   
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 مورها اإلجتماعي: 5, زنوة 

واشنطن,الشوة رقم 1),كوتيي - 

الدار البيضاء  

 R.C. Casablanca(N°: 249.965 -IF

N°:40455940

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)17)فبراور))1)1))قرر ما ولي

الحالي) االجتماعي  املور  تحويل  (II
5,زنوة واشنطن,الشوة) للشركة من)
رقم)1),كوتيي)-))الدار البيضاء))إلى)5 

كولين-

 3 رقم) الشوة  (( الطابق)

الدار) (- معروف) ماتينيون,سيدي 

البيضاء

النظام) من  (3 الفصل) -تعدول 

األسا�سي للشركة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)1))737.  

(67I

FLASH ECONOMIE

RESILIENCE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

 RESILIENCE

شركة عات مسؤولية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رأسمالها :51.111) درهم                                                          

 مورها اإلجتماعي 5,زنوة 

واشنطن,الشوة رقم 1),كوتيي - 

الدار البيضاء 

 R.C. Casablanca(N°: 144.037 -IF

   N°:02203366

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)17)فبراور))1)1))قرر ما ولي

الحالي) االجتماعي  املور  تحويل  (II
5,زنوة واشنطن,الشوة) للشركة من)
رقم)1),كوتيي)-))الدار البيضاء))إلى)5 

كولين-

 3 رقم) الشوة  (( الطابق)

الدار) (- معروف) ماتينيون,سيدي 

البيضاء.

النظام) من  (3 الفصل) -تعدول 

األسا�سي للشركة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))))737

(68I

أودوريك

OFISCO SARL
إعالن متعدد الورارات

أودوريك
36أ، شارع أنفا -  الطابق األول 

- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 

-  الطابق األول - الدار البيضاء، 

1111)، الدار البيضاء املغرب

OFISCO SARL »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: إقامة كنز3 

5)، زنوة ابن طفيل - حي النخيل - 

1331) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.333(93

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))فبراور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (: (1- رقم) قرار 

االجتماعي) الهدف  توسيع  ماولي:)

التالية) األنشطة  بإضافة  للشركة 

كراءـ) توزيع،) بيع،) تركيب،) صنع،) (- (:

جميع) تصدور  و  إصالح،استيراد 

البحرية أو) الجوية،) املركبات البروة،)

النهرية،)-)صنع،)تركيب،)بيع،)توزيع،)

كراءـ)إصالح،استيراد و تصدور جميع)

الصيد،)) املركبات املتعلوة بالفالحة،)

تربية األحياء)املائية،)البناء)واألشغال)

بيع،) تركيب،) صنع،) (-- العمومية،)

توزيع،)كراءـ)إصالح،استيراد و تصدور)

باملركبات) الخاصة  الغيار  قطع 

(- البحرية أو النهرية،) البروة،)الجوية،)

الصناعية) األنشطة  »جميع  إضافة)

من) األخير  السطر  إلى  التجارية«) و 

الهدف االجتماعي الحالي.

قرار رقم)-2:)الذي ونص على ماولي:)
تحيين النطام األسا�سي للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
الهدف االجتماعي

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 18 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73538.
(69I

FLASH ECONOMIE

 MAROC SEFAR 
FILTRATION

إعالن متعدد الورارات

MAROC SEFAR FILTRATION
شركة عات املسؤولية املحدود3

رأسمالها):83.111).3)درهم
شارع تادارت,) مورها االجتماعي:) (
حي باشكو-)حي واسمينة)،إقامة خولة)

،عمار3 د رقم)1)))الدار البيضاء)
 R.C.(Casablanca(N°:(352.521

-IF(N°:18789725

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)9))دجنبر)9)1))قرر شركاء)

شركة
 MAROC SEFAR ولي) ما 

 FILTRATION
)))تعيين مسير للشركة السيد عبد)
للبطاقة) ملسيمي،الحامل  الحكيم 

الوطنية رقم)-
BJ 3(7197

))و الواطن بجنان الصافية شطر)
15)عمار3)37)الرقم))1))الطابق))1 
البيضاء) مليل  تيط  حجاج  سيدي 

ملد3 غير محدود3)
)قرر أن الشركة ستمثل بالتوقيع)

الوحيد للسيد-
Philippe COUNET  

,)أو بالتوقيع املشترك للسيد عبد)
عائشة) السيد3  و  ملسيمي  الحكيم 
و) املغربية  الجنسية  عات  اخمال 
الواطنة بكليموتين عمار3) ( ( الحاملة)
الطابق) ((( الشوة) بيرفون  س زنوة 

 AB(38657 البيضاء,) بلفدور  ((

للبطاقة الوطنية رقم

النظام) من  ((3 الفصل) تعدول  (

األسا�سي للشركة-

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)9))737

(71I

EXCELLENTIA Consulting

اندو ماروك للتوزيع املساهمة

شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

EXCELLENTIA Consulting

5  زنوة سليمان عزمي الطابق 

6 مكتب 6) شارع الزرقطوني 

الدارالبيضاء ، 1361)، 

الدارالبيضاء املغرب

اندو ماروك للتوزيع املساهمة شركة 

املساهمة

وعنوان مورها اإلجتماعي 3 زنوة 

روما شوة )) املحيط، الرباط 3 

زنوة روما شوة )) املحيط، الرباط 

1131) الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.89833

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 مارس) ((5 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((1.1((.111«

»511.111)درهم«)إلى)»111.))1.5) 

مواصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دوون الشركة املحدد3 املودار و)

املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم))93).

(7(I
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CORPORATE AUDIT GROUP

 NISABA EDUCATION
GROUP

تأسيس شركة املساهمة

CORPORATE AUDIT GROUP

335, شارع عبد املومن، الطابق 

الخامس، رقم )) ، 1111)، 

casablanca maroc

   NISABA EDUCATION GROUP

»شركة املساهمة« 

وعنوان مورها االجتماعي: 67، زنوة 

عزيز بالل، الطابق الثاني، رقم 3، 

املعاريف  -، 1111) الدار البيضاء 

املغرب

إعالن عن تأسيس » شركة 

املساهمة«
رقم التوييد في السجل التجاري 

.36(357

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (1(

األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات)

التالية:

شكل الشركة):)شركة املساهمة).

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  NISABA EDUCATION GROUP

غرض الشركة بإوجاز):)-)

الخدمات في مجال التعليم والتكوين

في) والتنمية  االستثمار  (-

واإلدار3) الخدمات  مجاالت  جميع 

مجال) في  واملساعد3  واإلشراف 

التعليم والتكوين
.عنوان املور االجتماعي):)67،)زنوة)
(،3 رقم) الثاني،) الطابق  بالل،) عزيز 

البيضاء) الدار  ((1111 (- ( املعاريف)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة:)99)سنة.

 311.111 ويبلغ رأسمال الشركة)

درهم،

موسم كالتالي:

 BIMEAL CAPITAL الشركة)

بويمة) حصة  (ADVISORS( :( 1.498

39.811))درهم للحصة).

 WEST CAPITAL الشركة)

 (11 ):))PARTNERS)حصة بويمة) (1

درهم للحصة).

حصة) (( ( (: ( أناس كنون) السيد 

بويمة)11))درهم للحصة).

 751 ( (: ( ( الغراري) حمز3  السيد 

حصة بويمة)75.111)درهم للحصة).

 751 ( (: ( الغراري) محمد  السيد 

حصة بويمة)75.111)درهم للحصة).

مجلس) أعضاء) أو  املتصرفون 

الرقابة:)

بصفته(ا)) ( كنون) أناس  السيد 
رئيس مدور) (- ( عضو مجلس اإلدار3)

عام))عنوانه(ا))تحزئة املنظر الجميل)

 (1111 ح) ح  أزمور  طريق  (،3 فيال)

الدار البيضاء)املغرب

السيد حمز3 الغراري)))بصفته(ا))

)عنوانه(ا))فيال) عضو مجلس اإلدار3)

 (1111 أنفا) طماريس  زنوة  سلوان 

الدار البيضاء)املغرب

السيد محمد الغراري))بصفته(ا))

(،9 عنوانه(ا)) ( اإلدار3) عضو مجلس 

إقامة باي أنفا سيدي عبد الرحمان)

1111))الدار البيضاء)املغرب

مراقب أو مراقبي الحسابات):

(ا)بصفته عضو) (N(AC الشركة)

باملغرب) املحاسبين  الخبراء) هيئة 

البيضاء) الدار  ((1111 (. عنوانه(ا))

املغرب

األسا�سي) النظام  موتضيات 

توزيع) و  االحتياطي  بتكوين  املتعلوة 

األرباح):

الوانون األسا�سي للشركة وتضمن)

األحكام الوانونية الجاري بها العمل)

في هذا املجال.

املنصوص) الخاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص):

الوانون األسا�سي للشركة وتضمن)

األحكام الوانونية الجاري بها العمل)

في هذا املجال.
بوبول) متعلوة  موتضيات 

تفويت) لهم  املخول  األشخاص 
األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول)

له البث في طلبات الوبول):

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736359.
(7(I

STE(FIDUTRA-COM

B TO B IMPORT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
STE(FIDUTRA-COM

عمار3 البركة الطابق 3 رقم 9) شارع 
عالل الفا�سي ، 31111، مراكش 

املغرب
B TO B IMPORT شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 673  
تجزئة املسار طريق اسفي - 31111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(((
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (3(
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 B TO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.B IMPORT
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصدور)(تاجر أو وسيط).
عنوان املور االجتماعي):)رقم)673  
 31111 (- تجزئة املسار طريق اسفي)

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
11))حصة) ( (: السيد براد3 سعيد)

بويمة)11))درهم للحصة).
11))حصة) ( (: السيد براد3 هشام)

بويمة)11))درهم للحصة).
11))حصة) ( (: السيد براد3 محمد)

بويمة)11))درهم للحصة).

 (11 ( (: السيد بن جلون عبد هللا)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد3 براد3 لوزى ابتسام):))11) 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

((: غالي) محمد  جلون  بن  السيد 
311)حصة بويمة)11))درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سعيد  براد3  السيد 
تاركة) بوشارب  خربوش  ضيعة 

31111)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) هشام  براد3  السيد 

منتروال)-)منتروال كندا.
عنوانه(ا)) محمد  براد3  السيد 

باريس)93811)باريس فرنسا.
هللا) عبد  جلون  بن  السيد 

عنوانه(ا))منتروال)-)منتروال كندا.
ابتسام) لوزى  براد3  السيد3 
عبد) سيدي  شارع  (3( عنوانه(ا))
1))حي الراحة)) 5)رقم) الرحمان طابق)

1111))الدار البيضاء)املغرب.
غالي) محمد  جلون  بن  السيد 

عنوانه(ا))منتروال)-)منتروال كندا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سعيد  براد3  السيد 
تاركة) بوشارب  خربوش  ضيعة 

31111)مراكش املغرب
هللا) عبد  جلون  بن  السيد 

عنوانه(ا))منتروال)-)منتروال كندا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3398)).
(73I

CORPORATE AUDIT GROUP

Ô SANTE AFRICA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
335, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 1111)، 

casablanca maroc
Ô SANTE AFRICA شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 
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الوحيد
 Tour وعنوان مورها اإلجتماعي
 Océanes 3, C 24, Bd(Sidi
 Mohamed Ben Abdellah,

Marina - 20000 الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(8(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Ô (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANTE AFRICA
غرض الشركة بإوجاز):)-)

وتوزيع) استيراد وتصدور وبيع وشراء)
واملنتجات) التجميل  مستحضرات 

شبه الصيدالنية
شراء)وبيع وتوزيع املعدات) (-
واألجهز3) واملواد  واللوازم  واملواد 
باملواد) املتعلوة  املواد  أنواع  وجميع 

السالفة الذكر).
 Tour (: االجتماعي) املور  عنوان 
 Océanes 3, C (3, Bd Sidi
 Mohamed Ben Abdellah, Marina

20000)-)الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
الشركة مجموعة تدالوي)):))5.111 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
تدالوي)) مجموعة  الشركة 
 Tour Crystal 3, C (7, Bd((ا)عنوانه
 Sidi Mohamed Ben Abdellah,
البيضاء) الدار  (Marina (1111

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

حسين) أدوب  محمد  السيد 

تدالوي))عنوانه(ا))مشروع محيطات)

مرينا))،)الطابق األول،)ش)9)،)شارع)

 (1111 عبد هللا) بن  محمد  سيدي 

الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736965.

(73I

FLASH ECONOMIE

 INTERNATIONAL 

INNOVATION PLATFORM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 INTERNATIONAL 

 INNOVATION PLATFORM

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 8, فضاء 

املصطفى املحيطة, السماللية  

الطابق ) - 31111 مراكش املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(11((3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 أكتوبر) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

متبوعة) الشركة  تسمية 

بمختصر) اإلقتضاء) عند 

 INTERNATIONAL ( (: تسميتها)

.INNOVATION PLATFORM

استشار3) (: غرض الشركة بإوجاز)

في تكنولوجيا املعلومات.

8,)فضاء) (: عنوان املور االجتماعي)
السماللية)) املحيطة,) املصطفى 

الطابق)))-)31111)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (1 ( (: البستاني) سلوى  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد عمر بنشارف)):))331)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد خالد الحسني):))331)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 331 ( (: ( السيد اسماعيل بوطوبة)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 سلوى البستاني عنوانه(ا))
ابواب مراكش منطوة)1))عمار3)7)) 

شوة))) 31111)مراكش املغرب).
عنوانه(ا)) ( بنشارف) عمر  السيد 
أبواب مراكش منطوة)1))عمار3)7)) 

شوة))) 31111)مراكش املغرب).
عنوانه(ا)) الحسني  خالد  السيد 
تجزئة الزرقطوني رقم)9)5)املحاميد))

31111)مراكش املغرب).
بوطوبة)) اسماعيل  السيد 
 38( رقم) بوعالم  درب  عنوانه(ا))
مكرر سيبع))31111)مراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 سلوى البستاني عنوانه(ا))
ابواب مراكش منطوة)1))عمار3)7)) 

شوة))) 31111)مراكش املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
نونبر) (18 بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

9)1))تحت رقم)9383.

(75I

global(luxe(immobilier(GLI 

 GLOBAL LUXE IMMOBILIER
GLI

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

global(luxe(immobilier(GLI
عمار3 6 زنوة ازكزا شوة 9 الطابق 3 

اكدال ، 1191)، الرباط املغرب
 Global(Luxe(Immobilier(GLI

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 
6 زنوة ازكزا شوة رقم 9 الطابق 3 

اكدال - 1191) الرباط املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(33169
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Global(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.Luxe(Immobilier(GLI
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عوارية.
عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 3 الطابق) (9 زنوة ازكزا شوة رقم) (6

اكدال)-)1191))الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3 إكرام وهبي):))11))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وهبي  إكرام  السيد3 
 (1111  66 رقم) (9( حي الفرح زنوة)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وهبي  إكرام  السيد3 
 (1111  66 رقم) (9( حي الفرح زنوة)

الدارالبيضاء)املغرب
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم)-.

(76I

EXPERTO

GOPROT SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

EXPERTO
13 شارع أبو فارس املريني حسان 
الرباط الرباط، 1111)، الرباط 

املغرب
GOPROT SARL AU شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي السعاد3 

)3 عين عتيق  - 111)) تمار3  ِ
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(13517
الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تم) ((1(1 فبراور) ((3 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) ((.311.111«
 (.511.111« إلى) درهم«) ((11.111«
مواصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)
مع دوون الشركة املحدد3 املودار و)

املستحوة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم)15198).

(77I

STE ARSALAN CHAOUIA

ESSALHI PRO SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ARSALAN CHAOUIA
شارع الجيش امللكي حي املعطي رقم 
 SETTAT ،(6111 ، 833 63) ص.ب

MAROC

ESSALHI PRO SARL AU شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطان شوة 3 الطابق 
) الدارالبيضاء - 31)1) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(733
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (15
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ESSALHI PRO SARL AU
(, بناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مروج عوارات.
6))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 ( الطابق) (3 شوة) السلطان  مرس 
الدارالبيضاء)-)31)1))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 8.111 ( (: السيد الصالحي الكبير)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 8111 (: السيد الصالحي الكبير) (

بويمة)811.111)درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الصالحي الكبير عنوانه(ا))
 (6111  357 رقم) بنواسم  تجزئة 

سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصالحي الكبير عنوانه(ا))
 (6111  357 رقم) بنواسم  تجزئة 

سطات املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73681.
(78I

SEL ET MIEL

ELASLAOUI TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ELASLAOUI TRANS
35) شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،91111 ، (8 الرابع شوة

Maroc
ELASLAOUI TRANS شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 37 مفتاح 

الخير شارع ولي العهد طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(155((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELASLAOUI TRANS
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع الوطنية و الدولية.
عنوان املور االجتماعي):)37)مفتاح)
الخير شارع ولي العهد طنجة)-)91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
((: العسالوي) هللا  عبد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العسالوي) هللا  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي مسنانة خندق الرمان)

طنجة)91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العسالوي) هللا  عبد  السيد 
عنوانه(ا))حي مسنانة خندق الرمان)

طنجة)91111)طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)896)3).
(79I

AZ CONSULATNTS

 UNITED FOOD
INDUSTRIES

شركة عات املسؤولية املحدود3
رفع رأسمال الشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 UNITED FOOD INDUSTRIES
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 
17)، تيط مليل مدوونة ، كم 6 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(69785

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 فبراور) ((3 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) (6.111.111,11«
إلى) درهم«) ((11.111,11« من)
طريق) عن  درهم«) (6.(11.111,11«
الشركة) دوون  مع  مواصة  إجراء) ( (:

املحدد3 املودار و املستحوة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736333.
(81I
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دووان االستاع ابراهيم الوصير

PALMIER DECO-SERVICE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

دووان االستاع ابراهيم الوصير

شارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم )) الطابق 6 مكتب 

رقم )7 ، 51111، مكناس املغرب

PALMIER(DECO-SERVICE

 شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املركز 

التجاري رقم 3 شارع بأر انزران 

تجزئة دوار سايس - 51111 مكناس 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(99(9

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»661.111)درهم«)أي من)»331.111 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)3)7).

(8(I

afaqconseil

KSAR ANIKA
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

afaqconseil

 N°257 Q.I(SIDI(GHANEM

 BUREAU(N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

KSAR ANIKA شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي طريق

 باب غمات و سميتيير املالح املدونة 
مراكش - 31111 مراكش مغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.373(5
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(3))حميد البعيجان)
511)حصة اجتماعية من أصل)511 
حصة لفائد3))السيد)(3))حيدر املفتي)

بتاريخ)1))وونيو)1)1).
كودوين)) ((3) السيد) تفويت 
حصة) (511 اندرسون) كريستوفر 
حصة) (511 أصل) من  اجتماعية 
(3))عمر املفتي بتاريخ) السيد) ( لفائد3)

1))وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)9)35)).
(8(I

SMCFF

NOVAQUEST
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SMCFF
 BD(ZERKTOUNI 2EME 63

 ETAGE ، 20200، CASABLANCA
MAROC

NOVAQUEST شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي   الوجهة 
ب اقامة ١٤ شوة ٣٤النسيم إسالن  
الدار البيضاء 5111) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

736977
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOVAQUEST
مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
+عمليات) التونية) الدراسات 
في) املختلفة  االشغال  التفاوض+)

البناء.
)الوجهة) ( (: عنوان املور االجتماعي)
ب اقامة)١٤)شوة)٣٤النسيم إسالن))
5111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: كوثر) ( عثمان) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) كوثر  ( عثمان) السيد 
حي واد فاس) (٧ إقامة السالم شوة)

31171))فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كوثر  ( عثمان) السيد 
حي واد فاس) (٧ إقامة السالم شوة)

31171))فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)85))).
(83I

JIHA FIDUCIAIRE

CHARMAZ NEGOCE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
CHARMAZ NEGOCE   شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 88 

شارع عالل الفا�سي حي اراك بوركان 

- 81161 اكادور املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7333

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((5 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(3))اشيار))

خالد كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم))9151.

(83I

JIHA FIDUCIAIRE

CHARMAZ NEGOCE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

CHARMAZ NEGOCE  شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 88 

شارع عالل الفا�سي حي اراك بوركان 

- 81161 اكادور املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7333

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):

مزيان) حسن  ((3) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من أصل)511 

حصة لفائد3))السيد)(3))خالد اشيار)

بتاريخ)5))وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((5 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم))9151.

(85I
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JIHA FIDUCIAIRE

MAJOR LINE EXPRESS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE

 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS

 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

MAJOR LINE EXPRESS  شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 13 

بلوك )1 زنوة 6) حي اوجعا تيكوين 

اكادور - )8165 اكادور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33(13

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MAJOR LINE EXPRESS

نول) ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع و االرساليات لحساب الغير
 13 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
6))حي اوجعا تيكوين) )1)زنوة) بلوك)

اكادور)-))8165)اكادور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: عبدهللا) موالي  مجاوي  السيد 

331)حصة بويمة)11))درهم للحصة)

 331 ( (: رضوان) بويكضارن  .السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 331 ( (: السيد منصوري عبدهللا)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عبدهللا) موالي  مجاوي  السيد 
 (6 )1)زنوة) )1)بلوك) عنوانه(ا))رقم)
اكادور) (8165( ( تيكوين) اوجعا  حي 

املغرب.
رضوان) بويكضارن  السيد 
دوار الزاوية ماسة شتوكة) عنوانه(ا))
باها) اوت  شتوكة  (87(11 باها) اوت 

املغرب.
عبدهللا) منصوري  السيد 
عنوانه(ا))رقم)6))الزنوة))1))تجزئة)
انزكان) (86361 ( الدشير3) االطلسية 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
رضوان) بويكضارن  السيد 
دوار الزاوية ماسة شتوكة) عنوانه(ا))
باها) اوت  شتوكة  (87(11 باها) اوت 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم)91513.
(86I

JIHA FIDUCIAIRE

IKHLASS TOUR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
IKHLASS TOUR   شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 61 

الزنوة )91) تجزئة اقرقاو الدشير3 
انزكان - 86361 انزكان املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(5
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  IKHLASS TOUR
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون السائق.
 61 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
تجزئة اقرقاو الدشير3) ((91( الزنوة)

انزكان)-)86361)انزكان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
املجيد)) عبد  هللا  عبد  بن  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املجيد)) عبد  هللا  عبد  بن  السيد 
 (915 الزنوة) ( (1( رقم) عنوانه(ا))
تجزئة اقرقاو الدشير3 انزكان)86361 

انزكان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
خدوجة) هللا  عبد  بن  السيد3 
 (915 الزنوة) ( (1( رقم) عنوانه(ا))
تجزئة اقرقاو الدشير3 انزكان)86361 

انزكان املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)697.

(87I

JIHA FIDUCIAIRE

SMILE DRIVE CARS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY(EL(QODS
 DCHEIRA(INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC

SMILE DRIVE CARS  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3) 

زنوة 518 شارع السعدوين الدشير3 
انزكان  - 86361 الدشير3 انزكان 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(7
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMILE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. DRIVE CARS
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق).
 (3 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
شارع السعدوين الدشير3) (518 زنوة)
انزكان) الدشير3  (86361 (- ( انزكان)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
الهادي) عبد  النوهاودي  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الهادي) عبد  النوهاودي  السيد 
 6 أوه) بلوك  ((51 رقم) عنوانه(ا))
اكادور) (81151 أكادور) ( حي الداخلة)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
هشام) النوهاودي  السيد 
عنوانه(ا))حي املسير3 بلوك أ الدراركة)

أكادور)81151)اكادور املغرب.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)698.

(88I

AZ CONSULATNTS

 UNITED FOOD

INDUSTRIES
إعالن متعدد الورارات

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

 UNITED FOOD INDUSTRIES

»شركة عات املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: طريق 

17)، تيط مليل مدوونة ، كم 6 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(69785

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))دجنبر)9)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

).)إستوالة مسير:)الذي) قرار رقم)

السيد) إستوالة  ماولي:) على  ونص 
إسماعيل العلوي)

الحصص:) تفويت  (.( رقم) قرار 

مائتان) ماولي:) على  ونص  الذي 

للسيد) حصة  (((51) وخمسون)

بالويمة) وتحويلها  العلوي  إسماعيل 

 ((5) االسمية للسيد أسعد الوزاني)

 ((5) الوزاني) أمين  والسيد  حصة))

حصة).

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)7.:)الذي ونص على ماولي:)

درهم و امين) (51111 اسعد الوزاني)

الوزاني)51111)درهما

بند رقم)8.):)الذي ونص على ماولي:)

أمين) و  حصة  (511 الوزاني) أسعد 

الوزاني)511)حصة.

على) ونص  الذي  (:.(5 رقم) بند 
ماولي:)مسير الشركة):اسعد الوزاني))و)

أمين الوزاني
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73633.

(89I

FINAUDIT

MS OFFICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG(N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
MS OFFICE شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 6)،طريق 
مرس سلطان الطابق االول الشوة 

رقم 3 الدار البيضاء. - 1111) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
363(33

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.OFFICE
تسويق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وأجهز3) املكتبي  واألثاث  املعدات 
واملواد) الغيار  وقطع  الحاسوب 

االستهالكية وجميع اللوازم املكتبية.
عنوان املور االجتماعي):)6)،طريق)
الشوة) االول  الطابق  مرس سلطان 
رقم)3)الدار البيضاء.)-)1111))الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99سنة محدود3 سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 مريم الرناني):))511)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

السيد سفيان فليح):))511)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

)السيد3 مريم الرناني):)511)بويمة)
11))درهم.

511)بويمة) (: السيد سفيان فليح)
11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الرناني  مريم  السيد3 
31)شارع فيمي بلفيدور)1111))الدار)

البيضاء)املغرب.
السيد سفيان فليح عنوانه(ا))حي)
زنوة) (13 رقم) (13 بلوك) (1( السالمة)

69  1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرناني  مريم  السيد3 
31)شارع فيمي بلفيدور)1111))الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))))737.
(91I

SARL

STE ASSI FOOD SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE ASSI FOOD SARL AU
صندوق البرود 63) ، 71111، 

العيون املغرب
STE ASSI FOOD SARL AU شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 5) 
مارس بلوك X رقم 99)  - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(83(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ASSI FOOD SARL AU
غرض الشركة بإوجاز):)بيع وتوزيع)

املواد الغذائية)،)تصدور واإلستراد).
عنوان املور االجتماعي):)تجزئة)5) 
 71111 (- ( ((99 رقم) (X مارس بلوك)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: اصبان) سعيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اصبان  سعيد  السيد 
عين) (33 رقم) زنوة  (( واسمينة) حي 
الشق))1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اصبان  سعيد  السيد 
عين) (33 رقم) زنوة  (( واسمينة) حي 
الشق))1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1058/20.
(9(I

FIDUCIAIRE MOLIFID

LOGISTIC FRIO LARACHE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B(BUREAU(N°09 ، 92000،
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LARACHE MAROC

LOGISTIC FRIO LARACHE شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي تجزئة 

املغرب الجدود رقم 65)) - 111)9 

العرائش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(383

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)16)وناور)1)1))تمت إضافة)

إلى نشاط الشركة) التالية  األنشطة 

الحالي):

والبروبان) غازالبوتان  توزيع  (

(منتجات غاز البترول املسال).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)5))وونيو)

1)1))تحت رقم)))3.

(9(I

ficogedek(sarl(au

GRAV RABAT
إعالن متعدد الورارات

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

GRAV RABAT »شركة عات 

املسؤولية املحدود3 عات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 31 

مكرر زنوة 8 حي االمان - - مكناس 

املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.3338(

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))دجنبر)8)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1( رقم) قرار 

ماولي:)تحويل املور االجتماعي للشركة)

)))قرطبة الشطر) ))شوة) الى عمار3)

))مكناس.

على) ونص  الذي  (:1( رقم) قرار 
ماولي:)الرفع من رأسمال الشركة من)
د) (8111111.11 الى) د  ((11111.11

باضافة)79111)حصة
على) ونص  الذي  (:13 رقم) قرار 
االسا�سي) الوانون  مالئمة  ماولي:)

للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم).:)الذي ونص على ماولي:).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

9)1))تحت رقم)878).
(93I

CANOCAF SARL

KASRIOUI CAR -SARL - A.U
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL
شارع الجيش امللكي زنوة الخنساء 

رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،6(111 ،الناظور

MAROC
 KASRIOUI(CAR -SARL - A.U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
االحباس دار كبداني  - 53))6 

الدريوش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KASRIOUI(CAR(-SARL(-(A.U

كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 6((53 (- ( كبداني) دار  االحباس 

الدريوش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 5.111 ( (: حسن) بنجدي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حسن  بنجدي  السيد 

 6((53 تجزئة االحباس دار كبداني)

الدريوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اشن عبد العالي عنوانه(ا))

دوار سبعون دار الكبداني بني سعيد)

53))6)الدريوش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالدريوش))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)8).

(93I

AL ASSASSE AFFAIRES

BOZEKRI MODA STYLE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشوة 5 أ العمار3 5) الطابق الثاني 

زنوة سبو املدونة الجدود3 مكناس ، 

MEKNES MAROC ،51111

BOZEKRI MODA STYLE  شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي البساتين 

7 شطر ) رقم 561 مكناس - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

39897

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BOZEKRI MODA STYLE
املتاجر3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
التجار3،) بالتوسيط،) املالبس  في 

االستيراد و التصدور..
:)البساتين) عنوان املور االجتماعي)
7)شطر)))رقم)561)مكناس)-)51111 

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد محمد ملنيعي):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد ووسف ملنيعي):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
311)حصة) ( (: السيد اووب ملنيعي)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ملنيعي  محمد  السيد 
 (3 رقم) عمار3 ب  (( الصفاء) اقامة 

ويسالن)51111)مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ملنيعي  ووسف  السيد 
 51111 مكناس) (3 مرجان) (333 رقم)

مكناس املغرب.
السيد اووب ملنيعي عنوانه(ا))333 
مكناس) (51111 مكناس) (3 مرجان)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ملنيعي  محمد  السيد 
 (3 رقم) عمار3 ب  (( الصفاء) اقامة 

ويسالن)51111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)688).
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أودوريك

TOY MART SA
إعالن متعدد الورارات

أودوريك
36أ، شارع أنفا -  الطابق األول 

- الدار البيضاء 36أ، شارع أنفا 

-  الطابق األول - الدار البيضاء، 

1111)، الدار البيضاء املغرب

TOY MART SA »شركة  املساهمة«

وعنوان مورها االجتماعي: 313، 

شارع عوبة بن نافع - الحي  املحمدي 

- 1351) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.((6633

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))أكتوبر)9)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1- رقم) قرار 

ماولي:)تحويل املور االجتماعي للشركة)

(،(57 (: التالي) الجدود  العنوان  إلى 

شارع غاندي)-)الطابق الثالث)-)الدار)

البيضاء

قرار رقم)-2:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين الوانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

املور االجتماعي

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (1 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)735537.

(96I

دووان االستاع ابراهيم الوصير

BATICENTER
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

دووان االستاع ابراهيم الوصير

شارع محمد الخامس اقامة 

السنتي�سي رقم )) الطابق 6 مكتب 
رقم )7 ، 51111، مكناس املغرب

 BATICENTER

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم ) 

املركز التجاري  شارع بأر انزران 

تجزئة دوار سايس - 51111 مكناس 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.36(17

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.111.111«

»111.111.))درهم«)إلى)»111.111.) 

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)))7).

(97I

SARL

BLUEHILL INVEST
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

BLUEHILL INVEST شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )7ــ73 

شارع إبن تاشفين - 111)) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363(3(

 16 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(8 شتنبر)

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BLUEHILL INVEST
مشاركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األسهم في الشركات.
)7ــ73  (: االجتماعي) املور  عنوان 
الدار) (((111 (- تاشفين) إبن  شارع 

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ساجد) امال  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 امال ساجد عنوانه(ا))ممر)
البيضاء) الدار  كاليفورنيا  العزيزية 

111)))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 امال ساجد عنوانه(ا))ممر)
البيضاء) الدار  كاليفورنيا  العزيزية 

111)))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)681)).
(98I

N2M(CONSEIL-SARL

HYM GARDIENNAGE
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2
 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
HYM GARDIENNAGE  شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي خي اوالد 
بوعطية الطابق االول الناظور  - 

111)6 الناظور املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(6(57

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 وونيو) ((6 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)619.

(99I

N2M(CONSEIL-SARL

HYM NETTOYAGE

شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة

N2M(CONSEIL-SARL

 AV(HASSAN(I(RUE 5 N 19, 2

 ETAGE(N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

HYM NETTOYAGE  شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

بوعطية  الناظور - 111)6 الناظور 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5633

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 وونيو) ((7 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)1)6.
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CABINET KOLINZ CONSEILS  SARL

TRANS REDNORD
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  CABINET KOLINZ CONSEILS
SARL

 RUE ABOUDARDAE
 RESIDENCE(BOUCHRA 1

 ETAGE(N°21 ، 90000، TANGER
MAROC

trans rednord شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

 PLACE وعنوان مورها اإلجتماعي
 DES NATIONS AVENUE

 ABI DARDAE RESIDENCE
 BOUCHRA 1 ER(ETAGE(N°21

TANGER 90000 Tanger(MAROC
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15339
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (19
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 trans (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.rednord
 Transport(:(غرض الشركة بإوجاز
 national et international de

.marchandises
 PLACE (: املور االجتماعي) عنوان 
 DES NATIONS AVENUE
 ABI DARDAE RESIDENCE
 BOUCHRA ( ER ETAGE N°((
.TANGER 91111 Tanger MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)MAROC)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد رضوان بويحياوي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بويحياوي) رضوان  السيد 

عنوانه(ا))برانص تجزئة الغرفة زنوة)

.MAROC(رقم)3 91111)طنجة(((

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بويحياوي) رضوان  السيد 

عنوانه(ا))برانص تجزئة الغرفة زنوة)

Tanger MAROC 91111 3(رقم(((

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)738)3).

(1(I

la marocaine des bilans

SOTRA BELEC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

la marocaine des bilans

محج )) وناور مكتب رقم 8 عمار3 

أدرار حي الداخلة ، 81161، أكادور 

املغرب

SOTRA BELEC شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 7) حي 

املوظفين - 81111 أكادور املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33139

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تمت) ((1(1 ماي) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):

احكيكي) أنس  ((3) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111

محند اولبوب بتاريخ)8))ماي)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((5 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم))9151.

(1(I

nador conseil sarl au

MOPSA
شركة عات املسؤولية املحدود3

توسيع نشاط الشركة 

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

MOPSA شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها االجتماعي الحي 

الصناعي سلوان  - 111)6 الناضور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(3(17

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((9 في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

الغازية،) املياه،) قارورات  استيراد 

املعدنية،)الساكنة والغازية.

املنتجات) جميع  وبيع  استيراد  (

الغذائية..

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)655.

(13I

ficogedek(sarl(au

VAVI TRANS SARL.AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ficogedek(sarl(au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay(EL(Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

VAVI TRANS SARL.AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 31 

مكرر زنوة 8 حي االمان مكناس - 

51151 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

39917

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 VAVI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS SARL.AU

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير)3.5-)طن.

 31 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

(- مكناس) االمان  حي  (8 زنوة) مكرر 

51151)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: الكراط) اووب  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الكراط  اووب  السيد 

ويسالن) (33 رقم) واسمينة  تجزئة 

51151)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الكراط  اووب  السيد 

ويسالن) (33 رقم) واسمينة  تجزئة 

51151)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)719).

(13I
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STE TIB COMPT SARL AU

GOLDEN BUYER
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU

ملتوى شارع املرابطين وزنوة 

البخاري إقامة بغدادي مكتب رقم 

15 ، 61111، وجد3 املغرب

GOLDEN BUYER شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

ابن زيدون  رقم )6 61111 وجد3 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35193

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GOLDEN BUYER

الخياطة) (: غرض الشركة بإوجاز)

اعمال) و  التصدور  و  االستيراد  (,

التطريز.
:)زنوة ابن) عنوان املور االجتماعي)
زيدون))رقم))6 61111)وجد3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 711 ( (: واسين) بغدادي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (51 ( (: مريم) بغدادي  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

((: الوهاب) عبد  بغدادي  السيد 

51))حصة بويمة)11))درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بغدادي واسين عنوانه(ا))
الحي املحمدي زنوة ابن زيدون رقم)

)6 61111)وجد3 املغرب.
عنوانه(ا)) مريم  بغدادي  السيد3 
الحي املحمدي زنوة ابن زيدون رقم)

)6 61111)وجد3 املغرب.
الوهاب) عبد  بغدادي  السيد 
ابن) زنوة  املحمدي  الحي  عنوانه(ا))
زيدون رقم))6 61111)وجد3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بغدادي واسين عنوانه(ا))
الحي املحمدي زنوة ابن زيدون رقم)

)6 61111)وجد3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)33)).

(15I

COMPT NET

بريبيطا
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
COMPT NET

 27RUE(CASABLANCA 2 EME
 ETAGE(APPARTEMENT(NR 3 ،

60000، OUJDA(MAROC
بريبيطا  شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 36 زنوة 
الدار البيضاء الطابق التاني الشوة 

رقم 5 - 61111 وجد3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35157
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((5
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)بريبيطا

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء).
زنوة) (36 (: عنوان املور االجتماعي)

الطابق التاني الشوة) الدار البيضاء)
رقم)5)-)61111)وجد3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 31.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 311 ( (: ( السيد بريدع عبد الحق)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الحق)) عبد  بريدع  السيد 
عنوانه(ا))زنوة الرحالة العبدري رقم)

7) 61111)وجد3))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الحق)) عبد  بريدع  السيد 
عنوانه(ا))زنوة الرحالة العبدري رقم)

7) 61111)وجد3))املغرب)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)89)).

(16I

MANAGEMENTD3 SARL

ف و ب كابيتال ش.م.م
إعالن متعدد الورارات

MANAGEMENTD3 SARL

 RUE IBN KATIR RESIDENCE

 BEETHOVEN 1 1ER(ETAGE

 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC

ف و ب كابيتال ش.م.م  »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

موالي ووسف عمار3 الفتح رقم8)  - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.97(79

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

اتخاع) تم  ((1(1 ماي) ((6 في) املؤرخ 

الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 

الفتوح،) محسن  السيد  باع  ماولي:)

511)حصة) تحت جميع الضمانات،)

شركة) في  وملكها  والتي  اجتماعية،)

لفائد3) (،« »)ف و ب كابيتال ش.م.م)

والدي) باويس،) السالم  عبد  السيد 

قبل،)موابل قيمة اسمية محدد3 في)

111 51)ألف درهم.

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

تم تعيين السيد عبد السالم باويس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 
رقم ل)366366)كمسير مشارك،)ملد3)

غير محدود3.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

شركة)»)ف و ب كابيتال ش.م.م م.و))

كابيتال) ب  و  ف  (« شركة) أصبحت 

ش.م.م)».

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تمارس) سوف  اليوم،) من  إبتداء)

الشركة األنشطة التالية:))-)

أشغال البناء،)اإلطار املعدني؛)-)
طرق) السباكة،) الكهرباء،) أشغال 

الصحي،) الصرف  مختلفة،) شبكات 

الهاتف،)التركيب،)نجار3 االلومنيوم،)

املعدنية والخشب،)البالط األر�سي؛)-)

أعمال) جميع  التهيئة والجبس؛)-)

)أشغال مختلفة،))-) الحرف؛)-)

العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

العوارية،) الصناعية،) التجارية،)

واملالية املتعلوة بشكل مباشر أو غير)

للشركة،) األسا�سي  بالنشاط  مباشر 

وكل ما من شأنه املساهمة في تودم)

الشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

الذي ونص على) (:7 و) (6 بند رقم)

511)حصة اجتماعية لفائد3) ماولي:)

باويسبويمة) السالم  عبد  السيد 

ألف) (51  111 في) محدد3  اسمية 

درهم.
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على) ونص  الذي  (:(5 رقم) بند 

تم تعيين السيد عبد السالم) ماولي:)

التعريف) لبطاقة  الحامل  باويس 

كمسير) (366366 ل) رقم  الوطنية 

مشارك،)ملد3 غير محدود3.

بند رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

شركة)»)ف و ب كابيتال ش.م.م م.و)

»،)أصبحت شركة)»)ف و ب كابيتال)

ش.م.م)».

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تمارس) سوف  اليوم،) من  إبتداء)

الشركة األنشطة التالية:))-)

أشغال البناء،)اإلطار املعدني؛)-)
طرق) السباكة،) الكهرباء،) أشغال 

الصحي،) الصرف  مختلفة،) شبكات 

الهاتف،)التركيب،)نجار3 االلومنيوم،)

املعدنية والخشب،)البالط األر�سي؛)-)

أعمال) جميع  التهيئة والجبس؛)-)

)أشغال مختلفة،))-) الحرف؛)-)

العمليات) جميع  عامة،) وبصفة 

العوارية،) الصناعية،) التجارية،)

واملالية املتعلوة بشكل مباشر أو غير)

للشركة،) األسا�سي  بالنشاط  مباشر 

وكل ما من شأنه املساهمة في تودم)

الشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))71).

(17I

nador conseil sarl au

KOUJI-TEX SARL
إعالن متعدد الورارات

nador conseil sarl au

 res(gourougou(b1 av(des(far ،

62000، nador(maroc

KOUJI-TEX(SARL »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: رقم 8)) 

شارع الحسن الثاني تزطوطين - 

111)6 الناضور املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(9367

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاع) ((1(1 وونيو) ((( املؤرخ في)

الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
اقرار بيع الساد3 مومني علي و مومني)
من) اجتماعية  حصة  (361 مو�سى)
حصصهم في الشركة للسيد مومني)

عبدالكريم
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
خالل) من  الشركة  غرض  توضيح 
صناعة) ( تحدوده على الشكل التالي:)
معالجة و اعاد3) ( تشكيل،) () النسيج)

تدوير))و االستيراد و التصدور.
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
صناعة) في:) محدد  الشركة  نشاط 
واعاد3) معالجة  تشكيل،) () النسيج)

االتدوير))واالستيراد والتصدور.
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
درهم) ((11.111 الشركة) مال  راس 
مومني) التالي:) الشكل  على  موسمة 
مومني مو�سى:) (- درهم) (3(.111 علي:)
عبدالكريم:) مومني  و  رهم  (3(.111

36.111)درهم
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
 (111 الى) الشركة  مال  راس  قسم 
حصة اجتماعية موزعة على الشكل)
التالي:مومني علي:1)3)حصة)-)مومني)
مو�سى)1)3حصة و مومني عبدالكريم)

361)حصة)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)657.
(18I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE OUED ASRA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE
 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC
  SOCIETE OUED ASRA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

 KHLALFA وعنوان مورها اإلجتماعي
 CENTRE(TAOUNATE - 34000

تاونات املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6(9
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 غشت) (17
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE OUED ASRA SARL
تجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مواد البناء)و اعمال اخرى مختلفة.
(: االجتماعي) املور  عنوان 
 KHLALFA(CENTRE(TAOUNATE(-

33111)تاونات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد وديع مموح):))511.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد عبد السالم مموح):))511.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
مموح) السالم  عبد  السيد 
اخاللفة) اخاللفة  دوار  عنوانه(ا))
تاونات) (33111 امتيو3 لوطة تاونات)

املغرب.
السيد وديع مموح عنوانه(ا))رقم)
عين) طريق  الورويين  تجزئة  ((36

الشوف فاس)31151)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد وديع مموح عنوانه(ا))رقم)
عين) طريق  الورويين  تجزئة  ((36

الشوف فاس)31151)فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بتاونات)

1)1))تحت رقم)93).
(19I

رمزي لالستشارات

MOULAMID SAHARA
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
رمزي لالستشارات

شارع 3) نونبر عمار3 حمدي ولد 
الرشيد الطابق رقم )1 شوة رقم )1 

العيون ، 71111، العيون املغرب
MOULAMID SAHARA شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

مكة فوق مكتبة الويروان العيون - 
71111 العيون املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3(83(

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOULAMID SAHARA
الترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
وتجهيز) تطوير  ؛) والسياحي) العواري 
أعمال) جميع  السكنية.) التجمعات 
شراء) ؛) العوارات) وبيع جميع  البناء)
املبنية) أو  العارية  االلتفافية  الطرق 
وأي تجزئة أو تشييد أي مبنى متعلق)
بالسكن لالستخدام التجاري أو املنهي)
أو اإلداري)؛)بناء)املساكن االقتصادوة)

وجميع املساكن للبيع..........الخ.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- مكة فوق مكتبة الويروان العيون)

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)1)1))سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
11.111.111))درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد حميد معطى هللا)
درهم) (51.111.111 بويمة) حصة 

للحصة).
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 511 ( (: ارصيض) مولود  السيد 

درهم) (51.111.111 بويمة) حصة 

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حميد معطى هللا عنوانه(ا))

حي االسماعيلية شارع موالي ووسف)
العيون) (71111 العيون) (89 رقم)

املغرب.

السيد مولود ارصيض عنوانه(ا))
شارع مكة العيون) (1( رقم) ((3 زنوة)

71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حميد معطى هللا عنوانه(ا))

حي االسماعيلية شارع موالي ووسف)
العيون) (71111 العيون) (89 رقم)

املغرب

السيد مولود ارصيض عنوانه(ا))
شارع مكة العيون) (1( رقم) ((3 زنوة)

71111)العيون املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1044/2020.

((1I

INFOPLUME

LA BARCA
إعالن متعدد الورارات

INFOPLUME

39) شارع محمد الخامس اقامة 

ميموزا ) رقم 7) ، 91111، طنجة 

املغرب

LA BARCA »شركة عات املسؤولية 

املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: 19) شارع 

ابن أبي زرع البرانص ) - 91111 

طنجة املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.98353

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))1)وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
تفويت حصص السيد بودوفت عبد)
311)حصة بويمة) السالم املمثلة في)
السيد) لفلئد3  للحصة  درهم  ((11

اليحياوي محمد)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
استوالة السيد بودوفت عبد السالم)

من تسيير الشركة
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
انشاء)قانون أسا�سي جدود للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)
النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
في) مساهم  محمد  اليحياوي  السيد 
رأسمال الشركة))ب)81111)درهم)،و)
السيد اليحياوي الحسين ب1111) 

درهم).
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
رأسمال الشركة منحصر في)11111) 
للحصة) درهم  ((11 بويمة) درهم 
موسمة بين السيد اليحياوي محمد)
و السيد اليحياوي) (، حصة) (811 ب)

الحسين ب)11))حصة.
على) ونص  الذي  (:(5 رقم) بند 
طرف) من  مسير3  الشركة  ماولي:)
و)) محمد  اليحياوي  ( السيدون)

اليحياوي الحسين
بند رقم)6):)الذي ونص على ماولي:)
املشترك) باألمضاء) مويد3  الشركة 
للمسيرون السيدون))اليحياوي محمد)
األمضاء) أو  الحسين  اليحياوي  ( و)

الوحيد للسيد اليحياوي محمد)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)853)3).

(((I

»EXTRA GHANIA«

»GARENA TRANS«
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GARENA TRANS
 EL(JADIDA ، 24000، Azemmour

MAROC

»GARENA TRANS« شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مراب 

بالسفلي، تجزئة أبراج، البستان، 
بوعة رقم 7)، نهج جبران خليل 

جبران، ر.ع )7735)/18، الجدود3. 
- 3111) الجدود3. املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(6375

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»GARENA TRANS«
 1- (: بإوجاز) الشركة  غرض 
أشغال) (2- العواري.) اإلنعاش 

مختلفة.)-3)الهندسة املدنية..
مراب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
البستان،) أبراج،) تجزئة  بالسفلي،)
خليل) جبران  نهج  (،(7 رقم) بوعة 
الجدود3.) جبران،)ر.ع)177352/08،)

-)3111))الجدود3.)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 311 ( (: حني) الدون  نور  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد نور الدون حني عنوانه(ا))

الجدود3)3111))الجدود3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد نور الدون حني عنوانه(ا))

الجدود3)3111))الجدود3 املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدود3))بتاريخ)6))مارس)

1)1))تحت رقم)3965).

(((I

fiduciaire(la(koutoubia

شركة باب لخميس توزيع
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
fiduciaire(la(koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ(n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH(MAROC
شركة باب لخميس توزيع شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع )) 
وناور طريق مكناس محطة شال - 

31111 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13137
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

باب لخميس توزيع.
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املحروقات والزيوت استغالل موهي)

ملك بار عمليات الغسل والتشحيم.
 (( عنوان املور االجتماعي):)شارع)
(- شال) محطة  مكناس  طريق  وناور 

31111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3 عباود فاطمة):))63)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 ((5 ( (: عبدهللا) عباود  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
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63)حصة) ( (: السيد3 عباود زاونة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد3 عباود عائشة):))63)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد عباود احمد):))5)))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد3 عباود خدوجة):)))6)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 ((5 ( (: ابراهيم) عباود  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

)6)حصة) ( (: السيد3 عباود سعاد)

بويمة)11))درهم للحصة).

 ((5 ( (: مصطفى) عباود  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد عباود عبدالرحمان):))5)) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

)6)حصة) ( (: السيد3 عباود نادوة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فاطمة  عباود  السيد3 

 31111   56 رقم) العبدلوية  تجزئة 

مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) عبدهللا  عباود  السيد 

 (7( رقم) مبارك  سيدي  تاركة  حي 

31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) زينة  عباود  السيد3 

فرنسا)31111)سلنت مور فرنسا.

عنوانه(ا)) عائشة  عباود  السيد3 

اقامة باق عمار3 ب شوة رقم7)اسيل))

31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) احمد  عباود  السيد 
 ((9 رقم) (33 بلوك) الجنوب  س.م 

31111)مراكش املغرب.

السيد3 عباود خدوجة عنوانه(ا))
 ((9 رقم) (33 بلوك) الجنوب  س.م 

31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) ابراهيم  عباود  السيد 
 ((9 رقم) (33 بلوك) الجنوب  س.م 

31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) سعاد  عباود  السيد3 
 ((9 رقم) (33 بلوك) الجنوب  س.م 

31111)مراكش املغرب.

السيد عباود مصطفى عنوانه(ا))
 31111 سماللية) دجال  زنوة  ((3

مراكش املغرب.

عبدالرحمان) عباود  السيد 

والسيد3 عباود))نادوة عنوانه(ا))س.م)
 31111  ((9 رقم) (33 الجنوب بلوك)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عبدهللا  عباود  السيد 

 (7( رقم) مبارك  سيدي  تاركة  حي 

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((8 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)53)3.

((3I

SEL ET MIEL

 BLUE WAVE
COMMODITIES

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

BLUE WAVE COMMODITIES

35) شارع محمد الخامس الطابق 

 Tanger ،91111 ، (8 الرابع شوة

Maroc

 BLUE WAVE COMMODITIES

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 37 

مفتاح الخير شارع ولي العهد طنجة - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(155(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BLUE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.WAVE COMMODITIES

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتصدور املنتجات الزراعية الغذائية.
 37 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

مفتاح الخير شارع ولي العهد طنجة)-)

91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

حصة) (5( ( (: السيد توفيق ازير3)

بويمة)11))درهم للحصة).

 39 ( (: ( عموري) نجالء) السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ازير3  توفيق  السيد 
 3( رقم) ((3 زنوة) حي فاطمة الزهراء)

طنجة)91111)طنجة املغرب.

عموري عنوانه(ا)) السيد3 نجالء)

حي املكتب الجهوي لالستتمار الفالحي)
51))9)قصر) 53)الوصر الكبير) رقم)

الكبير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عموري عنوانه(ا)) السيد3 نجالء)

حي املكتب الجهوي لالستتمار الفالحي)
51))9)قصر) 53)الوصر الكبير) رقم)

الكبير املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)898)3).

((3I

ام صفث

شركة مون دومين
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ام صفث

شارع محمد الخامس زنوة ام الربيع 

عمار3 النخيل الطبق الثاني رقم 1) 

جليز مراكش .، 31111، مراكش 

املغرب

شركة مون دومين شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
الروافيع سيدي محمد الدليل 

شيشاو3 - 111)3 شيشاو3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(369
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

مون دومين.
اإلدار3 و) (: غرض الشركة بإوجاز)
والفالحي- والصناعي  التسيرالتجاري 

استيراد و تصدور.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الدليل) محمد  سيدي  الروافيع 

شيشاو3)-)111)3)شيشاو3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 33.333 ( (: الدراجي) مراد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 33.333 ( (: رافع) واسين  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
((: رافع) الصادق  عبد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  (33.333

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد مراد الدراجي عنوانه(ا))73 
أبواب جليز عمار3 ج مبروكة) إقامة 

مراكش)31111)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) رافع  واسين  السيد 
إقامة قرطبة عمار3 ا رقم)))املحاميد)

مراكش)31111)مراكش املغرب.
رافع) الصادق  عبد  السيد 
سيدي) الروافيع  دوار  عنوانه(ا))
 3(111 شيشاو3) الدليل  محمد 

شيشاو3 املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) رافع  واسين  السيد 
إقامة قرطبة عمار3 ا رقم)))املحاميد)

مراكش)31111)مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بامنتانوت) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)57/2020.
((5I

CENTRE D’AFFAIRES OUHOUD

PÉPINIÈRE AASSAM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
CENTRE D›AFFAIRES OUHOUD
 ANGLE BD MLY ABDELAZIZ
 ET RUE SALAH EDDINE RCE
 NOUR(B(BUR(N°4 ، 14000،

KENITRA MAROC
PÉPINIÈRE AASSAM شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
3، زاوية شارع موالي عبد العزيز و 
صالح الدون إقامة نور ب - 3111) 

الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53919
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PÉPINIÈRE AASSAM
بيع) (• (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الزهور والنباتات بالجملة
)•)االستغالل الفالحي

•)استيراد وتصدور.
مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)3،)زاوية شارع موالي عبد العزيز)
و صالح الدون إقامة نور ب)-)3111) 

الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 811 ( (: طارق) عمراوي  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (11 ( (: بوعشر3) هاجر  السيد3 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) طارق  عمراوي  السيد 
))))محمد الوري شوة)6)إقامة واسر)

3111))الونيطر3 املغرب.
السيد3 هاجر بوعشر3 عنوانه(ا)))
33)شارع ووسف إبن تاشفين الشوة)

5) 3111))الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) طارق  عمراوي  السيد 
))))محمد الوري شوة)6)إقامة واسر)

3111))الونيطر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم))7391.

((6I

CABINET MARZAK MOHAMMED

NO PLAS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET MARZAK
MOHAMMED

 N°38 RUE(LONDON(APPT01
 EL(JADIDA ، 24013، EL(JADIDA

MAROC
NO PLAS شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )9) 
املنطوة الصناعية  الجدود3 3111) 

الجدود3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6533

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NO (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLAS

غرض الشركة بإوجاز):)

البالستيك) وإصالح  تركيب 

واملركب

أو) املختلفة  االشغال  في  مواول 

أشغال البناء

الفوالدوة)) واألنابيب  البناوات 

واإلصالحات امليكانيكية)
عنوان املور االجتماعي):)رقم))9) 

املنطوة الصناعية))الجدود3)3111) 

الجدود3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد بيير ماري ليكليرك):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

ليكليرك) ماري  بيير  السيد 
املخازن) واد  زنوة  (3 فيال) عنوانه(ا))

الجدود3) ((3111 الجدود3) بالطو 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ليكليرك) ماري  بيير  السيد 
املخازن) واد  زنوة  (3 فيال) عنوانه(ا))

الجدود3) ((3111 الجدود3) بالطو 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالجدود3))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)5113).

((7I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

A.C.M GROUPE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

 A.C.M GROUPE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )) زنوة 

خالد ابن الوليد الطابق الثالث رقم 

6 طنجة - 91111 طنجة املغرب.

تحويل املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.96835

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

1)1))تم تحويل) 1))وونيو) املؤرخ في)

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
الطابق) الوليد  ابن  خالد  زنوة  (((«

الثالث رقم)6)طنجة)-)91111)طنجة)

شارع) مروى  اقامة  (« إلى) املغرب«)

ووسف ابن تاشفين الطابق التاسع)

شوة))9)-)91111)طنجة املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

1)1))تحت رقم))88)3).

((8I

CONSEILS EVERNAGE

STE MINALOG
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

MINALOG  :اسم الشركة 

 شركة عات مسؤولية محدود3 

وعنوان مورها االجتماعي

املنطوة الصناعية رقم 996) 

حربيل مراكش 

تأسيس شركة عات مسؤولية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

9(185

تفويت حصص

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

تمت) وناور1)1)) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على:))
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الناعوري) عزيز  السيد  تفويت 
511)حصة اجتماعية من صل)111) 
لفائد3 السيد(3))توفيق بكاري بتاريخ)

1))وناور)1)1) .
الناعوري) عتيق  السيد  تفويت 
511)حصة اجتماعية من صل)111) 
لفائد3 السيد(3))توفيق بكاري بتاريخ)

1))وناور)1)1) .
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) ((3 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1))تحت رقم).8)3)))
((9I

مستامنة شامة

REDAMALAK
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مستامنة شامة

شارع املسير3 رقم )3) الطابق االول 
الناظور شارع املسير3 رقم )3) 
الطابق االول الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب
REDAMALAK شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع اوت 
شيشار حي املطار  - 111)6 الناظور 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(113(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.REDAMALAK
غرض الشركة بإوجاز):)موهى

وجبة خفيفة سريعة
مطعم بيتزا.

عنوان املور االجتماعي):)شارع اوت)
111)6)الناظور) شيشار حي املطار))-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (11.111 ( (: السيد عمر حوليش)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (111 (: حوليش) عمر  السيد  (

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عمر حوليش عنوانه(ا))حي)
اوالد ميمون زنوة)3))رقم)13 111)6 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر حوليش عنوانه(ا))حي)
اوالد ميمون زنوة)3))رقم)13 111)6 

الناظور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)1))وونيو)

1)1))تحت رقم)3)5.
((1I

CABINET BADREDDINE

MENARA BEAUTY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسير3 ) اقامة هني الشوة 

رقم ) ، 1، مراكش املغرب
MENARA BEAUTY شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي اغلي ) 
رقم 19 - 31111 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.397(5
الشريك) قرار  بموت�سى 
 (1(1 مارس) (1( في) الوحيداملؤرخ 
تورر حل شركة عات مسؤلية محدود3)
 MENARA الوحيد) الشريك  عات 

 (11.111 مبلغ رأسمالها) ( (BEAUTY
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي اغلي)
مراكش املغرب) (31111 (- (19 رقم) ((
نتيجة ل):)طبوا للبندون))3)و)33)من)

الوانون االسا�سي للشركة.
 ( و حدد مور التصفية ب اغلي)

رقم)19)-)31111)مراكش املغرب.)
و عين:

و) بطولة  ( محمد) السيد(3))
درب) اسحاق  سيدي  عنوانه(ا))
مراكش) (31111  3( رقم) أمساكي 

املغرب كمصفي)(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))337)).
(((I

CABINET BADREDDINE

MAMICO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CABINET BADREDDINE
79) أ مسير3 ) اقامة هني الشوة 

رقم ) ، 1، مراكش املغرب
MAMICO شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : سوق 
الربيع اقامة الربيع 3 الشوة رقم 
6 سيدي ووسف بن علي - 31111 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.(3165

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تورر حل) ((1(1 )1)مارس) املؤرخ في)
مسؤلية) عات  شركة  (MAMICO
محدود3 عات الشريك الوحيد مبلغ)
وعنوان) درهم  ((1.111 رأسمالها)
مورها اإلجتماعي سوق الربيع اقامة)
الربيع)3)الشوة رقم)6)سيدي ووسف)

املغرب) مراكش  (31111 (- علي) بن 
نتيجة لطبوا للبندون))3)و)33.

و عين:
و) ( المواسني) ( أسامة) السيد(3))
تجزئة) انصاف  زنوة  عنوانه(ا))
مراكش) (31111  8( رقم) السباعي 

املغرب كمصفي)(3))للشركة.

و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
سوق) وفي  ((1(1 مارس) (1( بتاريخ)
رقم) الشوة  (3 الربيع) اقامة  الربيع 
 31111 (- سيدي ووسف بن علي) (6

مراكش املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))337)).
(((I

CABINET BADREDDINE

 SANITAIRE DIAMAND
BLEU

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسير3 ) اقامة هني الشوة 

رقم ) ، 1، مراكش املغرب
 SANITAIRE DIAMAND BLEU
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي محاميد 9 
رقم )3)  - 31111 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(5(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SANITAIRE DIAMAND BLEU
تجار3) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 
جميع املواد املتعلوة بالبناء)و الصرف)

الصحي.
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العمليات) جميع  العموم  وعلى  (-
املدنية،)التجارية،)املالية،)الصناعية)
ترتبط بصفة) التي قد  والعوارية 
مباشر3 أو غير مباشر3 بغرض الشركة)
والتي من شأنها تطوير غرض الشركة.
:)محاميد) .عنوان املور االجتماعي)
9)رقم))3)))-)31111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 SANITAIRE الشركة)
)DIAMAND(BLEU)حصة) :( ( 1.000

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
النصري) املصطفى  السيد 
رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) (31111 اسكجور) ((835

املغرب.
السيد بوجمع بنشواف عنوانه(ا))
تجزئة املحاميد)9)رقم))3))اسكجور)

31111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
النصري) املصطفى  السيد 
رقم) هللا  معطى  تجزئة  عنوانه(ا))
مراكش) (31111 اسكجور) ((835

املغرب
السيد بوجمع بنشواف عنوانه(ا))
تجزئة املحاميد)9)رقم))3))اسكجور)

31111)مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3539)).

((3I

AUDEXPERT

NEW CATERING
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

NEW CATERING شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 1) 
زنوة حرية الطابق 3 الشوة 5 

الدارالبيضاء - 1))1) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(83(

 19 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NEW (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CATERING
ممون) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

حفالت.
 (1 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 5 الشوة) (3 الطابق) حرية  زنوة 
1))1))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد عبد الرحيم))الياف):))311 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
311)حصة) ( (: ازرار3) ( السيد رضا)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 هدى زبيري):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الياف) ( الرحيم) عبد  السيد 
عنوانه(ا))تجزئة رياض سيدي مومن)
 3 طابق) ((3 رقم) (( عمار3) ((3 م س)
الدارالبيضاء) ((1311 مومن) سيدي 

املغرب.

عنوانه(ا)) ازرار3  ( رضا) السيد 
رقم) (8 عمار3) (( اقامة الوفاق م س)
 (16(1 الدارالبيضاء) س  ))ع 

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) زبيري  هدى  السيد3 
رقم) (7 عمار3) ((3 زنوة) (( الساملية)
الدارالبيضاء) ((1711 البيضاء) (3

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ازرار3  ( رضا) السيد 
رقم) (8 عمار3) (( اقامة الوفاق م س)
 (1(31 الدارالبيضاء) س  ))ع 

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736986.
((3I

AUDEXPERT

LUNA  GARDEN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
AUDEXPERT

 BD LALLA YACOUT ET RUE EL
 ARAAR(IMM 9- 4ème  ETAGE
 APPART 17 RESIDENCE(GALIS

 CASABLANCA ، 20200،
Casablanca Maroc

LUNA  GARDEN شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) 
زنوة حرية الطابق 3 الشوة 
5 الدارالبيضاء - 1))1)  

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(7((
 (1 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  LUNA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GARDEN
صيانة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املناطق الخضراء.
 (1 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 5 الشوة) (3 الطابق) حرية  زنوة 
الدارالبيضاء)-)1))1)))الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد رضا ازرار3):))111.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد رضا ازرار3 عنوانه(ا))اقامة)
الوفاق م س)))عمار3)8)رقم)))ع س)
الدارالبيضاء) ((16(1 الدارالبيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رضا ازرار3 عنوانه(ا))اقامة)
الوفاق م س)))عمار3)8)رقم)))ع س)
الدارالبيضاء) ((16(1 الدارالبيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736795.
((5I

AMGHAR MOHAMED

TRAITEUR LES AMIS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED
 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،
SEFROU MAROC

TRAITEUR LES AMIS شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 
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الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 361 

تجزئة هند حي النهضة بنصفار 
صفرو - 111)3 صفرو املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(8(3
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAITEUR LES AMIS
-ممون) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ومنظم حفالت
-)مفاوض.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)361 
تجزئة هند حي النهضة بنصفار صفرو)

-)111)3)صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( وزانة) ووسف  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( وزانة) ووسف  السيد 
صفرو)) بنصفار  زالغ  حي  (3(6 رقم)

111)3)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وزانة  ووسف  السيد 
صفرو) بنصفار  زالغ  حي  (3(6 رقم)

111)3)صفرو املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)1))تحت رقم)69.

((6I

AMGHAR MOHAMED

STE KOLPORT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN
 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC
STE KOLPORT  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي اوت 

ابراهيم سيدي ووسف ابن احمد 
صفرو  - 111)3 صفرو املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(855
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((8
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. KOLPORT
-نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االمتعة)
-التصدور و االستيراد.

اوت) (: االجتماعي) املور  عنوان 
احمد) ابن  ووسف  سيدي  ابراهيم 

صفرو))-)111)3)صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
511)حصة) ( (: السيد واسين كوال)

بويمة)11))درهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد حفيظ كوال)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد واسين كوال عنوانه(ا))رقم)
زنوة محمد بن ابراهيم حبونة) ((66

صفرو))111)3)صفرو املغرب.

السيد حفيظ كوال عنوانه(ا))رقم)
زنوة محمد بن ابراهيم حبونة) ((66

صفرو))111)3)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد واسين كوال عنوانه(ا))رقم)
زنوة محمد بن ابراهيم حبونة) ((66

صفرو))111)3)صفرو املغرب
السيد حفيظ كوال عنوانه(ا))رقم)
زنوة محمد بن ابراهيم حبونة) ((66

صفرو))111)3)صفرو املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)1))تحت رقم)96.
((7I

EL FACHTALI CONSEIL

ROLLS CAFE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شوة رقم 
9 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

31111، مراكش املغرب
ROLLS CAFE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الشوة 

رقم )3 عمار3 س إقامة البستان 5 
اإلزدهار  - 31111 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

55765
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(3 فبراور) (17
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ROLLS(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CAFE
غرض الشركة بإوجاز):)استغالل و)

تسيير املوهى و غرفة الشاي).
الشوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 5 عمار3 س إقامة البستان) (3( رقم)

اإلزدهار))-)31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ( السيد محمد ر�سى قباج)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد بدي فرواني)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

قباج)) ر�سى  محمد  السيد 

عنوانه(ا))إقامة عثمان تاركة رقم)7) 

31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) فرواني  بدي  السيد 

 31111   ((5 وحد3 ميد صفو رقم)

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

قباج) ر�سى  محمد  السيد 

عنوانه(ا))إقامة عثمان تاركة رقم)7) 

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

فبراور) ((7 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

3)1))تحت رقم)31)61.

((8I

CABINET KHACHIM

BESTLIVREY
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET KHACHIM

 N°9 LOT(MABROUKA(BIR

 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC

BESTLIVREY شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 36) 

املحل ) منطوة التنشيط - 3111) 

الونيطر3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53863
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (19

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BESTLIVREY

غرض الشركة بإوجاز):)بيع الوهو3)

بالتوسيط

إصالح أالت املواهي و الصيانة.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)36) 

 (3111 (- منطوة التنشيط) (( املحل)

الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: نهال) تراس  ( السيد3)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) نهال  تراس  ( السيد3)

 (3111 منطوة التنشيط) ( ((36 رقم)

الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نهال  تراس  ( السيد3)

 (3111 منطوة التنشيط) ( ((36 رقم)

الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)73863.

((9I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

TS FAMILY MAROC
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE FIDUCIAIRE D›AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE(AHLAM 1 ENTRÉE

  B(BUREAU(N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ(MARRAKECH، 40000،

marrakech(maroc
TS FAMILY MAROC شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 313 
، الطابق الثاني ، مكتب رقم ) ، 
منطوة سيدي غانم ، مراكش - 

1))31 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13((3
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 TS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAMILY MAROC
تشغيل) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

بيوت الضيافة
-)التنويب عن األسواق السياحية)

في املغرب وفي الخارج
اإلقامة) وبيع  وترويج  تنظيم  (-
الفردوة أو الجماعية عند الطلب أو)
باإلضافة إلى اإلقامة) (، من الكتالوج)

الجماعية
-)تحضير وتنظيم حفالت عامة أو)

خاصة
-)استيراد وتصدور.

-)وكالة عوارية)،)سمسار عوارات.
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) مكتب  (، الثاني) الطابق  (، (313
(- ،)مراكش) ،)منطوة سيدي غانم) ((

1))31)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الشركة ت س فاميلي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
الشركة ت س فاميلي عنوانه(ا))
ميلري) جلي69391) ال  زنوة  جلي  ال 

فرنسا)69391))ميلري))فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
جان) توماس  شميدر  السيد 
عنوانه(ا))ال جلي زنوة ال جلي69391 
ميلري فرنسا)69391))ميلري))فرنسا

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3513)).
(31I

sofoget

BROPROM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue(mohamed(qorri
 residence(chaimae(bur(n° 2 et 3

، 14000، kenitra(maroc
BROPROM شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الونيطر3 
3)  شارع انوال عمار3 فلوري )) 

مكتب 3 ميموزا  - 3111) الونيطر3 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
53837

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 
املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BROPROM
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.
عنوان املور االجتماعي):)الونيطر3)
 (( فلوري) عمار3  انوال  شارع  ( ((3
مكتب)3)ميموزا))-)3111))الونيطر3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: الزياتي) رضوان  ( ( السيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد))جمال الزياتي):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 511 (: الزياتي) رضوان  ( ( السيد) (

بويمة)11))درهم.
السيد))جمال الزياتي):)511)بويمة)

11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد)))رضوان الزياتي عنوانه(ا))
الونيطر3) ((3111 املغرب) الونيطر3 

املغرب.
عنوانه(ا)) الزياتي  جمال  ( السيد)
الونيطر3) ((3111 املغرب) الونيطر3 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد)))رضوان الزياتي عنوانه(ا))
الونيطر3) ((3111 املغرب) الونيطر3 

املغرب
جمال الزياتي عنوانه(ا)) ( السيد)))
الونيطر3) ((3111 املغرب) الونيطر3 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)9)3).

(3(I
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SIGMA EMBALLAGE INDUSTRIE

 SIGMA EMBALLAGE
INDUSTRIE

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 SIGMA EMBALLAGE
INDUSTRIE

 Douar Ouled Hadda Sidi
 Hajjaj Oued Hassar Tit Mellil

Mediouna ، 29672، الدار 
البيضاء املغرب

 SIGMA EMBALLAGE
INDUSTRIE شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار أوالد 

حد3 سيدي حجاج واد حصار  
تيط مليل ميدوونة - )967) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(785
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SIGMA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EMBALLAGE INDUSTRIE
تصنيع) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
منتجات) وجميع  الكرتونية  األنابيب 

التعبئة والتغليف.
-صناعة الشرائط الالصوة.

ومعالجة) وتجار3  وبيع  -شراء)
املصنوعة) املنتجات  جميع  وتوزيع 
والبالستيك) والكرتون  الورق  من 
املشتوة) أو  امللحوة  املواد  وجميع 
العناصر) وجميع  (، املواد) هذه  من 
بما في علك الورق أو الورق املووى)
و جميع املواد) (، أو األلياف الورقية)
إنتاجها) وتم  أن  املحتمل  من  التي 
على آالت الورق أو الكرتون وجميع)
املنتجات التي ورتبط تطويرها بالورق)

والكرتون.

عنوان املور االجتماعي):)دوار أوالد)
حد3 سيدي حجاج واد حصار))تيط)
مليل ميدوونة)-))967))الدارالبيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: لحبيب) العسري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد لطفي محمد):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد العسري لحبيب عنوانه(ا))
حي السالمة)))زنوة)57)رقم)) 1111) 

الدارالبيضاء)املغرب.
السيد لطفي محمد عنوانه(ا))حي)
الصدري املجموعة)))زنوة)7)رقم)63 

1111))الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العسري لحبيب عنوانه(ا))
حي السالمة)))زنوة)57)رقم)) 1111) 

الدارالبيضاء)املغرب
السيد لطفي محمد عنوانه(ا))حي)
الصدري املجموعة)))زنوة)7)رقم)63 

1111))الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73693.
(3(I

BOUCHTA COMPTA

SA ALUM
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
BOUCHTA COMPTA

 RUE MASSINET RES.
 CHAIME«B« 1erETAGE(N° 3 ،

90000، TANGER(MAROC
SA ALUM شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي مدشر 

 TANGER 91111 - كزناوة
.MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33999

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(9 وونيو) ((1 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 (1.111« أي من) درهم«) (391.111«

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز) (18 بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

9)1))تحت رقم)3)37.

(33I

fiduciairelaperformance

R.O.D العساوي
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc

العساوي R.O.D شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3 

عمار3 اتري 3 تجزئة مريم ويسالن 

 MEKNES 50000  مكناس

MEKNES املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

39835

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.R.O.D(العساوي

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.

 3 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
ويسالن) مريم  تجزئة  (3 اتري) عمار3 
 MEKNES 51111 ( مكناس)

MEKNES)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
511)بويمة) (: السيد رضوان بوتي)

11))درهم.
 511 (: الدكيكة) ووسف  السيد 

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) بوتي  رضوان  السيد 
7)ويسالن) 8))رقم) ))عمار3) البستان)

51111)مكناس املغرب.
السيد ووسف الدكيكة عنوانه(ا))
الحاجب) جحجوح  جحجوح  مركز 

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوتي  رضوان  السيد 
7)ويسالن) 8))رقم) ))عمار3) البستان)

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)8)6).

(33I

موثوة

COMPLEXE STATION
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
موثوة

زاوية شارع الودس و شارع أبو بكر 
الوادري إقامة التعاون الطابق 

الرابع سيدي معروف الدار البيضاء 
، 1333)، الدار البيضاء املغرب
COMPLEXE STATION  شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الدار 

البيضاء زنوة سومية إقامة شهرزاد 
3 الطابق الخامس رقم )) النخيل - 

1631) الدار البيضاء املغرب
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تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35(637

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 شتنبر) (31

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. COMPLEXE STATION

غرض الشركة بإوجاز):)

*)إنشاء)املواوالت العوارية و كل ما)

وتعلق بها.

استغالل العوارات) بيع،) اقتناء،) (

املبنية أو العارية

عوارات املوجه للسكن أو) بناء) (*

التجار3.

*)اإلستيراد و التصدور

*)املواد الغذائية بالجملة

بجميع) الويام  عامة  بصفة  (

العمليات التجارية و املالية و كل ماله)

عالقة مباشر3 أو غير مباشر3 بغرض)

الشركة)

في) الوسائل  بجميع  املساهمة 
مشاريع أي شركة مؤسسة أو في طور)

التأسيس لها نفس النشاط

الدار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
زنوة سومية إقامة شهرزاد) البيضاء)

3)الطابق الخامس رقم))))النخيل)-)

1631))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 851 ( (: بومزبرا) هاجر  السيد3 

حصة بويمة)85.111)درهم للحصة).

العز) املصطفى  موالي  السيد 

درهم) ((5.111 حصة بويمة) ((51 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بومزبرا  هاجر  السيد3 
 (1111 زنوة اثينا الدار البيضاء) (19

الدار البيضاء)املغرب.
العز) املصطفى  موالي  السيد 
بلجيكا) (53(1 بلجيكا) عنوانه(ا))

بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بومزبرا  هاجر  السيد3 
 (1111 زنوة اثينا الدار البيضاء) (19

الدار البيضاء)املغرب
العز) املصطفى  موالي  السيد 
بلجيكا) (53(1 بلجيكا) عنوانه(ا))

بلجيكا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)9)1))تحت رقم)3739)7.

(35I

PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT(N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE(ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YAYA ALI MODELE  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1)-9 
شارع باب اكناو قيساريات سال - 

31111 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39617
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(( دجنبر) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAYA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. ALI MODELE
تاجر) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أحذوة مشتركة
تاجر امتعة مشتركة بالتوسيط

 10-9 (: االجتماعي) املور  .عنوان 
(- سال) قيساريات  اكناو  باب  شارع 

31111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ماماد) هشام  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ماماد  هشام  السيد 
 31111   (58 رقم) (( عباد) سيدي 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ماماد  هشام  السيد 
 31111   (58 رقم) (( عباد) سيدي 

مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وناور) (1( بتاريخ) ( بمراكش) التجارية 

))1))تحت رقم)53813.
(36I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدود3 دات)

الشريك الوحيد

EDDAHOUZ NEGOCE
SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدود3 
ذات الشريك الوحيد

تجزئة عثمان زنوة )) رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 1371)، 

الدار البيضاء املغرب

 EDDAHOUZ(NEGOCE-SARL
AU شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاء رقم )36 الكار3 برشيد - 

6311) برشيد املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(13((

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 دجنبر) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الدهوز) علي  ( ((3) السيد) تفويت 
11))حصة اجتماعية من أصل)11) 
حصة لفائد3))السيد)(3)))نور الدون)

خطاري بتاريخ)19)دجنبر)9)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
دجنبر) ((( بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

9)1))تحت رقم)3137.

(37I

مينار3 فينانس جروب

كونسيبت انوفاسيون بيرو
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
مينار3 فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شوة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

31111، مراكش املغرب
كونسيبت انوفاسيون بيرو شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )5 شارع 
موالي رشيد شوة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 31111 مراكش 
املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(13(77

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
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عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كونسيبت انوفاسيون بيرو.

استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وإصالح اآلالت الكاتبة)) ( وبيع) وشراء)

واملعدات واللوازم املكتبية.

-)تجار3 أثاث املكتب)؛

(النسخ) املحاسبة) آالت  تأجير  (-

ومعدات املكاتب))؛.

)5)شارع) عنوان املور االجتماعي):)

الطابق) (7 رقم) شوة  رشيد  موالي 

الرابع جليز مراكش)-)31111)مراكش)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: كرافيلو) السيد3 سيلفي 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

حصة) (811 ( (: السيد ربيع اهزام)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد جون مارك فابريس برونو)

 (11 بويمة) حصة  ((11 ( (: اوفورا)

درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 سيلفي كرافيلو عنوانه(ا))

)6)اقامة واسمينة)8811))املحمدوة)

املغرب.
زنوة) السيد ربيع اهزام عنوانه(ا))

الغرابي رقم)86)حي الداخلة))81111 

اكادور املغرب.

فابريس) مارك  جون  السيد 

اقامة) (3(3 عنوانه(ا)) اوفورا  برونو 

السييستا))8811))املحمدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ربيع اهزام عنوانه(ا))زنوة)

الغرابي رقم)86)حي الداخلة))81111 

اكادور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3568)).

(38I

CDH AUDIT ET CONSEILS

 GENERALE  DES TRAVAUX
URBAINS

شركة عات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

CDH AUDIT ET CONSEILS
 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC
 GENERALE  DES(TRAVAUX

URBAINS  شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )5 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث - 31)1) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(57395

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 فبراور) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
بناني) محمد  ((3) السيد) تفويت 
311)حصة اجتماعية من أصل)311 
 CHAMA ((3) السيد) ( حصة لفائد3)

INVEST)بتاريخ)5))فبراور)1)1).
تفويت السيد)(3))غالي بناني)311 
 311 أصل) من  اجتماعية  حصة 
 URBA ((3) السيد) ( لفائد3) حصة 

FINANCE)بتاريخ)5))فبراور)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737355.

(39I

مكتب الشنتوف

 WOBY WEB MAROC SARL
AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الشنتوف
شارع الحسن الثاني الطابق االول 

رقم 9 ، 93111، تطوان املغرب
 WOBY WEB MAROC SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 9) شارع 

عمرو بن العاص الطابق 3 رقم 6) 

طنجة - 33111 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(789

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 WOBY(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.WEB MAROC SARL AU

التطوير) (: بإوجاز) غرض الشركة 

املعلوماتي.

9))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
 (6 رقم) (3 عمرو بن العاص الطابق)

طنجة)-)33111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

دونيس) اوريك  توليس  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 TOULI SSE ERIC, السيد)

 APPT 3(6 BLDG((ا)عنوانه(DENIS

 ( PALMETTO PLACE DAVAO

 CITY DAVAO PHILIPPINE 9(111

DAVAO)الفلبين.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 TOULI SSE ERIC, DENIS(السيد

 APPT 3(6 BLDG ( عنوانه(ا))

 PALMETTO PLACE DAVAO CITY

 DAVAO PHILIPPINES. 9(111

DAVAO)الفلبين.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)31977).

(31I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

شركة هيثم لالسكان

 SOCIETE HAYTAM
LILISKANE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR (3(

 I(BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 SOCIETE) شركة هيثم لالسكان

HAYTAM LILISKANE) شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املركز 

التجاري تسير ) رقم 1) برشيد - 

11)6) برشيد املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3665

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

 SOCIETE HAYTAM)(هيثم لالسكان

.(LILISKANE

أالنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.

املركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- برشيد) ((1 رقم) (( تسير) التجاري 

11)6))برشيد املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد خشيلعة محمد)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد خشيلعة محمد عنوانه(ا))
دوار التشايش جاقمة برشيد)11)6) 

برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد خشيلعة محمد عنوانه(ا))
دوار التشايش جاقمة برشيد)11)6) 

برشيد املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)1))تحت رقم)376.

(3(I

CDH AUDIT ET CONSEILS

BIOLYS 
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة
CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC

 BIOLYS  شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 
انفا وزنوة مولييرالطابق الرابع  رقم 
63) - 1151) الدار البيضاء املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(39.177
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7))وناور)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»زاوية شارع انفا وزنوة مولييرالطابق)
الدار) ((1151 (- ((63 رقم) ( الرابع)
 (19 »طريق) إلى) املغرب«) البيضاء)
ب) اقامة  معروف  سيدي  درابنة 
(- ( ((3 رقم) الفضاء) الرابع  الطابق 

1)15))الدار البيضاء))املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737339.
(3(I

fiduciairelaperformance

حطاط ترونس
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance
 rue(safi(hay(nasr(meknes

meknes، 50000، meknes(maroc
حطاط ترونس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3)) 
ويسالن مكناس - 51111 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39885
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)حطاط)

ترونس.
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدون).
عنوان املور االجتماعي):)رقم)3)) 
مكناس) (51111 (- مكناس) ويسالن 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد هتات احمد):)111))بويمة)

11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) احمد  هتات  السيد 

 51111 6)3)ب م غ) حي السكة رقم)

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) احمد  هتات  السيد 

 51111 6)3)ب م غ) حي السكة رقم)

مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم))68).

(33I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدود3 دات)

الشريك الوحيد

AVRON COMPANY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدود3 دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثمان زنوة )) رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 1371)، 

الدار البيضاء املغرب

AVRON COMPANY شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 1) شارع 

الحرية الطابق 3 رقم 6  - 1))1) 

الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3((563

العام) الجمع  بموت�سى 

 (1(1 مارس) (16 اإلستثنائياملؤرخ في)

مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

مبلغ) ( (AVRON COMPANY
وعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)

الحرية) شارع  ((1 اإلجتماعي) مورها 
الدار) ((1((1 (- ( (6 رقم) (3 الطابق)

ظروف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

اقتصادوة.

و حدد مور التصفية ب)1))شارع)
 (1((1 (- ( ( (6 رقم) (3 الحرية الطابق)

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

و) اسمهري  ( ( علي) ( السيد(3))
ط) فلوراك  زنوة  ((( عنوانه(ا))
املغرب) البيضاء) الدار  ((1((1   3

كمصفي)(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

-(:
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)9)7353.
(33I

PARTAGE CONSULTING

SALS 4 YOU
إعالن متعدد الورارات

PARTAGE CONSULTING
شارع لبنان إقامة وامنة ) الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم
املغرب

SALS 4 YOU »شركة عات 
املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
جمال الدون أفغاني ، عمار3 سكنى 

املوريحة الدور الثاني رقم 8) - 
11)91 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(573
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))3)وناور)1)1)
تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
جدد:الساد3) كشركاء) قبول  ماولي:)
محمد سفيان بوعياد و نزار عزوزي)
الشخ�سي) التعريف  رقم  حاملي  (،
 K363691 وحمل األرقامعلى التوالي:)

 ،(CB250912
على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
تفويت) وقبول  العلم  أخذ  ماولي:)
 (395) وتسعون) وخمسة  أربعمائة 
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سهًما تخص السيد سعد الشنتوف)

لصالح السيد محمد سفيان بوعياد)

تخص) أسهم  ((5) خمسة) تفويت  (،

السيد عبد الحكيم الشنتوف لصالح)

بيع) بوعياد.) سفيان  محمد  السيد 

سهم تعود للسيد) ((511) خمسمائة)

نزار) الشنتوف لصالح  الحكيم  عبد 
عزوزي

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الحكيم) عبد  السيد  استوالة  قبول 

الشنتوق من مهامه كمسير للشركة)

والنهائي) الكامل  التسريح  وإعطائه 

ابتدائا من تاريخ تعيينه حتى تاريخه)

وحيد) كمسير  ( تعيين) إستوالته.)

للشركة السيد محمد سفيان بوعياد)

وسيدور))) محدود3.) غير  ملد3  وعلك 

يد) الشركة اآلن مدورها الوحيد الس

محمد سفيان بوعياد

على) ونص  الذي  (:5 رقم) قرار 

صياغة) وإعاد3  تحدوث  ماولي:)

في) لتأخذ  للشركة  األسا�سي  النظام 

الوانونية) التغييرات  جميع  االعتبار 

واعتماد) (، التي حدثت منذ تأسيسها)

النظام األسا�سي الجدود للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:6-7 رقم) بند 

ماولي:)تخصيص رأس املال

على) ونص  الذي  (:(6 رقم) بند 

ماولي:)تعيين مسير جدود للشركة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))75)3).

(35I

AMGHAR MOHAMED

STE ATICHANTIER
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV(MOUATAMAB(BEN

 ABBAD(MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

 STE ATICHANTIER

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 357 
بلوك ا حي بنصفار صفرو - 111)3 

صفرو املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(869
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ATICHANTIER
غرض الشركة بإوجاز):)-مواول في)

اشغال مختلفة)
-مواول في نول البضائع

-مفاوض.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)357 
 3(111 (- بلوك ا حي بنصفار صفرو)

صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
((: ( ربي) العاطي  الدون  عز  السيد 
511)حصة بويمة)11))درهم للحصة

 511 ( (: ( السيد زكرياء)العاطي ربي)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

ربي)) العاطي  الدون  عز  السيد 
عنوانه(ا))رقم)359)بلوك ا حي بنصفار)

صفرو)111)3)صفرو املغرب.
ربي)) العاطي  زكرياء) السيد 
بلوك ا بنصفار) (359 رقم) عنوانه(ا))

صفرو)111)3)صفرو املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ربي)) العاطي  الدون  عز  السيد 
عنوانه(ا))رقم)359)بلوك ا حي بنصفار)

صفرو)111)3)صفرو املغرب.

ربي)) العاطي  زكرياء) السيد 

حي) ا  بلوك  (359 رقم) عنوانه(ا))

بنصفار صفرو)111)3)صفرو املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)1))تحت رقم)17).

(36I

PARTAGE CONSULTING

SABBAH MAROC

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة وامنة ) الطابق 

 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم

املغرب

SABBAH MAROC شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

ابي الدرداء ساحة األمم املتحد3 

الطابق الثاني رقم )) - 9111 طنجة 

املغرب.

حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(57(

الشريك) قرار  بموت�سى 

 (1(1 فبراور) (13 في) الوحيداملؤرخ 

مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

مبلغ رأسمالها) ( (SABBAH MAROC

مورها) وعنوان  درهم  ((11.111

ساحة) الدرداء) ابي  زنوة  اإلجتماعي 

 (( األمم املتحد3 الطابق الثاني رقم)

-)9111)طنجة املغرب نتيجة ل):)حل)

الشركة املبكر وتصفيتها الودوة وفوا)

لألحكام الوانونية من)3)فبراور)1)1).

 Rue ب) التصفية  مور  حدد  و 

 Liban( résidence( Yamna1,( 6ème

étage(N°76(-(90000)طنجة املغرب.)

و عين:
السيد(3)))فاطمة الزهراء))العلري)
جمال) شارع  عنوانه(ا)) و  العابدي 
ابضالص) عمار3  االفغاني  الدون 
املغرب) طنجة  (91(11   6( رقم) ((

كمصفي)(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)751)3).
(37I

STEELGRADE

STEELGRADE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
STEELGRADE

بلوك أ 5)3 دوار بلعكيد ، 31163، 
مراكش املغرب

STEELGRADE شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي أوالد 
منصور برابح رقم )1 واحة سيدي 
إبراهيم - 31163 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(97
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.STEELGRADE
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
(إنتاج) الصلب) منتجات  تصنيع 
املسامير،سلك صلب)،)شبكة سلكية)
،)سلك) ،)سلك مجلفن سلك واضح)
تسويق الحدود) (- األسالك الشائكة)

الخرساني).
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أوالد) (: االجتماعي) املور  عنوان 

واحة سيدي) (1( منصور برابح رقم)

إبراهيم)-)31163)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

حصة) (( ( (: أووب) زعبول  السيد 

بويمة)111.))درهم للحصة).

حصة) (( ( (: محمد) الكور  السيد 

بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) أووب  زعبول  السيد 

5)3)بلوك أ دوار بلعكيد واحة سيدي)

إبراهيم)31163)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) محمد  الكور  السيد 
دوار ملخاليف واحة سيدي) (8( رقم)

إبراهيم)31163)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) أووب  زعبول  السيد 

5)3)بلوك أ دوار بلعكيد واحة سيدي)

إبراهيم)31163)مراكش املغرب

عنوانه(ا)) محمد  الكور  السيد 
دوار ملخاليف واحة سيدي) (8( رقم)

إبراهيم)31163)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3636)).

(38I

مستامنة شامة

VOLYA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة

مستامنة شامة
شارع املسير3 رقم )3) الطابق االول 

الناظور شارع املسير3 رقم )3) 

الطابق االول الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب

VOLYA شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اوالد 

بوعطية - 111)6 الناظور املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7679

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

املؤرخ في)13)وونيو)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

الناظور) (6(111 (- بوعطية) »اوالد 

بوغمارن) بني  »دوار  إلى) املغرب«)

احدادا)-)111)6)الناظور))املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)659.

(39I

فيد بيست كونسيلتين

M.K.SH
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة

فيد بيست كونسيلتين

حي السعاد3 شارع موالي اسماعيل 

زنوة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب

M.K.SH  شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 5) 

بلوك 9) حي موالي رشيد العيون 

رقم 5) بلوك 9) حي موالي رشيد 

العيون 71111 العيون املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5698

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((7 املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

البرومي خالد كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1092/2020.

(51I

مستامنة شامة

VOLYA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص
مستامنة شامة

شارع املسير3 رقم )3) الطابق االول 
الناظور شارع املسير3 رقم )3) 
الطابق االول الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب
VOLYA شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اوالد 
بوعطية - 111)6 الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7679
الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تمت) ((1(1 وونيو) (13 في) املؤرخ 

املصادقة على):
عزاوي) ( بالل) ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
111.))حصة لفائد3))السيد)(3))اووب))

بوجيد3 بتاريخ)13)وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)659.
(5(I

AZALYA ELEC SARL

AZALYA ELEC SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
AZALYA ELEC SARL

 douar tigami jadid tarmigt
ouarzazate ، 45000، ورزازات 

املغرب
AZALYA ELEC SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود3
 douar وعنوان مورها اإلجتماعي

 tigami(jadid(tarmigt(ouarzazate
45000 - ورزازات املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1837

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZALYA ELEC SARL
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

كهربائية.
 douar (: االجتماعي) املور  عنوان 
 tigami( jadid( tarmigt( ouarzazate

45000)-)ورزازات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
ارخسيسن) محمد  ( السيد)
ترميكت) الجدود  تكمي  عنوانه(ا))

35111)ورزازات املغرب.
ارخسيسن) عزالدون  السيد 
ترميكت) الجدود  تكمي  عنوانه(ا))

35111)ورزازات املغرب.
ارخسبسن) لحسن  السيد 
ترميكت) الجدود  تكمي  عنوانه(ا))

35111)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
ارخسبسن) محمد  السيد 
ترميكت) الجدود  تكمي  عنوانه(ا))

35111)ورزازات املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم))36.
(5(I

CABINET BAHMAD

MADGENCY.COM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمار3 د ) شوة 



7139 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

ب )) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمار3 د ) شوة 
ب )) الطابق الثاني جليز مراكش، 

31111، مراكش املغرب
MADGENCY.COM شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 

) على اليمين، شوة رقم 6، زاوية 
زنوة طارق ابن زياد وابن عائشة، 
إقامة اكسيل سيور، مبنى -18 - 

31111 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(131(9
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MADGENCY.COM
غرض الشركة بإوجاز):)استشارات)

التسويق والتسويق الرقمي.
مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)))على اليمين،)شوة رقم)6،)زاوية)
عائشة،) وابن  زياد  ابن  طارق  زنوة 
(- (18- مبنى) سيور،) اكسيل  إقامة 

31111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بيير ماري)،)ديسير)،)أرماندو)
سان) شارع  (7 عنوانه(ا)) ( فيالنت)

رومان))98111))موناكو))موناكو.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بيير ماري)،)ديسير)،)أرماندو)
سان) شارع  (7 عنوانه(ا)) ( فيالنت)

رومان))98111))موناكو))موناكو)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))333)).
(53I

عزيز انفوح

AMIMED TRAVAUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
عزيز انفوح

59 زنوة الزرقطوني ارفود، 11))5، 
ارفود املغرب

AMIMED TRAVAUX  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي   93 شارع 

موالي إسماعيل - 11))5 أرفود 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(35((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (16
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMIMED TRAVAUX
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
عنوان املور االجتماعي):)))93)شارع)
أرفود) (5((11 (- إسماعيل) موالي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

الرحيم) عبد  مسعودي  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرحيم)) عبد  مسعودي  السيد 
إسماعيل) موالي  شارع  عنوانه(ا))

11))5)أرفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الرحيم)) عبد  مسعودي  السيد 
إسماعيل)) موالي  شارع  عنوانه(ا))

11))5)أرفود املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة))بتاريخ)5))وناور)

1)1))تحت رقم))5.

(53I

عزيز انفوح

SAND TRAVAUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
عزيز انفوح

59 زنوة الزرقطوني ارفود، 11))5، 
ارفود املغرب

SAND TRAVAUX شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي قصر أوالد 
معطلة عرب الصباح زيز  - 11))5 

أرفود املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3869
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAND(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRAVAUX
أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة.
عنوان املور االجتماعي):)قصر أوالد)
 5((11 (- ( معطلة عرب الصباح زيز)

أرفود املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد صادوق سعيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) السيد صادوق سعيد 
بلوك)8)رقم))3)حي الجدود))11))5 

أرفود املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) السيد صادوق سعيد 
بلوك)8)رقم))3)حي الجدود))11))5 

أرفود املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)515.
(55I

فيد بيست كونسيلتين

DALIL CASH
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد3 شارع موالي اسماعيل 
زنوة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
DALIL CASH شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
سكيكيمة زنوة جبل طارق حي 

الوحد3 )1 العيون شارع سكيكيمة 
زنوة جبل طارق حي الوحد3 )1 
العيون 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 
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محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(889

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 DALIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CASH

خدمة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تحويل االموال.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

حي) طارق  جبل  زنوة  سكيكيمة 

العيون شارع سكيكيمة) (1( الوحد3)

 1( الوحد3) حي  طارق  جبل  زنوة 

العيون)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: دليل) لحسن  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) دليل  لحسن  السيد 

 71111  16 رقم) ((( شارع مكة زنوة)

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) دليل  لحسن  السيد 

 71111  16 رقم) ((( شارع مكة زنوة)

العيون املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1075/2020.

(56I

فيد بيست كونسيلتين

 SAHARA HERBAL
NUTRITION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد3 شارع موالي اسماعيل 
زنوة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
 SAHARA HERBAL NUTRITION
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

عالل بن عبد هللا حي الجدود رقم 
)) طرفاوا شارع عالل بن عبد هللا 
حي الجدود رقم )) طرفاوا 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(899
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA HERBAL NUTRITION
تصويق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االعشاب.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) الجدود  بن عبد هللا حي  عالل 
طرفاوا شارع عالل بن عبد هللا) (((
 71111 طرفاوا) ((( حي الجدود رقم)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد محمد سالم الوالي العلوي)
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد سالم الوالي العلوي)
الجدود3) العمارات  حي  عنوانه(ا))
طرفاوة) (71111 طرفاوة) رقم  بدون 

املعرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد سالم الوالي العلوي)
الجدود3) العمارات  حي  عنوانه(ا))
طرفاوة) (71111 طرفاوة) رقم  بدون 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1073/2020.

(57I

orient compt

JAMAL IMPORT EXPORT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، (15
60000، OUJDA(MAROC

JAMAL IMPORT EXPORT شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 5) تجزئة 
حبوس زنوةإ  طريق تاز3 تجزئة 
مشيور رقم9) 61111 وجد3 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.31739

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الوادر)) عبد  ((3) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (511 كبيري)
أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))

شيخ))))تومي بتاريخ)3))مارس)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)63)).

(58I

orient compt

 STE JAMAL IMPORT
EXPORT

شركة عات املسؤولية املحدود3
تغيير تسمية الشركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، (15

60000، OUJDA(MAROC
 STE JAMAL IMPORT EXPORT

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها االجتماعي 5) تجزئة 

حبوس زنوةإ طريق تاز3 تجزئة 
مشيور رقم9) 61111  وجد3 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
31739

)بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((1(1 مارس) ((3 املؤرخ في)
 STE JAMAL« من) الشركة  تسمية 
 STE« إلى) (»IMPORT EXPORT

.(»KATOU TRANS
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)63)).
(59I

orient compt

STE KATOU TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة
orient compt

 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، (15
60000، OUJDA(MAROC

STE KATOU TRANS شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها االجتماعي 5) تجزئة 
حبوس زنوةإ  - 61111 وجد3 

املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.31739

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((1(1 مارس) ((3 املؤرخ في)
»التصدور) من) الشركة  نشاط 

واالستيراد



713( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

»نول البضائع) إلى) اشغال البناء«)
لحساب الغير

والدولي) غيرالوطني  النول 
للمسافرين«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)63)).

(61I

orient compt

STE KATOU TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

orient compt
 rue(fes(app(N°2 OUJDA ، (15

60000، OUJDA(MAROC
STE KATOU TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 5) تجزئة 

حبوس زنوةإ - 61111  وجد3 
املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.31739
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))مارس)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
  61111 (- تجزئة حبوس زنوةإ) ((5«
بوقنادل) »تجزئة  إلى) املغرب«) وجد3 
تجزئة الغالي رقم35)-)61111))وجد3))

املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)63)).

(6(I

MARCHICA CONSEIL

 ANIR BEST IMPORT
EXPORT

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
33 ، شارع طوكيو، الطابق )، شوة 

)، الناظور. ، 111)6، الناظور 
املغرب

 ANIR BEST IMPORT EXPORT

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اوالد 

عي�سى بني انصار الناظور - 151)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1119

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANIR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.BEST IMPORT EXPORT

التصدور) (: غرض الشركة بإوجاز)

واالستيراد.

:)حي اوالد) عنوان املور االجتماعي)

 6(151 (- عي�سى بني انصار الناظور)

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: الحموتي) رضوان  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: الحموتي) خالد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان الحموتي عنوانه(ا))
الناظور) انصار  بني  عي�سى  اوالد  حي 

151)6)الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) الحموتي  خالد  السيد 
الناظور) انصار  بني  عي�سى  اوالد  حي 

151)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان الحموتي عنوانه(ا))
الناظور) انصار  بني  عي�سى  اوالد  حي 

151)6)الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) الحموتي  خالد  السيد 
الناظور) انصار  بني  عي�سى  اوالد  حي 

151)6)الناظور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم))61.

(6(I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE TIZI NOUGHOU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنوة 63 رقم 3 تنجداد ، 611)5، 

تنجداد املغرب
STE TIZI NOUGHOU شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر 
امالل فركلة العليا  - 611)5 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(387(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIZI NOUGHOU
مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البضائع) نول  و  املختلفة  االشغال 

لحساب الغير).
قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 
امالل فركلة العليا))-)611)5)تنجداد)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد بوملان حدو):))111.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوملان حدو عنوانه(ا))قصر)

امالل))611)5)تنجداد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوملان حدو عنوانه(ا))قصر)

امالل))611)5)تنجداد املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)519.

(63I

مستامنة شامة

VOLYA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

مستامنة شامة
شارع املسير3 رقم )3) الطابق االول 

الناظور شارع املسير3 رقم )3) 

الطابق االول الناظور، 111)6، 

الناظور املغرب

VOLYA  شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اوالد 

بوعطية - 111)6 الناظور املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7679

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 وونيو) (13 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(3))عزاوي)

بالل كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)659.

(63I



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   713(

Fiduciaire  la clarté

CAFE ANILAR
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

Fiduciaire  la(clarté

3)تجزئة بلعباس  رقم 3 طريق 

عين الشوف فاس ، 31151، فاس 

املغرب

CAFE ANILAR شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم ) 

ب تجزئة زهر3 املدائن  طريق عين 

الشوف 31131 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(7((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ANILAR

غرض الشركة بإوجاز):)موهى.
 ( رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 

طريق عين) ( املدائن) تجزئة زهر3  ب 

الشوف)31131)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 اسية كطوع):))711)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 311 ( (: احسينو) عثمان  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كطوع  اسية  السيد3 
ب تجزئة زهر3 املدائن طريق) (( رقم)

عين الشوف)31131)فاس املغرب.

السيد عثمان احسينو عنوانه(ا))
ب تجزئة زهر3 املدائن طريق) (( رقم)

عين الشوف)31131)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) كطوع  اسية  السيد3 
ب تجزئة زهر3 املدائن طريق) (( رقم)

عين الشوف)31131)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (15 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)2020/1261.

(65I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدود3 دات)

الشريك الوحيد

AMZINOUR ATLAS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدود3 دات الشريك 

الوحيد

تجزئة عثمان زنوة )) رقم 39-37 

عين الشق الدار البيضاء ، 1371)، 

الدار البيضاء املغرب

AMZINOUR ATLAS شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن زنوة سمية عمار3 )8 الطابق 

3 رقم 6)  - 1331) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.35((19

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تورر حل) ((1(1 16)مارس) املؤرخ في)

عات) محدود3  مسؤلية  عات  شركة 

 AMZINOUR الوحيد) الشريك 

ATLAS))مبلغ رأسمالها)1.111))درهم)

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد)

املومن زنوة سمية عمار3))8)الطابق)
الدار البيضاء) ((1331 (- ( ((6 رقم) (3

املغرب نتيجة ل):)ظروف اقتصادوة.

و حدد مور التصفية ب شارع عبد)
املومن زنوة سمية عمار3))8)الطابق)
الدار البيضاء) ((1331 (- ( ((6 رقم) (3

املغرب.)
و عين:

السيد(3)))عزيز))ملنور و عنوانه(ا))
سالم)))شطر ف رقم)31)أهل الغالم))
املغرب) البيضاء) الدار  ((9631

كمصفي)(3))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلوة بالتصفية)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737339.
(66I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدود3 دات)

الشريك الوحيد

 INTERNATIONAL OPTIC
DISTRIBUTOR

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تحويل املور االجتماعي للشركة
فيديسير بسمة شركة دات 

املسؤولية املحدود3 دات الشريك 
الوحيد

تجزئة عثمان زنوة )) رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 1371)، 

الدار البيضاء املغرب
 INTERNATIONAL OPTIC
DISTRIBUTOR شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 63) 
شارع السفير بن عائشة الشوة 33 
الصخور السوداء - 1311) الدار 

البيضاء  املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(8(1(7

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)3))نونبر)9)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»63))شارع السفير بن عائشة الشوة)

33)الصخور السوداء)-)1311))الدار)

البيضاء))املغرب«)إلى)»)9))مصطفى)

الدار) ((16(1 (- ( (3 الطابق) املعاني 

البيضاء)))املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وناور)1)1))تحت رقم)71198)7.

(67I

FUTURE CONSEIL

GHLS INVEST SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL

51 زنوة ووسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 11)6)، برشيد املغرب

GHLS INVEST SARL AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

امليمنات برشيد - 11)6) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3677

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 GHLS (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.INVEST SARL AU

تجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واملنتجات) الغذائية  املواد  وتوزيع 

املحلية

عمليات االستيراد والتصدور.

الغذائية) املواد  الخدمات  جميع 

واملنتجات املحلية.
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دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

برشيد) ((6(11 (- برشيد) امليمنات 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: لحسن) غروب  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لحسن  غروب  السيد 

برشيد) ((6(11 دوار امليمنات برشيد)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لحسن  غروب  السيد 

برشيد) ((6(11 دوار امليمنات برشيد)

املغرب

تم اإلوداع الوانوني ب-))بتاريخ)9) 

وونيو)1)1))تحت رقم))38.

(68I

AZ CONSULATNTS

ETERNAM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME(ETAGE(IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

Eternam شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية 

شارع موزار وشارع أنفا إقامة الجنة 

الصغير3 الطابق 7 - 1111) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(757

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Eternam

غرض الشركة بإوجاز):)نصائح في)

مجال اإلستثمار.

زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع موزار وشارع أنفا إقامة الجنة)

الدار) ((1111 (- (7 الطابق) الصغير3 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: الوباج) إومان  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الوباج  إومان  السيد3 

عبد) سيدي  كاردن  دريم  إقامة  (7(

الدار البيضاء) ((1111 الرحمان أنفا)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الوباج  إومان  السيد3 

عبد) سيدي  كاردن  دريم  إقامة  (7(

الدار البيضاء) ((1111 الرحمان أنفا)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)3)7368.

(69I

ALEXANDRIS(COMPTA(-(SARL

شــركـــة  مـــراح  للتنميـــة     
س.م.د.  

إعالن متعدد الورارات
ALEXANDRIS(COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE(N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
شــركـــة  مـــراح  للتنميـــة   »  س.م.د.  
»  »شركة عات املسؤولية املحدود3 

عات الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: 7)) محــج  

مــرس السـلـطـــــان  الـطـأـابـــــق  5  -- 
31)1) البيضـــأء  املـــغـــــرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.353.355

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5))وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
للشــريــك)) ( تـعـــدوــــل اإلســـم الشخــصـــي)
   MOHAMMED ( الــوحيــد) املسيـــر  و 

 MOHAMED((بــدال))مـــن
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)7)-)))):)الذي ونص على)
بــدال) ( (MOHAMMED ( إســــم) ماولي:)

MOHAMED((مـــن
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737.536.

(71I

EXPERTISE GARTI

TNGRT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTISE GARTI
 (((AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN(ABDELLAH(APPT 1
 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

TNGRT شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زف ط 
البوعة 6 املكتب رقم ) الطابق األول 

املنطوة الحر3 بطنجة - 11)91 

طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1(767

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 دجنبر) ((9

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TNGRT

خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلستشار3 في املوارد البشرية،التكوين)

و التشغيل.
ط) زف  (: االجتماعي) املور  عنوان 
البوعة)6)املكتب رقم)))الطابق األول)

 91(11 (- بطنجة) الحر3  املنطوة 

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 ISMAËL(GARTI(:((1.000(السيد

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)ISMAËL GARTI)عنوانه(ا))
قرطبة إقامة اوة د شوة) ( زنوة) ((3

)6) 91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد)ISMAËL GARTI)عنوانه(ا))
قرطبة إقامة اوة د شوة) ( زنوة) ((3

)6) 91111)طنجة املغرب
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9)1))تحت رقم))911.

(7(I

MEDHAF MENUISERIE

MEDHAF MENUISERIE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MEDHAF MENUISERIE

 bloc(b(hay(nahda(taza ، 37

35000، taza(maroc

MEDHAF MENUISERIE  شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 37 

مجموعة ب حي النهضة - 35111 

تاز3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5367

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. MEDHAF MENUISERIE

النجار3- (: غرض الشركة بإوجاز)

االستغالل الغابوي-اشغال مختلفة و)

البناء-االستيراد و التصدور)-التجار3.

 37 (: االجتماعي) املور  عنوان 

مجموعة ب حي النهضة)-)35111)تاز3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد الهاكر عبد هللا)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( الهكار عبدهللا) السيد 
 35111 مجموعة ب حي النهضة) (37

taza)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد الهاكر عبدهللا)
 35111 مجموعة ب حي النهضة) (37

تاز3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)-.

(7(I

مكتب معيشة للحسابات و األستشارات الجبائية

TRN-KO
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة
مكتب معيشة للحسابات و 

األستشارات الجبائية
حي السالم بلوك E  رقم )) -- سيدي 
سليمان ، 11)3)، سيدي سليمان 

املغرب
TRN-KO شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
اليسمين رقم 339 بلوك س - 
6111) سيدي قاسم املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(8373
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8))وونيو)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
(- بلوك س) (339 »حي اليسمين رقم)
إلى) املغرب«) قاسم  سيدي  ((6111
»حي الكرينات الواد زيزار3))-)6111) 

سيدي قاسم))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

وونيو)1)1))تحت رقم)55).

(73I

CANOCAF SARL

AMELA TRAV
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
CANOCAF SARL

شارع الجيش امللكي زنوة الخنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 13 
 NADOR ،6(111 ،الناظور

MAROC
AMELA TRAV  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

العمران رقم 3)3) سلوان - )71)6 
الناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1135

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AMELA TRAV
غرض الشركة بإوجاز):)-1)االعمال)

املختلفة و اشغال البناء
-2)استراد و التصدور.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
العمران رقم)3)3))سلوان)-))71)6 

الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد االعرج عامر):))911)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 قريوح احالم):))11))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد االعرج عامر عنوانه(ا))حي)
الناظور) (6(71( سلوان) السعاد3 

املغرب.

عنوانه(ا)) احالم  قريوح  السيد3 
العروي) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

)71)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد االعرج عامر عنوانه(ا))حي)
الناظور) (6(71( سلوان) السعاد3 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)7))وونيو)

1)1))تحت رقم)556.
(73I

BEN.COMPTA

 ORIENTAL CIVIL WORK««
O.C.W

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

BEN.COMPTA
شارع الدرفوفي عمار3 اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 7) 
OUJDA MAROC ،61111 ، 3وجد

 ORIENTAL(CIVIL(WORK««
O.C.W شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 53) شارع 
الدرفوفي عمار3 االتحاد السكنية 
الطابق االول رقم 5) - 61111 

وجد3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35185
 (( عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ORIENTAL( CIVIL( WORK««

.O.C.W
مختلف) ( (: غرض الشركة بإوجاز)
اعمال البناء-تحويل انتاجات املولع)
به-انتاج) املتعلوة  االنشطة  وجميع 
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الخرسانة),ومواد البناء-مواسير املياه)

,الصرف الصحي,الونوات االتصال.

عنوان املور االجتماعي):)53))شارع)

السكنية) االتحاد  عمار3  الدرفوفي 

الطابق االول رقم)5))-)61111)وجد3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

511)حصة) ( (: السيد الحر محمد)

بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: امين) بوطاهري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) السيد الحر محمد عنوانه(ا))
 61111  7 رقم) (15 الزنوة) النخلة 

العيون))سيدي ملوك املغرب.

عنوانه(ا)) امين  بوطاهري  السيد 

 (8811   85 رقم) نيس  تجزئة 

املحمدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حي) السيد الحر محمد عنوانه(ا))
 61111  7 رقم) (15 الزنوة) النخلة 

العيون))سيدي ملوك املغرب

عنوانه(ا)) امين  بوطاهري  السيد 

 (8811   85 رقم) نيس  تجزئة 

املحمدوة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)9))).

(75I

موثق

M2I HOLDING
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

موثق

)1 زنوة املسجد تجزئة اليسر 

الطابق االول ، 11)6)، برشيد 

املغرب

 M(I HOLDING

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

املستشفيات 3 زنوة ابن الجوزي  - 
1361) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33168(
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 فبراور) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
وونس) ((3) السيد) تفويت 
املسكوري)93))حصة اجتماعية من)
السيد) ( 78.396)حصة لفائد3) أصل)
(3))رشيد املسكوري بتاريخ)8))فبراور)

.(1(1
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراور)1)1))تحت رقم)339)73.

(76I

مكتب املحاسبة

FC DISTRIBUTION
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة
مكتب املحاسبة

شارع جون كينيدي عمار3 أعراب 
الطابق األول رقم ب3 ، 35111، 

تاز3 املغرب
FC DISTRIBUTION  شركة 

عات املسؤولية املحدود3(في طور 
التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 13) 
مج 3 الودس ) تاز3 - 35111 تاز3 

املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3383

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
9)1))تورر حل) )3)دجنبر) املؤرخ في)
 FC شركة عات املسؤولية املحدود3)
رأسمالها) مبلغ  ( ( (DISTRIBUTION
مورها) وعنوان  درهم  ((11.111
 ( الودس) (3 13))مج) اإلجتماعي رقم)
(: تاز3 املغرب نتيجة ل) (35111 (- تاز3)

عدم املردودوة.

و حدد مور التصفية ب رقم)13) 

تاز3) (35111 (- تاز3) (( الودس) (3 مج)

املغرب.)

و عين:

و) فونونو  ( نورالدون) السيد(3))

 (7 س) الجوهر3  اقامة  عنوانه(ا))
 35111 19)البيضاء) 13)رقم) املدخل)

البيضاء)املغرب كمصفي)(3))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)
:)رقم)13))مج)3)الودس)))تاز3

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((6 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)11).

(77I

idaraty

فرو ترنس
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

idaraty

 rue(tarik(ibn(ziad(n)105 2eme

 etage(n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

فرو ترنس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي النهضة 

63)الزنوة )9 الرقم) الطابق) 

الرقم3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15565

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
فرو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ترنس.
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
النهضة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الطابق)  الرقم)) (9( 63)الزنوة)

الرقم3)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الفريحي) عمر  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الفريحي  عمر  السيد 
 91111 اجزناوة) الفريحيين  دوار 

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الفريحي  عمر  السيد 
 91111 اجزناوة) الفريحيين  دوار 

طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)937)3).

(78I

RASOWIMA

MEDISKILLS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
MEDISKILLS

5شارع ووسف بن تشفين الطابق 
الثاني  رقم 3 ، 91111، طنجة 

املغرب
MEDISKILLS شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 5,شارع 
ووسف بن تشفين الطابق الثاني  

رقم 3 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد
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 رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15589

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDISKILLS

بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

معدات الكمبيوتر.

5,شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ووسف بن تشفين الطابق الثاني))رقم)

3)-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

اوزالن) ( الرحيم) عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

اوزالن) ( الرحيم) عبد  السيد 

عنوانه(ا))حي املجد زنوة)1))رقم)8)) 

91181)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اوزالن) ( الرحيم) عبد  السيد 

رقم)) ((1 زنوة) املجد  حي  عنوانه(ا))

91181)طنجة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)959)3).

(79I

gefoco

MZ BTP
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

gefoco

 N 32 BIS(AV(LIBERETE(QU

 PLATEAU(SAFI(N 32 BIS(AV

 LIBERETE(QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

MZ BTP شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم  31 

بلوك 5 حي رياض اسفي  - 36111 

اسفي املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1333

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 MZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BTP

اعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء).
 31 ( رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

 36111 (- ( حي رياض اسفي) (5 بلوك)

اسفي املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد املصطفى املزوري)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ( املزوري) صفاء) السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

(: املزوري) املصطفى  السيد 

511.11)بويمة)11))درهم.

 511.11 (: ( السيد3 صفاء)املزوري)

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

املزوري) املصطفى  السيد 
املركز) ( الوظيفي) السكن  عنوانه(ا))
مكة) زنوة  نافع  بن  عوبة  الصحي 

اسفي)36111)اسفي املغرب.
السيد3 صفاء)املزوري))عنوانه(ا))
السكن الوظيفي املركز الصحي عوبة)
 36111 اسفي) مكة  زنوة  نافع  بن 

اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املزوري) املصطفى  السيد 
املركز) الوظيفي  السكن  عنوانه(ا))
مكة) زنوة  نافع  بن  عوبة  الصحي 

اسفي))36111)اسفي املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بآسفي))بتاريخ)-)تحت رقم)
280I

مكتب املحاسبة

AL KOUCHA
شركة التوصية البسيطة

حل شركة
مكتب املحاسبة

شارع جون كينيدي عمار3 أعراب 
الطابق األول رقم ب3 ، 35111، 

تاز3 املغرب
AL KOUCHA شركة التوصية 

البسيطة(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي تودم ) 
مجموعة ) رقم )) تاز3 - 35111 

تاز3 املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(9(3

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر) ((1(1 فبراور) ((1 في) املؤرخ 
 AL البسيطة) التوصية  شركة  حل 
 (1.111 مبلغ رأسمالها) ( (KOUCHA
درهم وعنوان مورها اإلجتماعي تودم)
 35111 (- تاز3) ((( ))رقم) ))مجموعة)
تاز3 املغرب نتيجة ل):)عدم املردودوة.

 ( و حدد مور التصفية ب تودم)
مجموعة)))رقم))))تاز3)-)35111)تاز3)

املغرب.)

و عين:

و) الركبي  ( عبداالله) السيد(3))

تاز3) (( تودم) س  مج  (8( عنوانه(ا))

((3) كمصفي) املغرب  تاز3  (35111

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية):)
تودم)))مجموعة)))رقم))))تاز3

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم))3).

(8(I

موثق

METEC DIAGNOSTIC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

موثق

)1 زنوة املسجد تجزئة اليسر 

الطابق االول ، 11)6)، برشيد 

املغرب

METEC DIAGNOSTIC شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

املستشفيات 3 زنوة بيكمان - 

1361) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6373(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراور) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):

لحلو) نادوة  ((3) السيد) تفويت 

حصة اجتماعية من أصل) (((.511

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  (51.111

فبراور) ((8 بتاريخ) املسكوري  وونس 

.(1(1

 M(I ((3) السيد) تفويت 

حصة) (HOLDING 37.511

حصة) (51.111 اجتماعية من أصل)

وونس املسكوري) ((3) السيد) ( لفائد3)

بتاريخ)8))فبراور)1)1).



7137 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراور)1)1))تحت رقم))33)73.

(8(I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

SOCIETE ACRO TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE

STRATEGIQUE CONSULTING

 BOITE(POSTAL(N° 1892 BAM

 FES(ATLAS(FES ، 30000، FES

MAROC

SOCIETE ACRO TRANS شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم:73 

إقامة بوزيدي متجر ) تجزئة البركة 

حي النسيم بنسود3  - 31111 فــاس 

املغـــرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.37639

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

رفع) تم  ((1(1 وونيو) ((8 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»51.111 

إلى) درهم«)أي من)»11.111))درهم«)

»51.111))درهم«)عن طريق):))تودوم)

حصص نودوة أو عينية.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1474/2020.

(83I

STE(OUBOUKS(AUDIT(&(CONSEILS

IMAG'IN CREATIVE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE(OUBOUKS(AUDIT &

CONSEILS

)) ، مكتب 7)، الطابق الثاني، 

مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 

الخطابي، فاس ، 31111، فاس 

املغرب

IMAG'IN CREATIVE شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي متجر 3 حي 

الوفاء ) زنوة نبال طريق صفرو - 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(893

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMAG’IN CREATIVE

غرض الشركة بإوجاز):)التواصل-

(- رقمية) طباعة  (- البرمجة) اإلشهار-)

انشاء)املواقع االلكترونية.

 3 متجر) (: عنوان املور االجتماعي)
))زنوة نبال طريق صفرو) حي الوفاء)

-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

11))حصة) ( (: السيد امين محرز)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 (8 السيد امين محرز عنوانه(ا))
 31111 أ) النرجس  بوفكران  زنوة 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 (8 السيد امين محرز عنوانه(ا))
 31111 أ) النرجس  بوفكران  زنوة 

فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)7)3).
(83I

موثق

METEC DIAGNOSTIC
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل الشكل الوانوني للشركة

موثق
)1 زنوة املسجد تجزئة اليسر 
الطابق االول ، 11)6)، برشيد 

املغرب
METEC DIAGNOSTIC شركة عات 

املسؤولية املحدود3
و عنوان مورها االجتماعي حي 
املستشفيات 3 زنوة بيكمان - 

1361) الدار البيضاء .
تحويل الشكل الوانوني للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.6373(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)8))فبراور)1)1))تم تحويل)
الشكل الوانوني للشركة من)»شركة)
عات املسؤولية املحدود3«)إلى)»شركة)
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراور)1)1))تحت رقم))33)73.
(85I

ALKHAYMA LILISKANE

ALKHAYMA LILISKANE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALKHAYMA LILISKANE
 APPARTEMENT(N°3 ZONE

 INDUSTRIELLE OULED SALEH
 SECTEUR 14 LOT 141 ، 20520،

CASABLANCA MAROC
ALKHAYMA LILISKANE شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 
3 املنطوة الصناعية اوالد صالح 

بوعة )3) قطاع 3) - 51)1) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(835

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (16
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ALKHAYMA LILISKANE
اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العواري,)شراء)و بيع األرا�سي,)األعمال)

العوارية،)الهندسة املدنية.
شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
صالح) اوالد  الصناعية  املنطوة  (3
51)1))الدار) (- ((3 )3))قطاع) بوعة)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد الخيمة محمد)
البحر) زنوة  (( املنطلق) (((3 فيال)
 (1(51 ( الرباط) الفتح  حي  األسود 

الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محمد  الخيمة  السيد 
البحر) زنوة  (( املنطلق) (((3 فيال)
 (1(51 ( الرباط) الفتح  حي  األسود 

الرباط))املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم)-.

(86I
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FIDUHOUSE

 DZETA SOLUTIONS
MAROC

شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

FIDUHOUSE
رقم 6 مكاتب طيبة زنوة غسان 
كنفاني ، 31111، فاس املغرب

 DZETA SOLUTIONS MAROC
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

فلسطين إقامة الحرية عمار3 رقم 8 
الطابق الرابع شوة رقم 8  - 31111 

فاس املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.53537

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)8))وونيو)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»شارع فلسطين إقامة الحرية عمار3)
(- ( (8 الطابق الرابع شوة رقم) (8 رقم)
»املنطوة) إلى) املغرب«) فاس  (31111
التجارية رقم)8)3)اقامة مروى رقم)8 
الحدووة)))))-)31191)فاس))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1463/2020.

(87I

FIDABEL SARL AU

STATION SERVICE SHAIM
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
FIDABEL SARL AU

 SAFI CONSULTANT BUREAU
 N°4  IMM(MIMOUNA 2EME
 ETAGE(JERIFAT(SAFI ، 46000،

SAFI MAROC
  STATION SERVICE SHAIM
شركة عات املسؤولية املحدود3

 IMM 2 وعنوان مورها اإلجتماعي
 RESIDENCE EDDAOUHA VILLE
 NOUVELLE(SAFI - 46000 SAFI

.MAROC

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(1389
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 وونيو) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
أي) درهم«) ((.911.111,11«
إلى) درهم«) ((11.111,11« من)
((: عن طريق) درهم«) ((.111.111,11«

تودوم حصص نودوة أو عينية.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)6)3.

(88I

STE IBNO TALAL RESTAURANT SARL AU

 STE IBNO TALAL
RESTAURANT SARL AU
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 STE IBNO TALAL RESTAURANT

SARL AU
طريق الرباط اقامة رياض )-3)) 
الطابق االر�سي طنجة، 91111، 

طنجة املغرب
 STE IBNO TALAL RESTAURANT
SARL AU  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي طريق 

الرباط اقامة رياض )-3)) الطابق 
االر�سي طنجة 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(15557

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 IBNO TALAL RESTAURANT

. SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)مطعم.

طريق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الطابق) (1-113 الرباط اقامة رياض)

االر�سي طنجة)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 (1 ( (: الخضيري) واليد  السيد 

حصة بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد واليد الخضيري عنوانه(ا))

   91111 طنجة) العوامة  الكمبورية 

طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد واليد الخضيري عنوانه(ا))

   91111 طنجة) العوامة  الكمبورية 

طنجة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)933)3).

(89I

zagora(consulting(sarl

BOULANGERIE ASRIR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

zagora(consulting(sarl

رقم9))  شارع محمد الخامس ، 

37911، زاكور3 املغرب

BOULANGERIE ASRIR شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اسرير 

املشان  - 37911 زاكور3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(977

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 ووليوز) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULANGERIE ASRIR
غرض الشركة بإوجاز):)مخبز3.

عنوان املور االجتماعي):)حي اسرير)
املشان))-)37911)زاكور3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد العرج عمر):))111.))حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) العرج عمر  السيد 
اسرير املشان))37911)زاكور3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) العرج عمر  السيد 
اسرير املشان))37911)زاكور3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
)))ووليوز) )بتاريخ) االبتدائية بزاكور3)

9)1))تحت رقم)9)).
(91I

COMPTE A JOUR

 EASYSTREER
DISTRIBUTION

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

COMPTE A JOUR
 BP(N° 5173  OLD(MILMOUN
 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
 EASYSTREER DISTRIBUTION

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي املطار 
اقامة مارشيكا   شوة 9) الناظور 
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111)6 املغرب املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(11(7
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EASYSTREER DISTRIBUTION
تصدور) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
واستيدار املواد الغذائية))ونول السلع)

للغير وتوزيع السلع.
عنوان املور االجتماعي):)حي املطار)
الناظور) ((9 شوة) ( ( مارشيكا) اقامة 

111)6)املغرب املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
حصة) (381 ( (: السيد بازي خالد)

بويمة)11))درهم للحصة).
 3(1 ( (: محمد) الوادري  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حي) عنوانه(ا)) خالد  بازي  السيد 
املطار تجزئة))سكينة اقامة بريونصا))

111)6)الناظور املغرب.
السيد الوادري محمد عنوانه(ا))
 5( رقم) لندن  الشيخ  لعري  حي 

111)6)الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حي) عنوانه(ا)) خالد  بازي  السيد 
املطار تجزئة))سكينة اقامة بريونصا))

111)6)الناظور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)555.

(9(I

STE FURAMIC SARL

 STE DAMIOUI
 CONSTRUCTION  SARL

A/U
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
عمار3 مختاري الطابق 6 رقم الشوة 

3 ، 61111، وجد3 املغرب
  ste DAMIOUI CONSTRUCTION

SARL(A/U شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 31) 

هولسيم - 61111 النعيمة املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(9189

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تمت) ((1(1 فبراور) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حليمة) ((3) السيد) تفويت 
11))حصة اجتماعية من) العمراوي)
((3) السيد) ( 11))حصة لفائد3) أصل)
فبراور) ((1 بتاريخ) العمراوي  محمد 

.(1(1
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
مارس) (13 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)865.

(9(I

STE FURAMIC SARL

 STE UNIVERS CIM SARL
A/U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
STE FURAMIC SARL

زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 
عمار3 مختاري الطابق 6 رقم الشوة 

3 ، 61111، وجد3 املغرب
  STE(UNIVERS(CIM(SARL(A/U
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 زنوة 

املشكا3 حي االندلس  - 61111 

وجد3 املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(6515

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 فبراور) ((8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.111.111«

 (.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«

مواصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دوون الشركة املحدد3 املودار و)

املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)3)1).

(93I

STE FICOGEMISS

STE INDU-TALSINT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تحويل الشكل الوانوني للشركة

STE FICOGEMISS

)) الطابق السفلي حي بام، 51)33، 

ميسور املغرب

STE(INDU-TALSINT شركة عات 

املسؤولية املحدود3

و عنوان مورها االجتماعي دوار أوت 

ادور  تالسينت 11))6 بوعرفة .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.755

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)9))فبراور)1)1))تم تحويل)

الشكل الوانوني للشركة من)»شركة)

عات املسؤولية املحدود3«)إلى)»شركة)

التضامن«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (13 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت رقم))).

(93I

موثق

ATFAL IMMO
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
موثق

)1 زنوة املسجد تجزئة اليسر 
الطابق االول ، 11)6)، برشيد 

املغرب
ATFAL IMMO شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )3) شارع 

عبد املومن الطابق السادس حي 
املستشفيات 3 زنوة بيكمان 1361) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3(736(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تمت) ((1(1 فبراور) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
 M(I ((3) السيد) تفويت 
اجتماعية) حصة  (HOLDING (11
)السيد) 11))حصة لفائد3) من أصل)
(3))وونس املسكوري بتاريخ)8))فبراور)

.(1(1
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراور)1)1))تحت رقم)331)73.
(95I

دووان الخدمات

 STE ECOLE ALAM IFADA
PRIVE SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دووان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 

قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 
املغرب

 STE ECOLE ALAM IFADA PRIVE
SARL AU شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الحركاتي رقم 66 و الرقم 67 سيدي 

قاسم  - 6111) سيدي قاسم  
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املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(8355
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 ECOLE ALAM IFADA PRIVE

.SARL AU
مدرسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للتعليم الخاص.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
67)سيدي) 66)و الرقم) الحركاتي رقم)
قاسم)) سيدي  ((6111 (- قاسم)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
املنتصر) الكريم  عبد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املنتصر) الكريم  عبد  السيد 
حي) ((3 رقم) (67 زنوة) عنوانه(ا))
 (6111 ( قاسم) سيدي  املالهفة 

سيدي قاسم املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املنتصر) الكريم  عبد  السيد 
حي) ((3 رقم) (67 زنوة) عنوانه(ا))
 (6111 ( قاسم) سيدي  املالهفة 

سيدي قاسم املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

وونيو)1)1))تحت رقم)38).
(96I

CDH AUDIT ET CONSEILS

GHAMED IMPORT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تغيير نشاط الشركة
CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE(D›AZILAL 34 ، 20110،
CASABLANCA MAROC

GHAMED IMPORT  شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها االجتماعي )5 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالت  - 31)1) 

الدار البيضاء املغرب.
تغيير نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(17(33

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((1(1 فبراور) ((6 املؤرخ في)
»االستيراد) من) الشركة  نشاط 
العواري) »االنعاش  إلى) والتصدور«)

والبناء«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)7)7375.

(97I

العيون استشارات

KRAPETON
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
العيون استشارات

رقم )3 شارع االمير موالي عبد هللا ، 
71111، العيون املغرب

KRAPETON شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
املستوبل رقم 596  - 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(917
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.KRAPETON

مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الصباغة) اشغال  الصباغة،) اشغال 

املختلفة وكل ما وتعلق بهذا النشاط،)

البناء،) واشغال  العامة  ااالشغل 

التجار3 العامة االستراد والتصدور....

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

املستوبل رقم)596))-)71111)العيون)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ( ابودون) سهيل  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: السيد محمد االمين بهان)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( ابودون) السيد سهيل 

العمارات) ((16 رقم) املحمدي  الحي 

الحمراء)71111)العيون املغرب.

بهان) االمين  محمد  السيد 

 79 رقم) املحمدي  الحي  عنوانه(ا))

العيون) (71111 الحمراء) العمارات 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بهان) االمين  محمد  السيد 

 79 رقم) املحمدي  الحي  عنوانه(ا))

العيون) (71111 الحمراء) العمارات 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)196).

(98I

fiduazizi

 NORD AFRICAINE DES
PRODUITS DE LA MER
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
fiduazizi

شارع عمر املختار حي الودس شارع 
عمر املختار حي الودس، 7111، 

العيون املغرب
 NORD AFRICAINE DES

PRODUITS DE LA MER شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي مدونة 
الوفاق بلوك w رقم 611 مدونة 
الوفاق بلوك w رقم 611 71111 

العيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(779
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NORD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
 AFRICAINE DES PRODUITS DE

.LA MER
ترويج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع وتصدور املأكوالت البحرية.
مدونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
مدونة) (611 رقم) (w بلوك) الوفاق 
 71111  611 رقم) (w بلوك) الوفاق 

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد كريم اوت سميري):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (.111 ( (: فاضل) عزيز3  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (111 (: السيد كريم اوت سميري)

بويمة)11))درهم.
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 (111 (: فاضل) عزيز3  السيد3 
بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

سميري) اوت  كريم  السيد 
الشيخ) حي  (( زنوة) (57 عنوانه(ا))

عبداتي)111)8)طانطان املغرب.
عنوانه(ا)) فاضل  عزيز3  السيد3 
بلوك د)3)رقم)69)حي الداخلة)81111 

اكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سميري) اوت  كريم  السيد 
الشيخ) حي  (( زنوة) (57 عنوانه(ا))

عبداتي)111)8)طانطان املغرب
عنوانه(ا)) فاضل  عزيز3  السيد3 
بلوك د)3)رقم)69)حي الداخلة)81111 

اكادور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)116).
(99I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

 SOCIETE STYLE TOURS
SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV(DES(FAR(IMM(SAIDI
 BUREAU(FATH 2EME(ETAGE
 APPT(N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
 SOCIETE STYLE TOURS SARL
AU شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الجيش امللكي إقامة السعيدي 

مكاتب الفتح الطابق الثاني الشوة 
رقم   7 - 31111 فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(959

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE STYLE TOURS SARL

.AU

النول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البري للبضائع الوطنية.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

السعيدي) إقامة  امللكي  الجيش 

الشوة) الثاني  الطابق  الفتح  مكاتب 

رقم)))7)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

الخليفي) املهدي  محمد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

(: الخليفي) املهدي  محمد  السيد 

111.))بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

الخليفي) املهدي  محمد  السيد 

طريق) أحد  تجزئة  (99 عنوانه(ا))

إوموزار فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الخليفي) املهدي  محمد  السيد 

طريق) أحد  تجزئة  (99 عنوانه(ا))

إوموزار فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)377).

311I

مكتب محاما3 ع3/)جوهري

NOROO II O&M
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة
مكتب محاما3 ع3/ جوهري

96، شارع أنفا، الطابق األول رقم 
3)، الدار البيضاء ، 11)1)، الدار 

البيضاء املغرب
NOROO(II(O&M شركة عات 
املسؤولية املحدود3(في طور 

التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 59، شارع 
الزرقتوني، الطابق 6 رقم 8)، الدار 

البيضاء - 11)1) الدار البيضاء 
املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.388387
العام) الجمع  بموت�سى 
 (1(1 ماي) (15 في) اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية) عات  شركة  حل  تورر 
مبلغ) ( (NOROO( II( O&M املحدود3)
وعنوان) درهم  ((1.111 رأسمالها)
شارع) (،59 اإلجتماعي) مورها 
8)،)الدار) 6)رقم) الزرقتوني،)الطابق)
البيضاء) الدار  ((1(11 (- البيضاء)
صعوبة مواصلة) (: ل) نتيجة  املغرب 

نشاط الشركة.
و حدد مور التصفية ب)59،)شارع)
8)،)الدار) 6)رقم) الزرقتوني،)الطابق)
البيضاء) الدار  ((1(11 (- البيضاء)

املغرب.)
و عين:

و) ارهون  ( محمد) السيد(3))
عنوانه(ا))حي املنظر الجميل زنوة ف)
رقم)7 91161)طنجة املغرب كمصفي)

(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)33)737.

31(I

STE FURAMIC SARL

 STE ELQESSOUAR

 TRANSPORT

INTERNATIONAL SARL A/U
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

STE FURAMIC SARL
زاوية شارع الفتواكي وابن الخطيب 

عمار3 مختاري الطابق 6 رقم الشوة 

3 ، 61111، وجد3 املغرب

 STE ELQESSOUAR TRANSPORT

   INTERNATIONAL(SARL(A/U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 5) زنوة ب 

)) حي ال�سي لخضر  - 61111 وجد3 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.333(3

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((3 املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

الوصوار محمد كمسير آخر

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)3)1).

31(I

BF Agricole

BF AGRICOLE SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BF Agricole

 HAY ZAYTOUNE OUTAT EL

 HAJ، 30000، OUTAT(EL(HAJ

Maroc

BF Agricole SARL AU شركة عات 

مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الزيتون اوطاط الحاج 31111 

اوطاط الحاج املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

11(51(173111167

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BF (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.Agricole SARL AU

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لآلخرين.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 31111 الحاج) اوطاط  الزيتون 

اوطاط الحاج املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) التجاني  محمد  السيد 

رقم)))))حي الزيتون)31111))اوطاط)

الحاج املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) التجاني  محمد  السيد 

رقم)))))حي الزيتون)31111))اوطاط)

الحاج املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( االبتدائية ببوملان)

1)1))تحت رقم)38).

313I

BUREAU ESSOUFYANI

MEZOIR CAR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

MEZOIR CAR شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 888 
بلوك س مدونة الوحد3 العيون - 

71111 العيون املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(89((

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)3))وونيو)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
»الرقم)888)بلوك س مدونة الوحد3)
املغرب«) العيون  (71111 (- العيون)
(د)) املجموعة) الوحد3  »تجزئة  إلى)
الرقم)7)5))العيون)-)71111)العيون)))

املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1113/2020.
313I

BUREAU ESSOUFYANI

MEZOIR CAR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE(MAROC

MEZOIR CAR شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الوحد3 املجموعة د الرقم 7)5 - 

71111 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(89((

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تمت) ((1(1 وونيو) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(3))وونس الشراكي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111

111.))حصة لفائد3))السيد)(3))ملينة)

البهلول بتاريخ)9))وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1113/2020.

315I

BUREAU ESSOUFYANI

MEZOIR CAR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH

 RUE(ALJAZIRA(ALKHADRA ،

70000، LAAYOUNE(MAROC

MEZOIR CAR  شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

الوحد3 مجموعة د الرقم 7)5 - 

71111 العيون املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(89((

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((3 املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

البهلول ملينة كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1113/2020.

316I

Gescompte

STE NOVIVA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
Gescompte

  bd(Zerktouni 9 me(étage (65
 n°92 casablanca ، 20050،

Casablanca Maroc
STE: NOVIVA(SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي  حي 

األميرات العرصة رقم 1/3) معاريف 
الدار البيضاء - 1151) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(935
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE( : تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOVIVA SARL
غرض الشركة بإوجاز):)بيع و شراء)

املواد الطبية.
حي) ( (: االجتماعي) املور  عنوان 
األميرات العرصة رقم)4/10)معاريف)
الدار البيضاء)-)1151))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
 51.111,11 ( (: السيد أنس هشام)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 إلهام واسين):))51.111,11 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
بويمة) (511 (: السيد أنس هشام) (

11))درهم.
السيد3 إلهام واسين):)511)بويمة)

11))درهم.
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أنس هشام عنوانه(ا))رقم)
تجزئة الحاج سليمان ح ي م) ((((

الرباط)1151)))الرباط))املغرب.
عنوانه(ا)) واسين  إلهام  السيد3 
 75 شوة) (9 عمار3) (( أم الربيع م س)
املغرب) الدار البيضاء) ( الحي الحسني)

1151))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أنس هشام عنوانه(ا))رقم)
تجزئة الحاج سليمان ح ي م) ((((

الرباط)1151)))الرباط املغرب
عنوانه(ا)) واسين  إلهام  السيد3 
 75 شوة) (9 عمار3) (( أم الربيع م س)
املغرب) الدار البيضاء) ( الحي الحسني)

1151))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
317I

سورامو ترانس

 SORAMO    سورامو ترانس
TRANS

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة
سورامو ترانس

33) حي الحرية ) الطابق التالت 
الرقم 9 املحمدوة ، 1)88)، 

املحمدوة املغرب
 SORAMO    سورامو ترانس

TRANS شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 33) حي 
الحرية ) الطابق  الثالث الشوة 9 - 

1)88) املحمدوة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(5395
 (( عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)سورامو)

.SORAMO TRANS((((ترانس
النول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
لحساب) للبضائع  الدولي  و  الوطني 

الغير.
حي) ((33 (: عنوان املور االجتماعي)
(-(9 الثالث الشوة) ( ))الطابق) الحرية)

1)88))املحمدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بني اسعد رشيد عنوانه(ا))
شوة) (3 عمار3) البركة  فدان  اقامة 
البيضاء) الدار  ((16(1 البرنو�سي) (3

املغرب.
السيد بني اسعد محمد عنوانه(ا))
حي الودس شارع ابو العباس السبتي)
البيضاء) الدار  ((16(1  5( ( الرقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بني اسعد رشيد عنوانه(ا))
شوة) (3 عمار3) البركة  فدان  اقامة 
البيضاء) الدار  ((16(1 البرنو�سي) (3

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)5))وونيو)

1)1))تحت رقم)589.
318I

JURISMAG SARL

 FS HOTEL MANAGEMENT
MOROCCO SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
تعيين مسير جدود للشركة

JURISMAG SARL
 5Rue(Pléiades, Résidence

 Imrane,(En face école primaire
 Abdelmoumen), Appt(N°5

 ،Casablanca, Maroc، 20000

Casablanca Maroc
 FS HOTEL MANAGEMENT

MOROCCO SARL   شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي نيرشوب 
بارك، 11)) شارع الودس، حي 
سيدي معروف - 1111) الدار 

البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(75(8(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(9 نونبر) ((8 املؤرخ في)
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 
 KROOSWIJK( Thomas-Bjorn

Rene Paul))كمسير آخر
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)735619.
319I

RL CONSULTING

NEW WAY
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

RL CONSULTING
 BD AL MASSIRA AL (8

 KHADRA 4EME(ETAGE ،
20100، CASABLANCA(MAROC
NEW WAY شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 73 شارع 
موالي سليمان رقم 7  - 1581) 

الدار البيضاء  املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3(9(17

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)15)فبراور)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
(- ( (7 شارع موالي سليمان رقم) (73«
إلى) املغرب«) ( البيضاء) الدار  ((1581
 Parc( d’activités( Oukacha( Ain«
 Sebaâ – Hangar n°(( rue (,
 Allée( des( araucarias( -( 20580

الدار البيضاء)))املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736339.

3(1I

fiduazizi

DINDANDO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي الودس ، 

71111، العيون املغرب
DINDANDO شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مدونة 

الوحد3 بلوك A رقم 511 ، 71111 
العيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3(793

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DINDANDO
(: بإوجاز) الشركة  غرض 
 Transport touristique,transport

.du personnel
مدونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 71111 (، (511 رقم) (A الوحد3 بلوك)

العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد رضوان بوفوس)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
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 (111 (: بوفوس) رضوان  السيد 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد رضوان بوفوس عنوانه(ا))

الهدى)) حي  (((( شوة) تنالت  اقامة 

81111)اكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضوان بوفوس عنوانه(ا))

الهدى)) حي  (((( شوة) تنالت  اقامة 

81111)اكادور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1016/2020.

3((I

العيون استشارات

TRANSPORT EL BALLAL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العيون استشارات

رقم )3 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

TRANSPORT EL BALLAL شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

السفلي الكائن بتجزئة الوحد3 بلوك 

د رقم 333 - 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANSPORT EL BALLAL
ما) كل  (: بإوجاز) الشركة  غرض 
نول البضائع) وتعلق بنشاط النول،)
لحساب الغير،)تجار3 عامة،)استيراد)

وتصدور....
الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 
السفلي الكائن بتجزئة الوحد3 بلوك)
د رقم)333)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد الحافظ البالل)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الحافظ البالل عنوانه(ا))
 575 مارس بلوك ي رقم) ((5 مدونة)

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحافظ البالل عنوانه(ا))
 575 مارس بلوك ي رقم) ((5 مدونة)

71111)العيون املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)17)).
3((I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

TRADELY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD(ZERKTOUNI(ETAGE 2 36

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

TRADELY شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6 شارع 
6 أكتوبر بدر املسير3 الخضراء 
، منطوة راسين - 1111) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(867

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRADELY
الغرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
هو لنفسه) (TRADELY SARLAU من)
في) أو  ثالثة  أطراف  عن  وبالنيابة 

مشاركات في املغرب وفي الخارج:
وخدمات) اإلدارية  االستشارات  (-
لألفراد) النول  مجال  في  الوساطة 
أو) العامة  واملنظمات  والشركات 

الخاصة األخرى.
وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء) (-

الخدمات املتعلوة بالنول.
وتصدور) واستيراد  وبيع  شراء) (-
بجميع) البضائع  أو  السلع  جميع 

أنواعها.
مجال) في  التدريب  خدمات  (-

النول.
املالية) املعامالت  جميع  إتمام  (-
تتعلق) التي  املنوولة  غير  أو  املنوولة 
بهذا) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الكائن ومن املرجح أن تعزز تحويوه.

بشكل عام) (، باإلضافة إلى علك) (-
بالكائن) املتعلوة  العمليات  جميع 
تطوير) في  تساهم  قد  والتي  (، أعاله)

الشركة..
عنوان املور االجتماعي):)6)شارع)6 
أكتوبر بدر املسير3 الخضراء)،)منطوة)
البيضاء) الدار  ((1111 (- راسين)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

السيد هيرفي جيروم أوليفييه بن)
سعيد):)11))بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

أوليفييه) جيروم  هيرفي  السيد 
31)شارع) إقامة) بن سعيد عنوانه(ا))
الدار) ((1111 ( ( الناصري) أحمد 

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أوليفييه) جيروم  هيرفي  السيد 
 31 إقامة) عنوانه(ا)) سعيد  بن 
الدار) ((1111 ( شارع أحمد الناصري)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)317))7.

3(3I

trans lachaal

 STE TRANS MOUINA
FRERE SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة
trans lachaal

 hay(rachad(bloc 1 nu 273 ،
35000، taza(maroc

 STE TRANS MOUINA FRERE
SARL شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي ميمونة 

تـاز3 - 35111 تاز3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

535(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRANS MOUINA FRERE SARL
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نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير

التوزيع التجاري.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ميمونة تـاز3)-)35111)تاز3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 31.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

((: اموينة) الصدوق  محمد  السيد 

51)حصة بويمة)311)درهم للحصة).

 51 ( (: امينة) اإلاله  عبد  السيد 

حصة بويمة)311)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد اإلاله امينة عنوانه(ا))

بني) ((( شوة) (( عمار3) بيتي  اقامة 

املحمدوة) ( ((88(1 وخلف املحمدوة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

اموينة) الصدوق  محمد  السيد 

ج) مجموعة  العلويين  حي  عنوانه(ا))
رقم)))))تاز3)35111)تاز3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)33).

3(3I

fiduazizi

SONACOTRAM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي الودس ، 

71111، العيون املغرب

SONACOTRAM شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي اللة 

مريم زنوة ميكسيكو رقم )1 ، 

111)7 بوجدور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(897

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SONACOTRAM

البناء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واشغال متعدد3.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(، (1( اللة مريم زنوة ميكسيكو رقم)

111)7)بوجدور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)موسم كالتالي:

 (1.111 ( (: الرافعي) امين  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (1111 (: الرافعي) امين  السيد 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امين الرافعي عنوانه(ا))حي)

اللة مريم)111)7)بوجدور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امين الرافعي عنوانه(ا))حي)

اللة مريم)111)7)بوجدور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1084/2020.

3(5I

Y(O CONSULTING

Y2O CONSULTING
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Y(O CONSULTING

جنان الشريفية ج ه 8 عمار3 7 

شوة 9 تسلطانت مراكش ، 31111، 

مراكش املغرب

Y(O CONSULTING شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي جنان 

الشريفية ج ه 8 عمار3 7 شوة 9 

تسلطانت - 31111 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13377

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y(O (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الدراسات التونية.

جنان) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 9 شوة) (7 عمار3) (8 ه) ج  الشريفية 

تسلطانت)-)31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد وونس اتبوراحت):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد وونس اتبوراحت عنوانه(ا))

 31111  5(( رقم) املصلى  شارع 

مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وونس اتبوراحت عنوانه(ا))

 31111  5(( رقم) املصلى  شارع 

مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3718)).

3(6I

STE BENOR EURO FES

BENOR EURO FES

شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة

STE BENOR EURO FES

 N 32 1ER(ETAGE(RUE(IMAM

 MALIK(VN ، 30000، FES

MAROC

BENOR EURO FES شركة عات 

املسؤولية املحدود3

 RUE وعنوان مورها اإلجتماعي

   IMAM(MALIK 1ER(ETAGE(VN

.N°32 - 30000 FES(MAROC

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.53159

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  ((1(9 ماي) ((3 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»661.111)درهم«)أي من)»831.111 

درهم«) ((.511.111« إلى) درهم«)

مواصة مع دوون) إجراء) (: عن طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)7))ماي)9)1) 

تحت رقم)818).

3(7I
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eurest compta sarl

AGRI MILK
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

eurest compta sarl
 n° 40 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI(FES ، 30000،
FES MAROC

AGRI MILK شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تعاونية 
الشفا سبع روا�سي موالي يعووب 
فاس املغرب 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6(973

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MILK
تربية) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األبوار الحلوب.
تعاونية) (: املور االجتماعي) عنوان 
يعووب) موالي  روا�سي  سبع  الشفا 

فاس املغرب)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: سعيد) هرمال  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سعيد  هرمال  السيد 
موالي) روا�سي  سبع  الشفا  تعاونية 

يعووب فاس)13)36)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) سعيد  هرمال  السيد 
موالي) روا�سي  سبع  الشفا  تعاونية 

يعووب فاس)13)36)فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم))39).
3(8I

socomif sarl

STE 007 TRANS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
socomif sarl

زنوة محمد الحصالي عمار3 35 شوة 
رقم ) ، 3115)، الونيطر3 املغرب
STE 007 TRANS(SARL  شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

االرشاد توسعي رقم 363  - 3111) 
الونيطر3  املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
53935

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. 117 TRANS SARL
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين).
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (3111 (- ( (363 االرشاد توسعي رقم)

الونيطر3))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ( امليلودي) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد عماد ازخمام)):))511)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد امليلودي))عنوانه(ا))
زنوة)7))رقم)76)حي معمور3))3111) 

الونيطر3))املغرب).
عنوانه(ا)) ( ازخمام) عماد  السيد 
االرشاد)) حي  ((33 ( رقم) ((8 زنوة)

3111))الونيطر3))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد امليلودي))عنوانه(ا))
زنوة)7))رقم)76)حي معمور3))3111) 

الونيطر3))املغرب).
عنوانه(ا)) ( ازخمام) عماد  السيد 
االرشاد)) حي  ((33 ( رقم) ((8 زنوة)

3111))الونيطر3))املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)5))وونيو)

1)1))تحت رقم)73933.
3(9I

M.J.J CONSEILS  SARL AU

STE VP MEUBLE SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.J.J(CONSEILS  SARL(AU
مركز كماسة شيشاو3 ، 31111، 

مراكش املغرب
STE VP MEUBLE SARL AU شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار الحاج 
العربي السويهلة مراكش  - 31111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(8(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE VP(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MEUBLE SARL AU
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

معدات املطاعم واملكاتب)
االشغال))العامة و البناء).

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ( مراكش) السويهلة  العربي  الحاج 

31111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد3 الدكاك راضية)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 الدكاك راضية عنوانه(ا))
مراكش) ((15 رقم) الرا�سي  بن  دوار 

31111)مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد3 الدكاك راضية عنوانه(ا))
مراكش) ((15 رقم) الرا�سي  بن  دوار 

31111)مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3638)).
3(1I

cabinet(comptabe(et(fiscal(benaboud

 IMMOBILIERES ANOUAL
 SARL

أموبيليير أنوال
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
 cabinet(comptabe(et(fiscal

benaboud
 AVENUE CHAHID AKACHAR 65

 65 AVENUE(CHAHID
 AKACHAR، 90060، TANGER

Maroc
 IMMOBILIERES ANOUAL
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SARL أموبيليير أنوال شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 83) 
شارع ولي العهد مركز نريا مكتب 8) 
الطابق السفلي  - 91111 طنجة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.73563

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
أنوار عبدالوي) ((3) تفويت السيد)
حصة اجتماعية من أصل) ((5.1(5
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((5.1(5
وونيو) ((6 بتاريخ) أمناد  اسماعيل 

.(1(1
تفويت السيد)(3))محمد امحمدي)
حصة اجتماعية من أصل) ((5.1(5
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((5.1(5

محمد أمناد بتاريخ)6))وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)768).
3((I

)مكتـــب حسابــات أكادورفسك))ش.)م.)م

IMRAIS
شركة عات املسؤولية املحدود3

توسيع نشاط الشركة 
مكتـــب حسابــات أكادورفسك  ش. 

م. م
بلوك C رقم 5)) حي أساكا تكوين 

أكادور ، )8165، أكادور املغرب
IMRAIS شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها االجتماعي تجزئة 

اركانة رقم EC 68 الطابق الثاني اوت 
ملول  - 51)86 انزكان  املغرب .

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7983
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 مارس) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

منعش عواري.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
مارس) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم))36.

3((I

FIDUCIAIRE (116

MECA CHROME
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(
N ، 20280، Casablanca(Maroc
MECA CHROME شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة فرج 
رقم 8)) سيدي معروف - 81)1) 

الدارالبيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(33387

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):
غريس) عادل  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
(3))عزيز) السيد) ( 511)حصة لفائد3)

الدرويش بتاريخ)3))وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737611.

3(3I

دووان الخدمات

STE E.M.J  TRANS SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دووان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 

قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 
املغرب

 ste(E.M.J  TRANS(SARL(AU
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تعاونية 

الفوز زيرار3 سيدي قاسم  - 6111) 

سيدي قاسم املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(8397

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ste (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.E.M.J  TRANS SARL AU

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االشخاص.

تعاونية) (: املور االجتماعي) عنوان 

 (6111 (-( الفوز زيرار3 سيدي قاسم)

سيدي قاسم املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( املومن) جواد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( املومن) جواد  السيد 

سيدي) الوصيبية  املرادسة  دوار 

قاسم)6111))سيدي قاسم املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( املومن) جواد  السيد 

سيدي) الوصيبية  املرادسة  دوار 

قاسم)6111))سيدي قاسم املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

مارس)1)1))تحت رقم))9).

3(3I

CAFIGEC

DISTRIBUZZ
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39  
maarif، 20100، casa(maroc
DISTRIBUZZ شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 6)، 

شارع  مرس سلطان ، الشوة رقم3، 
الطابق ) - 11)1) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363313
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DISTRIBUZZ
توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
منتجات وخدمات االتصاالت واملواد)

الغذائية.
عنوان املور االجتماعي):)6)،)شارع))
مرس سلطان)،)الشوة رقم3،)الطابق)

))-)11)1))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3)))هشام وفاء):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد3 هشام لبنى)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وفاء) هشام  ( ( السيد3)
 (3 شوة) (5 باحماد ط) شارع  (،(38
الدار) ((1(11 اقامة نوفيسة بلفدور)

البيضاء)املغرب.
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عنوانه(ا)) لبنى  هشام  السيد3 
زاوية زنوة عباس الجيراوي و شارع ابا)
احماد بلفدور)11)1))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وفاء) هشام  ( ( السيد3)
 (3 شوة) (5 باحماد ط) شارع  (،(38
الدار) ((1(11 اقامة نوفيسة بلفدور)

البيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) لبنى  هشام  السيد3 
زاوية زنوة عباس الجيراوي و شارع ابا)
احماد بلفدور)11)1))الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737388.

3(5I

CAFIGEC

CREATIVE BUZZ
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
CAFIGEC

 rue(al, fourat 2éme(etage 39
maarif 20100، casa(maroc

CREATIVE BUZZ شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 61، شارع 
عين توجطاط الطابق 3 الشوة 1) 
اقامة لو سيدر بوركون - 11)1) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(85(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIVE BUZZ

غرض الشركة بإوجاز):)اشهار.
عنوان املور االجتماعي):)61،)شارع)
 (1 الشوة) (3 عين توجطاط الطابق)
 (1(11 (- بوركون) سيدر  لو  اقامة 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3 هشام وفاء):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
511)حصة) ( (: السيد3 هشام لبنى)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) وفاء) هشام  السيد3 
 (3 شوة) (5 ط) باحماد  شارع  ((38
الدار) ((1(11 اقامة نوفيسة بلفدور)

البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) لبنى  هشام  السيد3 
زاوية زنوة عباس الجيراوي و شارع ابا)
احماد بلفدور)11)1))الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) وفاء) هشام  السيد3 
 (3 شوة) (5 ط) باحماد  شارع  ((38
الدار) ((1(11 اقامة نوفيسة بلفدور)

البيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) لبنى  هشام  السيد3 
زاوية زنوة عباس الجيراوي و شارع ابا)
احماد بلفدور)11)1))الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73699.
3(6I

ACCOMPT CONSULTING

 LA GRINTA
CONSTRUCTION

شركة عات املسؤولية املحدود3
حل شركة

ACCOMPT CONSULTING
 BD(MOHAMED(ABDOU(N° 18
 BIS(RESIDENCE(HAMZA 3EME

 ETAGE(BUREAU(N° 11 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

 LA GRINTA CONSTRUCTION

شركة عات املسؤولية املحدود3(في 

طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة ابن 

خلدون طريق رقم3 رقم8 محل - 

61111 وجد3  املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3((6(

العام) الجمع  بموت�سى 

وناور) ((5 في) اإلستثنائياملؤرخ 

عات) شركة  حل  تورر  ((1(1

 LA GRINTA املحدود3) املسؤولية 

مبلغ رأسمالها) ( (CONSTRUCTION

مورها) وعنوان  درهم  ((11.111

اإلجتماعي تجزئة ابن خلدون طريق)
وجد3)) (61111 (- محل) رقم8) رقم3)

املغرب نتيجة ل):)غياب رأس املال.

تجزئة) ب  التصفية  مور  حدد  و 

محل) رقم8) ابن خلدون طريق رقم3)

-)61111)وجد3))املغرب.)

و عين:

السيد(3))نبيل)))رحاوي و عنوانه(ا))

بن) زاود  شارع  خلدون  ابن  تجزئة 

املغرب) ( وجد3) (61111  3/8 سلطان)

كمصفي)(3))للشركة.

الهجري و) ( ( ( السيد(3))عبداملنعم)

الوسطالني) اإلمام  زنوة  عنوانه(ا))

املغرب) طنجة  ( (91161  6 رقم)

كمصفي)(3))للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية):)

تجزئة ابن خلدون طريق رقم3)رقم8 

محل

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وناور) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)311.

3(7I

NUMERICAL MARKET CAPITAL ‘’NMC‘’

 NUMERICAL MARKET
CAPITAL  NMC

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 NUMERICAL MARKET››
CAPITAL ‹›NMC

55 شارع الزرقطوني الطابق 
) حي املستشفيات ، 1111)، 

MAROC الدارالبيضاء
 NUMERICAL MARKET››

NMC‹› 100.000 شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 55 

شارع الزرقطوني الطابق ) حي 
املستشفيات - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3616(9
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 NUMERICAL MARKET’’ (:

.(11.111 ‘’NMC
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
االستيراد و التصدور.

 55 (: االجتماعي) املور  عنوان 
حي) (( الطابق) الزرقطوني  شارع 
1111))الدارالبيضاء) (- املستشفيات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) برشتيكو  خليل  السيد 
فرنسا)31)93)فرنسا فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) برشتيكو  خليل  السيد 
فرنسا)31)93)فرنسا فرنسا

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
3(8I

bousfor construction

STE ORIENTAL INVEST
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
bousfor construction

شارع الفرابي رقم 15 الكندي ، 
111)6، الناظور املغرب

STE ORIENTAL INVEST  شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
الفرابي رقم 15 عمار3 الفرابي 

الطابق الثاني  - 111)6 الناظور 
املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1137

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ORIENTAL INVEST
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري)
تجار3 العوار)

االستيراد والتصدور).
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الفرابي رقم)15)عمار3 الفرابي الطابق)

الثاني))-)111)6)الناظور املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: ( بلوا�سي) السالم  عبد  السيد 

51))حصة بويمة)11))درهم للحصة

 511 ( (: ( الهواري) عماد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد محمد اعراب)):))51))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

(: ( بلوا�سي) السالم  عبد  السيد  (

5111))بويمة)11))درهم.

 51111 (: ( الهواري) عماد  السيد 

بويمة)11))درهم.

 (5111 (: ( اعراب) محمد  السيد 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

بلوا�سي)) السالم  عبد  السيد 

 6(111 براقة) اهركاشن  عنوانه(ا))

الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) ( الهواري) عماد  السيد 

 (18 رقم) العربية  الجامعة  شارع 

111)6)الناظور املغرب.

عنوانه(ا)) ( اعراب) محمد  السيد 
زنوة)38)رقم))))لعري الشيخ))111)6 

الناظور))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بلوا�سي)) السالم  عبد  السيد 

 6(111 براقة) اهركاشن  عنوانه(ا))

الناظور املغرب

عنوانه(ا)) ( الهواري) عماد  السيد 

 (18 رقم) العربية  الجامعة  شارع 

111)6)الناظور املغرب

عنوانه(ا)) ( اعراب) محمد  السيد 
زنوة)38)رقم))))لعري الشيخ)111)6 

الناظور))املغرب)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ)9))وونيو)

1)1))تحت رقم)667.

3(9I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT NIJRAM CITY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
رقم )) شارع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

ENT NIJRAM CITY  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

املستوبل رقم )33  العيون    - 

71111 العيون املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(9(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ENT (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. NIJRAM CITY

خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء) أشغال  (- العامة) النجار3 

املتعدد3)-)أشغال عامة)..

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ( ( ( العيون) ( (33( رقم) املستوبل 

71111)العيون املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

لفويه)) اوت  أحمد  موالي  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

لفويه)) اوت  أحمد  موالي  السيد 

عنوانه(ا))حي الفتح زنوة دمياط رقم)

13)العيون))71111)العيون))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لفويه)) اوت  أحمد  موالي  السيد 

عنوانه(ا))حي الفتح زنوة دمياط رقم)

13)العيون))71111)العيون))املغرب)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)16)).

331I

SAFOMAR DU NORD

MIRANDA TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SAFOMAR DU NORD

 TANGER- BOITE(POSTAL

 TANGER DRISSIA N°3519

 ، 90007، TANGER/NORD

MAROC

MIRANDA TRANS  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي دهار 

كنفود سعاد3 عوامة رقم 85) - 

91111  طنجة  املغرب .

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.55635

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) ((8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»511.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)

أو) نودوة  حصص  تودوم  ( (: طريق)

عينية.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)978)3).
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STE FIACCOF 

STE ABMB
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
STE FIACCOF

 RUE(IFNI ,RESIDENCE(ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY(NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes(maroc

STE ABMB شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي مكاتب  
الصفو3 مطاحن الصفو3 عمار3 8 
رقم 3) الطابق ) زنوة اصيال شارع 

بير انزران - 31111 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.6((83

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 وونيو) (13 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»511.111)درهم«)أي من)»511.111 
عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)
أو) نودوة  حصص  تودوم  ( (: طريق)

عينية.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)367).
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CRI MEKNES

 JI FARM AGRICULTURE
TRADING

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 JI FARM AGRICULTURE
TRADING شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املبنى ))) 
الشوة 3) رياض توالل  - 51111 

مكناس. املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3993(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 JI (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FARM AGRICULTURE TRADING

-)استيراد) (: غرض الشركة بإوجاز)

وتصدور.

-)تجار3،)و أعمال مختلفة..

عنوان املور االجتماعي):)املبنى)))) 

 51111 (- ( توالل) رياض  ((3 الشوة)

مكناس.)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( السيد جميل الخواجة)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد جميل الخواجة))عنوانه(ا))

رياض توالل) ((3 الشوة) (((( ( عمار3)

51111)مكناس.)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جميل الخواجة))عنوانه(ا))

رياض توالل) ((3 الشوة) (((( عمار3)

51111)مكناس.)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)735).
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CRI MEKNES

LE MONDE DE RAJAA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE(OKBA(BNOU

 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

LE MONDE DE RAJAA شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املحل رقم 

19 الجناح ف إقامة زين العابدون 

املدونة  - 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39899

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONDE DE RAJAA

غرض الشركة بإوجاز):)خياطة..

عنوان املور االجتماعي):)املحل رقم)

العابدون) زين  إقامة  الجناح ف  (19

املدونة))-)51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( رجاء) أوعراب  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( رجاء) أوعراب  السيد 

عمار3) (3 رشد) ابن  الريحان  اقامة 

51111)مكناس) م.ج) (3 7)شوة) ألف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( رجاء) أوعراب  السيد 

اقامة الريحان ابن رشد)3)عمار3 ألف)

7)شوة)3)م.ج)51111)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)689).
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TARRAS IMAD

STE DILSHER TRAVAUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

TARRAS IMAD

 DOUAR(LAAZIB(ZOUMI ،

16200، OUAZZANE(MAROC

STE DILSHER TRAVAUX شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار دار 

اوريغال بني كلة  - 11)6) وزان 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(5(9

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وناور) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

رجيب) محمد  ((3) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (331

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111

حميد الخود3 بتاريخ)16)وناور)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

مارس) ((( بتاريخ) ( بوزان) االبتدائية 

1)1))تحت رقم))55).
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GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

NANI CONFECTION
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

57) شارع الودس , تجزئة املجد, 
الطابق االول, شوة رقم6  , بريد63, 

العوامة – طنجة، 91111
 NANI CONFECTION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 57) 57) 
شارع الودس , تجزئة املجد, الطابق 
االول, شوة رقم6  , بريد63, العوامة 

– طنجة، 91111 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(15535

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 NANI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.CONFECTION
الخياطة) (: غرض الشركة بإوجاز)

بشكل عام االستيراد والتصدور.
عنوان املور االجتماعي):)57) 57) 
املجد,) تجزئة  (, الودس) شارع  ((57
بريد63,  (, ( الطابق االول,)شوة رقم6)
طنجة) ( (91111 طنجة،) (– العوامة)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
املعتصم) امين  محمد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املعتصم) امين  محمد  السيد 

مجمع) بوبانة  طريق  عنوانه(ا))

طنجة) (91111   15 اطلسية كولف)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

املعتصم) امين  محمد  السيد 

مجمع) بوبانة  طريق  عنوانه(ا))

طنجة) (91111   15 اطلسية كولف)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)3)9)3)
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DUO 3 YOU

DUO 4 YOU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DUO 4 YOU

)6 شارع لال اليووت و مصطفى 

املعاني الطابق ) رقم 69، 51)1)، 

الدار البيضاء املغرب

DUO 4 YOU شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )6 شارع 

لال الياقوت و مصطفى املعاني  

الطابق ) رقم 69 51)1) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3593((

 (9 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراور)

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 DUO (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.3 YOU
وكالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تنظيم تظاهرات و التسويق.
 6( (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع لال الياقوت و مصطفى املعاني))
الدار) ((1(51  69 رقم) (( الطابق)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد محمد أمين بنيس):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنيس) أمين  محمد  السيد 
)3)سيدي) عنوانه(ا))تجزئة لينا رقم)
البيضاء) الدار  ((1111 معروف)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنيس) أمين  محمد  السيد 
)3)سيدي) عنوانه(ا))تجزئة لينا رقم)
البيضاء) الدار  ((1111 معروف)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
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ائتمانية الراحة

راديم ايمو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ائتمانية الراحة

38 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 11)6)، 

MAROC برشيد
رادوم اومو شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
واسمين )1 درو3 برشيد برشيد 

11)6) برشيد املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(3599

 15 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
رادوم) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

اومو.
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
مواولة) االرا�سي-) -بيع وشراء) عواري)

اشغال مختلفة)-)التجار3.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
برشيد) برشيد  درو3  (1( واسمين)

11)6))برشيد املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد ردول عبد الحميد):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (111 (: السيد ردول عبد الحميد)

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
الحميد) عبد  ردول  السيد 
 1( االداعة) تجزئة  (368 عنوانه(ا))
البيضاء) الشق  عين  طاح  شارع 

)5)1))البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الحميد) عبد  ردول  السيد 
 1( االداعة) تجزئة  (368 عنوانه(ا))
البيضاء) الشق  عين  طاح  شارع 

)5)1))البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)1))تحت رقم)31).
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afayad group

 QUAD MARRAKECH
DESERT

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة
afayad group

 marrakech ، 40000، marrakech
maroc

 QUAD MARRAKECH DESERT
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 15) 
السعاد3 6 املحاميد مراكش  - 

31111 مراكش املغرب 
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1376(
 (8 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراور)
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 QUAD(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.MARRAKECH DESERT
 LOUEUR(:(غرض الشركة بإوجاز
 DE QUADS DROMADAIRE

.MOTOCYCLES ET VELOS
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ( املحاميد مراكش) (6 السعاد3) ((15

31111)مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ووسف) الرجال  ( السيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: عصام) الرجال  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الرجال عصام عنوانه(ا)) ( السيد)
  (( عرصة الحوثة درب الفران رقم)

31111)مراكش املغرب).

الرجال ووسف عنوانه(ا)) ( السيد)

حدائق حي شريفية عمار3)3))الشوة)

6))الطابق)3)بوعكاز))31111)مراكش)

املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرجال عصام عنوانه(ا)) ( السيد)

  (( عرصة الحوثة درب الفران رقم)

31111)مراكش املغرب

الرجال ووسف عنوانه(ا)) ( السيد)

حدائق حي شريفية عمار3)3))الشوة)

6))الطابق)3)بوعكاز))31111)مراكش)

املغرب

تم اإلوداع الوانوني ب-))بتاريخ)1) 

مارس)1)1))تحت رقم)1))3)).
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afayad group

MAKECH DISTRIBUTION
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

afayad group

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

MAKECH DISTRIBUTION شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي معطى هللا 

رقم )76) محاميد مراكش - 31111 

مراكش املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13963

 13 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAKECH DISTRIBUTION
توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البيض
عنوان املور االجتماعي):)معطى هللا)
رقم))76))محاميد مراكش)-)31111 

مراكش املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: ( السيد عادل الفار�سي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد عادل الفار�سي)
النخيل) (535 رقم) البون  بيوت  حي 
مراكش) (31111 ( مراكش) الشمالي 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد عادل الفار�سي)
النخيل) (535 رقم) البون  بيوت  حي 
مراكش) (31111 ( مراكش) الشمالي 

املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (19 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3353)).
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FACE FIDUCIAIRE

AFRIBRIDGE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FACE FIDUCIAIRE
19) شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 31)1)، الدار 
البيضاء املغرب

AFRIBRIDGE شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

سمية إقامة شهرزاد 3ط 5 رقم )) 
الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.36(939

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تمت) ((1(1 مارس) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سواط) علي  ((3) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111

سعيد))افنين بتاريخ)15)مارس)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)8)7359.

33(I

FACE FIDUCIAIRE

AFRIBRIDGE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

FACE FIDUCIAIRE

19) شارع مصطفى املعني الطابق 

الثالث رقم 6 ، 31)1)، الدار 

البيضاء املغرب

AFRIBRIDGE  شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

سمية إقامة شهرزاد 3ط 5 رقم )) 

الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.36(939

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 مارس) (15 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(3))افنين))

سعيد كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)8)7359.

33(I
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Etude(El(houtaia(Zakaria

LA MAGHREBINE III NHTB
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 83 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

 LA MAGHREBINE III NHTB

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

إوميل زوال , رقم 9)) - 1))1) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(51563

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(8 أكتوبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))

حمز3 نيت بحمادن))بتاريخ)1))أكتوبر)

.(1(8

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)

 (1 بتاريخ) ( عصام نيت بحمادن) ((3)

أكتوبر)8)1).

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)

 (1 بتاريخ) ( عثمان نيت بحمادن) ((3)

أكتوبر)8)1).

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))

مريم نيت بحمادن))بتاريخ)1))أكتوبر)

.(1(8

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))

بتاريخ) ( نيت بحمادن) فاطمة الزهراء)

1))أكتوبر)8)1).

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)

(3))فوزية منصف))بتاريخ)1))أكتوبر)

.(1(8

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وناور)9)1))تحت رقم)986/688585.
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Etude(El(houtaia(Zakaria

LA MAGHREBINE IV NHTB
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 83 ,

 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc

 LA MAGHREBINE IV NHTB

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

إوميل زوال , رقم 9)) - 1))1) الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(3(713

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(8 أكتوبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))

حمز3 نيت بحمادن))بتاريخ)1))أكتوبر)

.(1(8

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)

 (1 بتاريخ) ( عصام نيت بحمادن) ((3)

أكتوبر)8)1).

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 

من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)

السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)

 (1 بتاريخ) ( عثمان نيت بحمادن) ((3)

أكتوبر)8)1).

نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)
أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))
مريم نيت بحمادن))بتاريخ)1))أكتوبر)

.(1(8
نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)
أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))
بتاريخ) ( نيت بحمادن) فاطمة الزهراء)

1))أكتوبر)8)1).
نيت) براهيم  ((3) السيد) تفويت 
من) اجتماعية  حصة  (56 ( بحمادن)
السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)
 (1 بتاريخ) ( فوزية نيت بحمادن) ((3)

أكتوبر)8)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 
وناور)9)1))تحت رقم)984/688585.
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Etude(El(houtaia(Zakaria

LA MAGHREBINE III NHTB
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 83 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
  LA MAGHREBINE III NHTB
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

إوميل زوال , رقم 9)) - 1))1) الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(51563
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(8 نونبر) ((6 املؤرخ في)
نيت) مسير جدود للشركة السيد(3))

بحمادن))عثمان كمسير آخر
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  ((1(9 أبريل) ((6

.12470/688585
335I

Etude(El(houtaia(Zakaria

LA MAGHREBINE IV NHTB
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
Etude(El(houtaia(Zakaria

 Avenue(Zerktouni, 4 ème, 83 ,
 Etage, N° 11, Guéliz ، 40000،

Marrakech(Maroc
  LA MAGHREBINE IV NHTB
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

إوميل زوال , رقم 9)) - 1))1) الدار 
البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(3(713
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(8 نونبر) ((6 املؤرخ في)
نيت) مسير جدود للشركة السيد(3))

بحمادن))عثمان كمسير آخر
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 
رقم) تحت  ((1(9 أبريل) ((6

.12471/688581
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karama(conseil

STE DM-TRAV SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشوة رقم ) زنوة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشوة رقم ) زنوة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
STE(DM-TRAV(SARL(AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 33 الشوة 
) زنوة اسامة بن زاود شارع الجيش 
امللكي فاس - 31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
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محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(9(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DM-TRAV(SARL(AU

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء) مواد  بائع  والبناء-) املختلفة 

بالتوسيط-)املتاجر3.

عنوان املور االجتماعي):)33)الشوة)

))زنوة اسامة بن زاود شارع الجيش)

امللكي فاس)-)31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99سنة سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: محمد) املفلح  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املفلح محمد عنوانه(ا))33 

فاس) زواغة  عصام  اقامة  د  عمار3 

31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املفلح محمد عنوانه(ا))33 

فاس) زواغة  عصام  اقامة  د  عمار3 

31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1430/2020.

337I

مكتب الدراسات ب ك سمارت

 STÉ BUREAU D›ÉTUDE BK
SMART SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

مكتب الدراسات ب ك سمارت
رقم 3 زنوة 9 حي واد الذهب خنيفر3 

، 53111، خنيفر3 املغرب
 sté bureau d›étude BK SMART

SARL شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3 زنوة 
9 حي واد الذهب خنيفر3 - 53111 

خنيفر3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(159

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):
فتيحة قدوري) ((3) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111
سيدي محمد الباهي بتاريخ)19)وونيو)

.(1(1
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
5))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)98.
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كرياتيف بيلدونغ

كرياتيف بيلدينغ
شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كرياتيف بيلدونغ
1) زنوة الحرية الطابق 3 الشوة 
5 الدار البيضاء ، 1111)، الدار 

البيضاء املغرب
كرياتيف بيلدونغ  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) زنوة 
الحرية الطابق 3 الشوة 5 الدار 
البيضاء - 1111) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

363(35

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((7

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

كرياتيف بيلدونغ).

غرض الشركة بإوجاز):)االستثمار)

العواري.

زنوة) ((1 (: عنوان املور االجتماعي)

الدار) (5 الشوة) (3 الطابق) الحرية 

البيضاء) الدار  ((1111 (- البيضاء)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 5.111 ( (: ( أونيب) طارق  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أونيب  طارق  السيد 

تجزء3 لوكنطوار بلوك و درج)3)شوة)

)  1111))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) أونيب  طارق  السيد 

تجزء3 لوكنطوار بلوك و درج)3)شوة)

)  1111))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))))737.

339I

omnium management

SBST EQUIPEMENT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
omnium management

 rce 52 av(hassane 22 vn(fes ، 8(
30100، fes(maroc

SBST EQUIPEMENT شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )8 
اقامة )5 شارع الحسن الثاني 

املدونة الجدود3  - 31111 فاس 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6(787

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SBST (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.EQUIPEMENT
غرض الشركة بإوجاز):)بيع األثاث)
–)بيع مستلزمات املكتبات)–)التداول)
 8( رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
اقامة))5)شارع الحسن الثاني املدونة)

الجدود3))-)31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ( ابعاعل) سعيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: ( ( ابعاعل) توفيق  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( السيد سعيد ابعاعل)
ابن) شارع  الساوح  الوا�سي  زنوة 
 3 الطابق) ((( الشوة) الخطيب 

31111)فاس))املغرب.
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))عنوانه(ا)) السيد توفيق ابعاعل)
 ( الشوة) ((3 اقامة الناصرية عمار3)
 31111 النرجس ب) (( زنوة الليمون)

فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد سعيد ابعاعل)
ابن) شارع  الساوح  الوا�سي  زنوة 
 3 الطابق) ((( الشوة) الخطيب 

31111)فاس املغرب
))عنوانه(ا)) السيد توفيق ابعاعل)
 ( الشوة) ((3 اقامة الناصرية عمار3)
 31111 النرجس ب) (( زنوة الليمون)

فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)6)3).

351I

karama(conseil

STE CENTRINOX SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama(conseil
رقم 33 الشوة رقم ) زنوة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس 
رقم 33 الشوة رقم ) زنوة اسامة 
ابن زيد شارع الجيش امللكي فاس، 

31111، فاس املغرب
 STE CENTRINOX SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اوالد حمو 
اوالد الطيب العليا فاس - 31111 

فاس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(95(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 فبراور) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTRINOX SARL AU
االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
البناء-) مواد  بائع  والبناء-) املختلفة 

نول البضائع-)االستيراد و التصدور.
عنوان املور االجتماعي):)اوالد حمو)
 31111 (- فاس) العليا  الطيب  اوالد 

فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3 فلحي كوثر):))111.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 (3 السيد3 فلحي كوثر عنوانه(ا))
زنوة لبيد بن ربيعة شارع الباكستان)
فاس) (31111 فاس) ساني  كاف 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 (3 السيد3 فلحي كوثر عنوانه(ا))
زنوة لبيد بن ربيعة شارع الباكستان)
كاف ساني فاس)31111)فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1452/2020.
35(I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

GIOVANNI ICE
شركة عات املسؤولية املحدود3
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
11)1)، الدار البيضاء املغرب
GIOVANNI ICE »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: حي 

املعاريف شارع بئر أنزران رقم )3)  
- - الدار البيضاء  املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(61569

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

تورر) ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

TAJINE DADA

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)59)737.

35(I

CABINET RSF SARL

SOFASEMENS

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

CABINET RSF SARL

 RESIDENCE  EL(YOSR, AV(DES

 FAR, N° 8, BUREAU(N°6 –FES ،

30000، FES(MAROC

SOFASEMENS شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 71) حي 

النماء بنسود3 فاس  - 31111 فاس 

املغرب.

خفض رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(51((

العام) الجمع  بموت�سى 

وونيو) ((( في) املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة) رأسمال  خفض  تم  ((1(1

درهم«) (8.711.111« قدره) بمبلغ 

إلى) درهم«) ((1.111.111« من) أي 

(: طريق) عن  درهم«) ((.311.111«

تخفيض عدد))األسهم.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)387/020.

353I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 ECUACAO SWISS

MOROCCO

شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البرود 

619) ، 31111، مراكش املغرب

 ECUACAO SWISS MOROCCO

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 57 شارع 

موريتانيا صندوق البرود 619) 

مراكش الرئيسية - جيليز - 31111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(11639

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 مارس) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

 CLAUDE ((3) السيد) تفويت 

حصة) (ALAIN SCHMIDT 511

حصة) (511 أصل) من  اجتماعية 

 ECUACAO ((3) السيد) ( لفائد3)

SWISS (SA))بتاريخ)3))مارس)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)9)36)).

353I

FOUZMEDIA

CAROSSERIE FADILI SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

CAROSSERIE FADILI SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود3
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وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

الصناعية بوعة رقم 93) - 3111) 

الونيطر3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

5373(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (16

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CAROSSERIE FADILI SARL

املطالة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والصباغة للسيارات

ميكانيكي اصالح السيارات.

املنطوة) (: عنوان املور االجتماعي)

 (3111 (- ((93 الصناعية بوعة رقم)

الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

واسين عنوانه(ا)) السيد فاضيلي 

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.

عنوانه(ا)) مراد  فاضيلي  السيد 

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

واسين عنوانه(ا)) السيد فاضيلي 

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب

عنوانه(ا)) مراد  فاضيلي  السيد 

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)5))وونيو)

1)1))تحت رقم)-.

355I

IMVER

رؤية فور بولدينغ
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ROEYA 4 BUILDING

- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 1311)، 

CASABLANCA MAROC

رؤية فور بولدونغ شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 

احمد املجاطي اقامة األلب الطابق 

األول رقم 8 املعاريف - 1351)  

الدار البيضاء  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

358((5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

رؤية) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فور بولدونغ.

)اإلنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)

احمد املجاطي اقامة األلب الطابق)

األول رقم)8)املعاريف)-)1351)))الدار)

البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد عبدالفتاح محان):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محان) عبدالفتاح  السيد 

دوار الحسينات بني هالل) عنوانه(ا))

سيدي بنور)51)1))الجدود3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محان) عبدالفتاح  السيد 

دوار الحسينات بني هالل) عنوانه(ا))

سيدي بنور)51)1))الجدود3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)8))736.

356I

تفرانت كونساي ش.م.م

RINAVCO SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

تفرانت كونساي ش.م.م

تجزئة املغرب الجدود رقم 163) 

العرائش ، 111)9، العرائش املغرب

RINAVCO SARL شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

االدريسية رقم 658  - 111)9 

العرائش املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3565

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) (16 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد) ((3) السيد) تفويت 

1)5)حصة اجتماعية من) الكمراوي)

((3) السيد) ( 1)5)حصة لفائد3) أصل)

محمد سيكي بتاريخ)16)ماي)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)145/2020.

357I

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

شركة سارة اللشغال الطرقية
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE FIDUCIAIRE DE SAIS

 ANGLE RUE BRAHIM

 ROUDANI ET TORRES RES

 PRINTEMPS(N°14 ، 30000، FES

فاس

شركة سار3 اللشغال الطرقية  

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 
رقم ) اقامة شروق عمار3 5 زنوة 

 FES 30000 مرموشة االطلس فاس

فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(8(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

سار3 اللشغال الطرقية).

االشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

الطرقية و االشغال العامة و التجار3.

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
زنوة) (5 عمار3) اقامة شروق  (( رقم)

 FES 31111 مرموشة االطلس فاس)

فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد عبد الحكيم حدون):))11) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
حدون) الحكيم  عبد  السيد 

حدائق) اقامة  (81 فيال) عنوانه(ا))

سايس)))طريق اوموزار فاس)31111 

فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
حدون) الحكيم  عبد  السيد 

حدائق) اقامة  (81 فيال) عنوانه(ا))

سايس)))طريق اوموزار فاس)31111 

فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بفاس))بتاريخ)7))وونيو)1)1) 

تحت رقم))7)3)11))))313.

358I

ST(C

بلمس كار
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

ST(C

 AV MOULAY YOUSSEF RUE

 MIMOSAS(N°4 RES(NAJM(APPT

N°4 ، 90000، TANGER(MAROC

بلمس كار  شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة ابن 

باديس رقم 8 محل رقم 6) - 91111 

طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.359(3

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 مارس) ((3 املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

بنطيب مريم))كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)633).

359I

تفرانت كونساي ش.م.م

RINAVCO SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
تفرانت كونساي ش.م.م

تجزئة املغرب الجدود رقم 163) 
العرائش ، 111)9، العرائش املغرب

RINAVCO SARL  شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
االدريسية رقم 658 - 111)9 

العرائش املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3565

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  ((1(1 ماي) (16 في) املؤرخ 
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

الشم�سي عمر كمسير وحيد
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعرائش))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)145/2020.
361I

METROPOLE BUSINESS CENTER

 GOLD GRAIN PROCESS
GGP

شركة عات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

 METROPOLE BUSINESS
CENTER

59شارع الزرقطوني الطابق3 ،  
رقم8  الدار البيضاء ، 1361)، الدار 

البيضاء املغرب
 GOLD GRAIN PROCESS GGP

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 
زرقطوني الطابق 3 رقم  8 - 1361) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.397337

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):

الخالق)) عبد  ((3) السيد) تفويت 

اجتماعية من) حصة  ((.111 اليوبي)

أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)(3))

جيهان))اليوبي بتاريخ))1)وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737331.

36(I

SORCAN IMPORT EXPORT SARL

سوركان استيراد وتصدير
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 SORCAN IMPORT EXPORT

SARL

 DOUAR IYASSINANE

 FARKHANA ، 62024،

FARKHANA MAROC

سوركان استيراد وتصدور شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
إواسينن - 1)1)6 فرخانة الناظور  

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراور) ((7 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تامان) ( ( ( ( ((3) السيد) تفويت 

تصدورشركة عات مسؤلية محدود3)

تامان) ( ( ( ( الوحيد) التسريك  عات 

تصدورشركة عات مسؤلية محدود3)

حصة) ((5 الوحيد) التسريك  عات 

اجتماعية من أصل)91)حصة لفائد3))

أندريا سوريا كانو بتاريخ) ((3) السيد)

7))فبراور)1)1).

تامان) ((3) السيد) تفويت 

تصدورشركة عات مسؤلية محدود3)

تامان) ( ( ( ( الوحيد) التسريك  عات 

تصدور شركة عات مسؤلية محدود3)

حصة) ((5 الوحيد) التسريك  عات 

اجتماعية من أصل)91)حصة لفائد3))

 (7 بتاريخ) برني�سي  علي  ((3) السيد)

فبراور)1)1).

تامان) ( ( ( ( ((3) السيد) تفويت 

تصدورشركة عات مسؤلية محدود3)

تامان) ( ( ( ( الوحيد) التسريك  عات 

تصدورشركة عات مسؤلية محدود3)

حصة) ((5 الوحيد) التسريك  عات 

اجتماعية من أصل)91)حصة لفائد3))

 (7 محمد املرابط بتاريخ) ((3) السيد)

فبراور)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))))مارس)

1)1))تحت رقم)373.

36(I

SORCAN IMPORT EXPORT SARL

سوركان استيراد وتصدير

شركة عات املسؤولية املحدود3

تحويل املور االجتماعي للشركة

 SORCAN IMPORT EXPORT

SARL

 DOUAR IYASSINANE

 FARKHANA ، 62024،

FARKHANA MAROC

سوركان استيراد وتصدور شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

إواسينن - 1)1)6 فرخانة الناظور 

املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)7))فبراور)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

فرخانة) (6(1(1 (- إواسينن) »دوار 

الناظور املغرب«)إلى)»تجزئة العمران)

رقم)916)))-))71)6)سلوان الناظور))

املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))))مارس)

1)1))تحت رقم)373.

363I
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A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP CNIA CROISSANCE
إعالن متعدد الورارات

FCP CNIA CROISSANCE

صندوق مشترك للتوظيف
رسماله 111.111,11.) درهم

الكائن موره : الدار البيضاء- 6)، 

ساحة األمم املتحد3   

تعدوــل نظــام التدبيـر 

إدار3) مجلس  بموجب  (-I

 BMCI ASSET« التدبير) مؤسسة 

 (8 في) املنعود  (،»MANAGEMENT

أكتوبر)9)1)،)تورر:

 FCP« تغيير تسمية شركة) (•

لتصبح) (»CNIA CROISSANCE

»FCP AL KHEIR)«؛

تغيير املكتتبين الرئيسيين؛ (•

تغيير هدف التدبير؛ (•

تغيير املستدل املرجعي؛ (•

استراتيجية) تغيير  (•

االستثمار؛

تعدول نظام التدبير.) (•

من) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II

طرف الهيأ3 املغربية لسوق الرساميل)

 (1(1 فبراور) ((7 بتاريخ) (»AMMC«

 .GP(11(8(تحت رقم

الوانوني) باإلوداع  الويام  تم  (-III

املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 

 (3 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736871. 
عن املستخلص والبيانات

363I

STE SKY AFFAIRES(شركة سكاي افير

نبيل لالشغال

STE NABIL TRAVAUX 
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 STE SKY شركة سكاي افير

AFFAIRES

ملتوى شارع محمد الخامس و شارع 

الحسن الثاني اقامة عثمان الطابق 

الثاني رقم 6 بني مالل، 3111)، بني 

مالل املغرب

 STE NABIL نبيل لالشغال
TRAVAUX شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي السوق 
 BENI MELLAL فم العنصر بني مالل

BENI-MELLAL 23000 املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.33(9

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وناور) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
(3))سعيد الصغير) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (511
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111
 1( بتاريخ) الخطيب  الحبيب  محمد 

وناور)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)8))وونيو)

1)1))تحت رقم)88).
365I

A. SAAIDI CONSULTANTS

FCP WG EPARGNE
إعالن متعدد الورارات

WG EPARGNE
صندوق مشترك للتوظيف

رسماله 111.111,11.) درهم
الكائن موره : الدار البيضاء- 6)3، 

زنوة مصطفى املعاني 
تعدوــل نظــام التدبيـر 

I-))بموجب مجلس إدار3 مؤسسة)
(،»WAFA GESTION« التدبير)

املنعود في))1))فبراور)1)1)،)تورر:
املالية) السنة  تغيير  (•

للشركة؛
تغيير املكتتبين املعنيين؛ (•

تغيير املراقب للحسابات؛ (•
الصندوق) أهداف  تغيير  (•

وأهدافه النوعية؛
تغيير املستدل املرجعي؛ (•

استراتيجية) تغيير  (•
االستثمار؛

االستثمار) مجـال  تغيير  (•
األسواق) مختلف  تعرض  ودرجة 

للمخاطر؛

تغيير تخصيص النتائج؛ (•
تغيير عموالت املكتتبين؛ (•

إعاد3) عموالت  تغيير  (•
الشراء؛

املراقب) أتعاب  تغيير  (•
للحسابات؛

تغيير عمولة تدبير حساب) (•
اإلصدار)/)ماروكلير؛

تعدول نظام التدبير.) (•
من) التدبير  نظام  اعتماد  تم  (-II
طرف الهيأ3 املغربية لسوق الرساميل)
 (1(1 ماوـو) ((9 بتاريخ) (» (AMMC«

 .GP(115((تحت رقم
الوانوني) باإلوداع  الويام  تم  (-III
املحكمة) لدى  الضبط  بكتابة 
 (3 بتاريخ) البيضاء) للدار  التجارية 

وونيـو)1)1))تحت رقم))73687. 
عن املستخلص والبيانات

366I

IFCG CONSULTING SARL

تودغى برستيج
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
IFCG CONSULTING SARL
 (3BIS LOT KADIRI BP N°
 302 BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC
تودغى برستيج شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي أوت 

لحسن أوعلي;تنغير - 358111 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
595

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تودغى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

برستيج.

الخياطة) (: غرض الشركة بإوجاز)
وآألشغال العامة.

حي أوت) (: عنوان املور االجتماعي)
لحسن أوعلي;تنغير)-)358111)تنغير)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
املودام) اوت  نورالدون  السيد 
عنوانه(ا))حي أوت لحسن أوعلي;تنغير)

35811)تنغير املغرب.
املودام)) اوت  لحسن  السيد 
عنوانه(ا))حي أوت لحسن أوعلي;تنغير)

35811)تنغير املغرب.
املودام)) اوت  حميد  ( السيد)
عنوانه(ا))حي أوت لحسن أوعلي;تنغير)

35811)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
املودام) اوت  نورالدون  السيد 
عنوانه(ا))حي أوت لحسن أوعلي;تنغير)

35811)تنغير املغرب
املودام)) اوت  حميد  ( السيد)
عنوانه(ا))حي أوت لحسن أوعلي;تنغير)

35811)تنغير املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)67)).

367I

AFKIPECHE

EXOTIC FICH PECHE SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تغيير تسمية الشركة
AFKIPECHE

 RUE 16 N° 39 BIR(CHAIRI(BENI
 MAKADA 1ER(ETAGE(TANGER ،

90000، TANGER(MAROC
 EXOTIC FICH PECHE SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها االجتماعي زنوة 6) 
رقم 39 بئر شعيري بني مكاد3 



7169 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

طابق االول طنجة  - 91111 طنجة  
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

(7((
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تغيير) ((1(8 مارس) (15 املؤرخ في)
 EXOTIC FICH«(تسمية الشركة من
 AFKIPECHE« إلى) (»PECHE SARL

.(»SARL
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

8)1))تحت رقم)58)11).
368I

صوكيم

صوكيم
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
صوكيم

)6 شارع لال اليووت الطابق ) رقم 
69 ، 1)15)، الدارالبيضاء املغرب
صوكيم شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )) شارع 

لال اليووت الطابق ) رقم 69  - 
1)15) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
355363

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

صوكيم.
نشاط) (- (: غرض الشركة بإوجاز)
وبيع مختلف) بناء) املواولة العوارية،)
لإلستعمال) املخصص  العوار  أنواع 
السكني،)التجاري،)الصناعي أواملنهي.

وتسيير) إدار3  بيع،) شراء،) (-
العوارات.

)))شارع) عنوان املور االجتماعي):)

(- ( (69 رقم) (( الطابق) اليووت  لال 

1)15))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

51))حصة) ( (: السيد نجيب هنان)

بويمة)11))درهم للحصة).

 ((5 ( (: بوسلمان) رشيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

((: بالواسمي) عبدالرحيم  السيد 

5)))حصة بويمة)11))درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 38 السيد نجيب هنان عنوانه(ا))

بلوك ب الحي الحسني))1)6))برشيد)

املغرب.

السيد رشيد بوسلمان عنوانه(ا))

 (6(1( بلوك ب الحي الحسني) ((17

برشيد املغرب.

بالواسمي) الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))51)))بلوك ب الحي الحسني)

)1)6))برشيد املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 38 السيد نجيب هنان عنوانه(ا))

بلوك ب الحي الحسني))1)6))برشيد)

املغرب

السيد رشيد بوسلمان عنوانه(ا))

 (6(1( بلوك ب الحي الحسني) ((17

برشيد املغرب

بالواسمي) الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه(ا))51)))بلوك ب الحي الحسني)

)1)6))برشيد املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

فبراور)1)1))تحت رقم)6)36.

369I

aice compta

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES NORD

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،
casablanca maroc

 MALIH ARCHI SERVICES ET
ACCESSOIRES NORD  شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 369 شارع 
السفير بن عائشة الطابق 3 الشوة 
رقم 5) - 1111) البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(599

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MALIH ARCHI SERVICES ET

. ACCESSOIRES NORD
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املور االجتماعي):)369)شارع)
الشوة) (3 السفير بن عائشة الطابق)

رقم)5))-)1111))البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد رشيد مليح):))111.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 8 عنوانه(ا)) مليح  رشيد  السيد 
 (1111 زنوة سان لوران حي الدماد)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 8 عنوانه(ا)) مليح  رشيد  السيد 
 (1111 زنوة سان لوران حي الدماد)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736687.

371I

aice compta

ARCHI SERVICES TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،
casablanca maroc

ARCHI SERVICES TRANS شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 3) أحمد 
املجاتي إقامة االلب الطابق ) 

الشوة رقم 8 حي املعاريف - 1371) 
البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(739

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ARCHI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SERVICES TRANS
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع.
عنوان املور االجتماعي):)3))أحمد)
املجاتي إقامة االلب الطابق)))الشوة)
رقم)8)حي املعاريف)-)1371))البيضاء))

املغرب).
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أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

511)حصة) ( (: ( السيد سعد مليح)
بويمة)11))درهم للحصة).

511)حصة) ( (: السيد زكرياء)مليح)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 77 عنوانه(ا)) ( السيد سعد مليح)
زنوة دي كاف الطابق)5)شوة))))ص)

س)1371))البيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) ( مليح) زكرياء) السيد 
البنفسج) زنوة  الكبير  الحزام  شارع 
 (1371 ( م) ح  (( الطابق) ((3 الرقم)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 77 مليح عنوانه(ا)) السيد سعد 
زنوة دي كاف الطابق)5)شوة))))ص)

س)1371))البيضاء)املغرب
عنوانه(ا)) ( مليح) زكرياء) السيد 
البنفسج) زنوة  الكبير  الحزام  شارع 
 (1371 ( م) ح  (( الطابق) ((3 الرقم)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736813.

37(I

FAD CONSULTING

ماب  ديكو
إعالن متعدد الورارات

FAD CONSULTING
  rue(ROUISSI, Espace ,((

 HOUSSAM 3°Etage, Appt  5,
  Quartier(BEAUSEJOUR, Route

 d›El  Jadida, Hay(Hassani ،
20200، Casablanca(MAROC

ماب  دوكو  »شركة عات املسؤولية 
املحدود3 عات الشريك الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي:  )3، 

زنوة بابيلون، إقامة بريستيج عبد 
الرحمان، الطابق األر�سي، متجر 

رقم )، حي املستشفيات، الدار 

البيضاء - املغرب. ) - 1361) الدار 

البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.337.1(7

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)1))ماي)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:))

جنسية) من  مريم،) فذاني  السيد3 

مغربية)،)مزداد3 بتاريخ)16/05/1992 

بالبيضاء،)والحاملة لبطاقة التعريف)

الوطنية عدد)373761KB،)والواطنة)
ب:)تجزئة فضل هللا))،)زنوة))1،)فيال)

بتفويت) قامت  البيضاء.) الدار  (،1(

مغربية) السعدوة،) عريف  للسيد3  (:

الحاملة لبطاقة التعريف) الجنسية،)

املزداد3) (،B  65(((8 عدد) الوطنية 

(: بتاريخ)18/12/1961،)والواطنة ب)
(،( )،)فيال) )،)زنوة) تجزئة فضل هللا)

حصة) ((51) خمسون) الدار البيضاء)

اجتماعية من أصل)11))حصة.

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 

فذاني) السيدتين  تعيين  تورر  ماولي:)

كمسيرتين) السعدوة  وعريف  مريم 

للشركة ملد3 غير محدود3 مع اإلمضاء)

املشترك.

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

املصادقة على تغيير الشكل الوانوني)

املسؤولية) عات  شركة  من  للشركة 

املحدود3 من شريك وحيد إلى شركة)

عات املسؤولية املحدود3.)))

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين الوانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) بند 

تورر تحيين الوانون األسا�سي) ماولي:)

للشركة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)))7363.

37(I

RA CONSULTING

 STE MOUHIB ESTHETIQUE

MODE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

RA CONSULTING

 APPT(N° 4 IMMEUBLE(ALAOUI

 RUE(QATAR(VN(FES ، 30000،

FES MAROC

 STE MOUHIB ESTHETIQUE

MODE شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : شارع 

كرامة 1) مكرر زنوة صور زهور ) - 

31161 فاس املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.58355

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تورر حل) ((1(1 19)مارس) املؤرخ في)

 STE MOUHIB ESTHETIQUE

MODE)شركة عات مسؤلية محدود3)

عات الشريك الوحيد مبلغ رأسمالها)

مورها) وعنوان  درهم  ((1.111

اإلجتماعي شارع كرامة)1))مكرر زنوة)

31161)فاس املغرب) (- (( صور زهور)

نتيجة النعدام رقم املعامالت.

و عين:

و) موحب  ( رجاء) السيد(3))

1))مكرر زنوة صور شارع) عنوانه(ا))

املغرب) فاس  (31161 زهور)  كرامة 

كمصفي)(3))للشركة.

و قد تم انعواد الجمعية الختامية)

شارع) وفي  ((1(1 مارس) (19 بتاريخ)

(- (( 1))مكرر زنوة صور زهور) كرامة)

31161)فاس املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1014/2020.

373I

مكتب الدراسات ب ك سمارت

 SOCIÉTÉ BUREAU D'ÉTUDE

BK SMART SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة

مكتب الدراسات ب ك سمارت
رقم 3 زنوة 9 حي واد الذهب خنيفر3 

، 53111، خنيفر3 املغرب

 société bureau d›étude BK

SMART SARL  شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3 زنوة 

9 حي واد الذهب خنيفر3 - 53111 

خنيفر3 املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(159

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 وونيو) (19 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(3))الباهي)

سيدي محمد))كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

5))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)98.

373I

دلتا هيدروليك ش.ع.م.م

دلتا هيدروليك ش.ع.م.م
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

دلتا هيدروليك ش.ع.م.م

71، طريق تطوان عمار3 أجدورـ 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب

دلتا هيدروليك ش.ع.م.م  شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي : 71، 

طريق تطوان عمار3 أجدورـ طنجة - 

91111 طنجة املغرب.

قفل التصفية
رقم التوييد في السجل التجاري : 

.6917(
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الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
9)1))تورر حل) )))دجنبر) املؤرخ في)
شركة) ( ش.ع.م.م) هيدروليك  دلتا 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك)
 (11.111 رأسمالها) مبلغ  الوحيد 
(،71 درهم وعنوان مورها اإلجتماعي)
(- طنجة) طريق تطوان عمار3 أجدورـ)
91111)طنجة املغرب نتيجة لتوقيف)

نشاط الشركة.
و عين:

لبحر و) ( اللطيف) عبد  السيد(3))
عمار3) تطوان  طريق  (،71 عنوانه(ا))
91111)طنجة املغرب) أجدورـ)طنجة)

كمصفي)(3))للشركة.
و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
(،71 ( وفي) ((1(9 دجنبر) ((( بتاريخ)
(- طنجة) طريق تطوان عمار3 أجدورـ)

91111)طنجة املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)551).

375I

AFKIPECHE

AFKIPECHE
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
AFKIPECHE

 RUE 16 N° 39 BIR(CHAIRI(BENI
 MAKADA 1ER(ETAGE(TANGER ،

90000، TANGER(MAROC
AFKIPECHE  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 6) 
رقم 39 بئر شعيري بني مكاد3 طابق 
االول طنجة - 91111 طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7((
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  ((1(8 مارس) (15 في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»91.111 
إلى) درهم«) ((1.111« أي من) درهم«)
»11.111))درهم«)عن طريق):))تودوم)

حصص نودوة أو عينية.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

8)1))تحت رقم)58)11).

376I

AFKIPECHE

AFKIPECHE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
AFKIPECHE

 RUE 16 N° 39 BIR(CHAIRI(BENI
 MAKADA 1ER(ETAGE(TANGER ،

90000، TANGER(MAROC
AFKIPECHE   شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 6) 
رقم 39 بئر شعيري بني مكاد3 طابق 
االول طنجة - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.((73
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((1 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(3))افوير))

منير))كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))3137).

377I

س-اطلس

STE MORITA PROMOTION
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 
الطائف رقم )3 ، 3111)، بني مالل 

املغرب
 STE MORITA PROMOTION
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي السالم  
شارع )1  الطابق التاني رقم 38 - 
 fiduciairecatlas4@gmail.com

بني مالل املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1((7

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (15
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORITA PROMOTION
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عواري
مواول اعمال مختلفة

تجزئة االرا�سي
بيع االرا�سي الصالحة للبناء

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
السالم))شارع))1))الطابق التاني رقم)
fiduciairecatlas4@gmail. (- (38

com)بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

111.111.))درهم،)موسم كالتالي:
السيد بن جلون محمد مصطفى))
درهم) ((11 بويمة) حصة  (3.111 ( (:

للحصة).
غيثة) الدخامة  بناني  السيد3 
درهم) ((11 بويمة) حصة  (3.111 ( (:

للحصة).
واسمينة) جلون  بن  السيد3 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
 (.111 ( (: السيد بن جلون عمر)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بن جلون محمد مصطفى))
زنوة) الجميل  املنظر  حي  عنوانه(ا))

الرباط)3111))بني مالل املغرب.
غيثة) الدخامة  بنانى  السيد3 
زنوة) الجميل  املنظر  حي  عنوانه(ا))

الرباط)3111))بني مالل املغرب.

واسمينة) جلون  بن  السيد3 
زنوة) الجميل)) املنظر  حي  عنوانه(ا))

الرباط)3111))بني مالل املغرب.
عنوانه(ا)) عمر  جلون  بن  السيد 
حي املنظر الجميل زنوة الرباط رقم)) 

3111))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن جلون محمد مصطفى))
زنوة) الجميل  املنظر  حي  عنوانه(ا))

الرباط)3111))بني مالل املغرب
غيثة) الدخامة  بنانى  السيد3 
زنوة) الجميل  املنظر  حي  عنوانه(ا))

الرباط)3111))بني مالل املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)8))وونيو)

1)1))تحت رقم)93).
378I

FIDUBAC SARL

RIBRATEX
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشوة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc
RIBRATEX شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
الصناعي سلوان )51) مركز 

الناظور 111)6 - 111)6 الناظور  
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1153

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIBRATEX
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-تجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املالبس املعاد تدويرها

منتج) وتصدور  -استيراد 

منسوجات.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الصناعي سلوان))51))مركز الناظور)

111)6)-)111)6)الناظور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد سليمان ارشيدي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد حميد بنكطو):))51))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 (51 ( (: ( الرخاوي) سعيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سليمان ارشيدي عنوانه(ا))

 6(111 ( الناظور) املركز  تزطوطين 

املغرب))الناظور.

عنوانه(ا)) بنكطو  حميد  السيد 

العروي) ((1( رقم) الحرية  شارع 

الناظور)111)6)املغرب))الناظور.

السيد سعيد الرخاوي))عنوانه(ا))
الناظور) الفوقاني  بوطيب  اوالد  حي 

111)6)املغرب))الناظور.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سليمان ارشيدي عنوانه(ا))

 6(111 ( الناظور) املركز  تزطوطين 
املغرب))الناظور

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)698.

379I

IMVER

امفير
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IMVER

- الدار البيضاء املغرب - الدار 
البيضاء املغرب، 1311)، 
CASABLANCA MAROC

امفير شركة عات مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
احمد املجاتي اقامة االلب الطابق 
االول رقم. 8 املعاريف - 1351) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(997
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)امفير.
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
الطابق) االلب  اقامة  املجاتي  احمد 
االول رقم.)8)املعاريف)-)1351))الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الفتيحي) السيد حسن 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الفتيحي  السيد حسن 
 (((1  39 الرقم) كريمة  تجزئة 

الجدود3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الفتيحي  السيد حسن 
 (((1  39 الرقم) كريمة  تجزئة 

الجدود3 املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)7))731.

381I

HOUSSAM EDDINE

STE DESPROBEN SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

 STE DESPROBEN SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي بشارع زاوو 

تجزئة الطاهري 1) خندق الزربوح - 

تطوان - 9311 تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(686(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DESPROBEN SARL AU

توزيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتجار3 األملنيوم.

عنوان املور االجتماعي):)بشارع زاوو)

تجزئة الطاهري)1))خندق الزربوح)-)

تطوان)-)9311)تطوان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد ووسف بنسليمان):))111.) 
حصة بويمة)11.111))درهم للحصة))
 (111 (: السيد ووسف بنسليمان)

بويمة)11.111))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
بنسليمان) ووسف  السيد 
شارع) الزربوح  خندق  عنوانه(ا))
 9311 الشفشاوني-تطوان) هللا  عبد 

تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنسليمان) ووسف  السيد 
شارع) الزربوح  خندق  عنوانه(ا))
 9311 الشفشاوني-تطوان) هللا  عبد 

تطوان املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت رقم)838.
38(I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

STE FRERE BOUCHANNA
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING
زنوة بورسعيد حي الفتح عمار3 بالل 
طابق االول الشوة  رقم )1 العيون ، 

71111، العيون املغرب
  STE FRERE BOUCHANNA
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الوفاق 
بلوك  رقم ))3 شارع العمران 
العيون - 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(3((
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FRERE BOUCHANNA

مخبز3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

موهى.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الوفاق بلوك))رقم)))3)شارع العمران)

العيون)-)71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد محمد بوشنة):))331)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 331 ( (: بوشنة) فاطمة  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 331 ( (: بوشنة) خوتة  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوشنة  محمد  السيد 

شارع البير الجدود رقم)85))حي خط)

الرملة))1 71111)العيون املغرب.

السيد3 فاطمة بوشنة عنوانه(ا))

)8 111)7)بوجدور) حي الوحد3 رقم)

املغرب.

عنوانه(ا)) بوشنة  خوتة  السيد3 

شارع البير الجدود رقم)85))حي خط)

الرملة))1 71111)العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بوشنة  محمد  السيد 

شارع البير الجدود رقم)85))حي خط)

الرملة))1 71111)العيون املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

)))مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)748/2020.

38(I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOCONTRAV SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 13 

الطابق الثاني خنيفر3 ، 53111، 
خنيفر3 املغرب

STE SOCONTRAV SARL شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 
الكورس  زنوة )) رقم 6) خنيفر3 - 

53111 خنيفر3 املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(173

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)5))وونيو)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 (6 رقم) ((( زنوة) ( الكورس) »حي 
املغرب«) خنيفر3  (53111 (- خنيفر3)
إلى)»زنوة)3))رقم)78)مكرر حي الفتح)

خنيفر3)-)53111)خنيفر3))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
9))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)33).

383I

SOCIETE(MAZAGAN(COMPTAFISC-SARL-AU

»MEGAFON«
إعالن متعدد الورارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement(Al(Qods, El
Jadida ، 24000، الجدود3 املغرب

»MEGAFON« »شركة عات 
املسؤولية املحدود3 عات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: )33، 
عمار3 الريحان، شارع ابراهيم 

الروداني، الطابق 5، رقم 3)، الدار 
البيضاء. - - الدار البيضاء املعرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.3(3(73

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

تم اتخاع) ((1(1 فبراور) ((7 املؤرخ في)

الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 

(،(1 من) الشركة  مور  نول  (- ماولي:)
زنوة الحرية،)الطابق)3،)رقم)5،)الدار)

الريحان،) عمار3  إلى:)33،) البيضاء)

(،5 الطابق) الروداني،) ابراهيم  شارع 
تعدول) (- البيضاء.) الدار  (،(3 رقم)

نشاط الشركة إلى)-)شبكة التواصل)-)

أشغال مختلفة,)-)أشغال البناء.

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

ونص على) الذي  و3:) (( رقم) بند 

ومور) الشركة  أنشطة  بندي:) ماولي:)

الشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737163.

383I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE SOCONTRAV
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

شارع محمد الخامس رقم 13 

الطابق الثاني خنيفر3 ، 53111، 

خنيفر3 املغرب

STE SOCONTRAV شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي الفتح 
رقم 78 مكرر خنيفر3 - 53111 

خنيفر3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(173

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):

محمد بولنوار)) ((3) تفويت السيد)

611)حصة اجتماعية من أصل)611 
رشيد3)) ((3) السيد) ( لفائد3) حصة 

كريمي بتاريخ)5))وونيو)1)1).

لحسن)) ((3) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  ((.(11 ( حموي�سي)

لفائد3)) حصة  ((.(11 أصل) من 
 (5 كريمي بتاريخ) ( رشيد3) ((3) السيد)

وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

9))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)33).

385I

-(Maître(Rachid(DAHBI(-(Notaire 

 LA SOCIETE MBS GROUPE
 DE DEVELOPPEMENT

AGRICOLE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 Maître(Rachid(DAHBI - Notaire

-

 Bd Mohamed V Résidence

 Yasmine(Immeuble(A(n° 6 el

Jadida ، 24040، El(Jadida(Maroc

 LA SOCIETE MBS GROUPE DE

 DEVELOPPEMENT AGRICOLE

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي بسيدي 

بنور، رقم 77)،  تجزئة الوداد - 

3351) بسيدي بنور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(735

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE MBS GROUPE DE

.DEVELOPPEMENT AGRICOLE

الفالحة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستيراد) () الحيواني) واإلنتاج 

والتصدور)..
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بسيدي) (: عنوان املور االجتماعي)
(- الوداد) تجزئة  ( (،(77 رقم) بنور،)

3351))بسيدي بنور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:
السيد املصطفى ابن الصحراوي)

درهم) (5(.111 حصة بويمة) (5(1 ( (:

للحصة).

السيد3 اسيا حادور):))91))حصة)

بويمة)9.111))درهم للحصة).

ابن) الدون  حسام  السيد 

بويمة) حصة  ((11 ( (: الصحراوي)

1.111))درهم للحصة).
الصحراوي) ابن  حمز3  السيد 

درهم) ((1.111 حصة بويمة) ((11 ( (:

للحصة).
الصحراوي) ابن  نور3  السيد3 

درهم) ((1.111 حصة بويمة) ((11 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد املصطفى ابن الصحراوي)

تجزئة) (،3 بالدارالبيضاء،) عنوانه(ا))

عين) الكبير،) الحزام  شارع  بعلبك،)

الذئاب)51)1))الدارالبيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) حادور  اسيا  السيد3 

بعلبك،) تجزئة  (،3 بالدارالبيضاء،)

الذئاب) عين  الكبير،) الحزام  شارع 

51)1))الدارالبيضاء)املغرب.

ابن) الدون  حسام  السيد 

الصحراوي عنوانه(ا))بالدارالبيضاء،)

الحزام) شارع  بعلبك،) تجزئة  (،3

 (1(51 الذئاب) عين  الكبير،)

الدارالبيضاء)املغرب.
الصحراوي) ابن  حمز3  السيد 

تجزئة) (،3 بالدارالبيضاء،) عنوانه(ا))

عين) الكبير،) الحزام  شارع  بعلبك،)

الذئاب)51)1))الدارالبيضاء)املغرب.
الصحراوي) ابن  نور3  السيد3 

تجزئة) (،3 بالدارالبيضاء،) عنوانه(ا))

عين) الكبير،) الحزام  شارع  بعلبك،)

الذئاب)51)1))لدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى ابن الصحراوي)

تجزئة) (،3 بالدارالبيضاء،) عنوانه(ا))

عين) الكبير،) الحزام  شارع  بعلبك،)

الذئاب)51)1))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)3533.

386I

AMJ MANAGEMENT

MORIFIA SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنوة  االردن  اقامة وامنة   ) الطابق 

االول رقم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

MORIFIA SARL AU شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع  

االردن اقامة ومنا )    في الطابق 

األول رقم 31 ، 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(156(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MORIFIA SARL AU

إنشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مواقع الويب)-)التسويق.

شارع)) (: االجتماعي) املور  عنوان 
االردن اقامة ومنا))))))في الطابق األول)

رقم)31)،)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (11 ( (: ( السيد3 امخشان سكينة)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
سكينة)) امخشان  السيد3 
عنوانه(ا))برانص تجزئة فضيلة زنوة)

7)رقم)) 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
سكينة)) امخشان  السيد3 
عنوانه(ا))برانص تجزئة فضيلة زنوة)

7)رقم)) 91111)طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)985)3).
387I

FIDUBAC SARL

 SOCIETE ETABLISSEMENT
 GEORGIEV GEORGI

ASENOV
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشوة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc
 SOCIETE ETABLISSEMENT

 GEORGIEV GEORGI ASENOV
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

االندلس رقم 31 الناظور - 111)6  
الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3939

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):

ونتزا) د  ((3) السيد) تفويت 

جيورجيفة))111.))حصة اجتماعية)

من أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)

جيورجيف)) اسينوف  جيورجي  ( ((3)

بتاريخ)9))وونيو)1)1).

اسية) ((3) السيد) تفويت 

جيورجيفة))111.))حصة اجتماعية)

من أصل)111.))حصة لفائد3))السيد)

جيورجيف)) اسينوف  جيورجي  ( ((3)

بتاريخ)9))وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)711.

388I

CABINET FCF CONSULTING

PROMOTION ORIM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CABINET FCF CONSULTING

 Imm(CHAMA(N°18, AV(KESSOU

 MEDDAH(TAZA ، 35000، TAZA

MAROC

PROMOTION ORIM شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

الصناعي االول .الوطعة 3).تاز3 - 

35111 تاز3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5369

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PROMOTION ORIM

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 Promotion( Immobilière,( Travux

.divers,(Négoce,(Port(export
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الحي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- 3).تاز3) .الوطعة) االول) الصناعي 

35111)تاز3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
961)حصة) ( (: السيد احمد مفيد)

بويمة)11))درهم للحصة).
حصة) (31 ( (: السيد محمد مفيد)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مفيد  احمد  السيد 
9).حي االمام) تجزئة املنصور3.الرقم)

مالك.تاز3)35111)تاز3 املغرب.
عنوانه(ا)) مفيد  محمد  السيد 
9).حي االمام) تجزئة املنصور3.الرقم)

مالك.تاز3)35111)تاز3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مفيد  احمد  السيد 
9).حي االمام) تجزئة املنصور3.الرقم)

مالك.تاز3)35111)تاز3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)379.
389I

O.I.FI.COM  sarlau

 CENTRE DES MALADIES
 DES REINS ET DIALYSE

TIFLET sarl au
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau
دوار 3، عمار3 9، شوة 3، لغرابلية ، 

161))، سال املغرب
 CENTRE DES MALADIES DES

 REINS ET DIALYSE TIFLET sarlau
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 
الدالية رقم )6 - 5311) تيفلت 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 1

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (31

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE DES MALADIES DES

.REINS ET DIALYSE TIFLET sarlau

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أمراض الكلي و تصفية الدم.

تجزئة) (: (: عنوان املور االجتماعي)

تيفلت) ((5311 (- (6( رقم) الدالية 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

8.111.111,11)درهم،)موسم كالتالي:

((: ( قوام) ندى  الدكتور3  السيد3 

درهم) ((11 بويمة) حصة  (81.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

قوام)) ندى  الدكتور3  السيد3 
أووب) أبي  زنوة  (،1( عنوانه(ا))

األنصاري،)السوي�سي))71)1))الرباط)))

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

قوام)) ندى  الدكتور3  السيد3 
أووب) أبي  زنوة  (،1( عنوانه(ا))

األنصاري،)السوي�سي))71)1))الرباط)))

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

)1)ووليوز) بتاريخ) ( االبتدائية بتيفلت)

1)1))تحت رقم))7.

391I

موثوة

JOEL INDUSTRIE
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل الشكل الوانوني للشركة

موثوة
زاوية شارع الودس و شارع أبو بكر 

الوادري إقامة التعاون الطابق 
الرابع سيدي معروف الدار البيضاء 

، 1333)، الدار البيضاء املغرب
JOEL INDUSTRIE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
و عنوان مورها االجتماعي 

 Résidence(El(Haddaouia(GH 1
 IMM 4 APPT 1 SIDI(MAAROUF

. - 20630 CASABLANCA
تحويل الشكل الوانوني للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.367637

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))3)ووليوز)7)1))تم تحويل)
الشكل الوانوني للشركة من)»شركة)
عات املسؤولية املحدود3«)إلى)»شركة)
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك)

الوحيد«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 3( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)7)1))تحت رقم))65)63.

39(I

kajjajprod((قجاج برود

KAJJAJPROD     -      K.P    
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
kajjajprod  قجاج برود
 Bab(ain(souk(Dhar

abdeslamBab(lamrouj(Taza  باب 
عين سوق ضهر عبد السالم باب 
ملروج تاز3 ، 35111، تاز3 املغرب
    kajjajprod     -      K.P شركة

 عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي باب 

عين سوق ظهر عبد السالم  باب 
 bab(ain(souk(dhar 3ملروج تاز
 abdesslam(bab(lamrouj(taza

35111 تاز3  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5333

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.kajjajprod(((((-((((((K.P

تربية) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أعمال) (، الفالحة) انشطة  (، املوا�سي)

املعامالت التجارية) (، املختلفة) البناء)

املطعمة)) (، التواصل) و  التكوين  (،

الجماعية)،)املشاركة املباشر3 أو غير)

املباشر3 للشركة في جميع العمليات)

أو املشاريع التجارية أو الصناعية التي)

؛) قد تكون عات صلة بهدف الشركة)

االستعانة بمصادر خارجية للخدمات)

والخدمات املرتبطة بشكل مباشر أو)

غير مباشر باألنشطة املذكور3 أعاله)؛)

و بصفة عامة كل املعامالت التجارية،)

بصفة) املرتبطة  العوارية  و  املالية 

باالنشطة) مباشر3  غير  او  مباشر3 

و التي من) (، املعلن عنها او املحتملة)

شانها تعزيز تنمية الشركة..

:)باب عين) عنوان املور االجتماعي)

باب ملروج) ( سوق ظهر عبد السالم)

 bab(ain(souk(dhar(abdesslam(3تاز

تاز3)) (bab( lamrouj( taza( 35000

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة))سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

حصة) (( ( (: قجاج) امال  السيد3 

بويمة)51.111)درهم للحصة).

 ( ( (: السيد عبد الرحمان قجاج)

حصة بويمة)51.111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) قجاج  امال  السيد3 

تاز3) (35111 تاز3) ملروج  باب  مركز 

املغرب.

قجاج) الرحمان  عبد  السيد 

تاز3) ملروج  باب  مركز  عنوانه(ا))

35111)تاز3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) قجاج  امال  السيد3 

تاز3) (35111 تاز3) ملروج  باب  مركز 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)9)).

39(I

CONCILIUM EXPERTISE

WIREPORT

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CONCILIUM EXPERTISE

56)،زنوة ابو زاود الدادو�سي، 

رقم 9، املعاريف، الدار البيضاء ، 

1331)، الدار البيضاء املغرب

WIREPORT شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي  56)زنوة 

ابو زيد الدادو�سي رقم 9 املعاريف 

الدارالبيضاء - 1111) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3633(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WIREPORT

غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)

تصدور االالت الصناعية.

عنوان املور االجتماعي):))56)زنوة)

املعاريف) (9 رقم) الدادو�سي  زيد  ابو 

1111))الدارالبيضاء) الدارالبيضاء)-)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 بسيط وفاء):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد محمد بوعياع):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) وفاء) بسيط  السيد3 

اقامة كرين بارك عمار3 أ)7))رقم)5) 

املحمدوة)8831))املحمدوة املغرب.

عنوانه(ا)) بوعياع  محمد  السيد 

حي) ((( الكرم شوة) اقامة  (7 قطاع)

الرياض))1111))الرباط املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) وفاء) بسيط  السيد3 

اقامة كرين بارك عمار3 أ)7))رقم)5) 

املحمدوة)8831))املحمدوة املغرب

عنوانه(ا)) بوعياع  محمد  السيد 

حي) ((( الكرم شوة) اقامة  (7 قطاع)

الرياض))1111))الرباط املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736)).

393I

SOURCES DU SUD
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد

مورها االجتماعي  : فيال عرسة 

حسون جماعة جنانات النخيل

31161 مراكش  املغرب

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

3398

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((1 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد3 جميلة)

حسون مغربية الجنسية مزداد3 في)

للبطاقة) وحاملة  ((963 أكتوبر) ((6

ستكون) (E(65165 رقم) الوطنة 

صحيح) بشكل  ملزمة  الشركة 

بجميع األعمال املتعلوة بها بالتوقيع)

وهما) املشاركين  للمدبرين  املنفصل 

السيد3 جميلة حسون والسيد هانز)

هينريش ابرنست بروكمان.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) بمراكش  التجارية 

1)1))تحت رقم)3659)).

375I

 DAHI MANAGEMENT BUSINESS

CONSULTING

 ETABLISSEMENT OUAHATE

AL GHIZLANE
شركة عات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

 DAHI MANAGEMENT

BUSINESS CONSULTING

زنوة بورسعيد حي الفتح عمار3 بالل 

طابق االول الشوة  رقم )1 العيون ، 

71111، العيون املغرب

 ETABLISSEMENT OUAHATE AL

GHIZLANE  شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي : تجزئة 

717 رقم 733 حي الودس العيون - 

71111 العيون املغرب.

قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 

.(((35

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تورر حل) ((1(1 وونيو) (31 املؤرخ في)

 ETABLISSEMENT OUAHATE AL

)شركة عات املسؤولية) (GHIZLANE

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  املحدود3 

اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 

الودس) حي  (733 رقم) (717 تجزئة)

املغرب) العيون  (71111 (- العيون)

نتيجة لخسار3 راسمال.

و عين:

و) ( البوداني) ( ( حنان) السيد(3))

رقم) ( ((9 زنوة) الفتح  حي  عنوانه(ا))

العيون املغرب) (71111 ( العيون) (13

كمصفي)(3))للشركة.

و قد تم انعواد الجمعية الختامية)

تجزئة) وفي  ((1(1 وونيو) ((1 بتاريخ)

(- حي الودس العيون) (733 رقم) (717

71111)العيون املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1135/2020.

395I

»وانس دنتو مدوكال))»)شركه عات مسؤولية محدده)

شريك وحيد

»جهوري ترانس»ش .م .م .ش. و.
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

»جهوري ترانس  » شركه عات 

مسؤولية محدده شريك وحيد

6) شارع مرس سلطان  ، شوة 

3 الطابق الثالث الدار البيضاء ، 

1311)، الدارالبيضاء املغرب

»جهوري ترانس«ش .م .م .ش. و. 

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس سلطان  ، شوة 3 الطابق 
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الثالث - 31)1)  الدار البيضاء   

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

363163

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

»جهوري ترانس«ش).م).م).ش.)و..

النول) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البري لجميع أنواع البضائع.

-)النول الوطني للبضائع.

وبيع وتأجير جميع وسائل) -)شراء)

النول املستخدمة.

-)املراسلة.

-)تجار3 عامة)،)استيراد)،)تصدور)

،)توزيع)،)بيع بالتجزئة)،)جملة وشبه)

واملواد) املنتجات  لجميع  (، جملة)

واألصناف بجميع أنواعها ومن جميع)

املصادر.

حياز3 جميع املمتلكات املنوولة) (-

وغير املنوولة.

-)أعمال مختلفة

-)التجار3 في املنتجات البترولية.

مختلفة) أنواع  تصدور  استيراد  (-

من السلع والخدمات وجميع وسائل)

النول املستخدمة.

6))شارع) عنوان املور االجتماعي):)

الطابق) (3 شوة) (، ( سلطان) مرس 

البيضاء))) الدار  ( ((1(31 (- الثالث)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد برهومي جواد):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

-)األسماء)الشخصية والعائلية

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جواد  برهومي  السيد 

حرود3)) عين  (31( رقم) حربكي  دوار 

311)))املحمدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جواد  برهومي  السيد 

حرود3)) عين  (31( رقم) حربكي  دوار 

311)))املحمدوة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)373)).

396I

EL OUARRAD AZIZ

AYANORD TRANS

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av(des(far(Rue(a

 1 Etage(vn  Meknes(meknes،

50000، meknes(maroc

AYANORD TRANS شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي النصر 

رقم 98 زنوة محمد الزرقطوني 

وسالن مكناس - 51111 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

39933

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) (31

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AYANORD TRANS

ـنول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املسخدمين لحساب الغير.

عنوان املور االجتماعي):)حي النصر)

الزرقطوني) محمد  زنوة  (98 رقم)

مكناس) (51111 (- مكناس) وسالن 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

الطيف) عبد  اوحدو  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الطيف) عبد  اوحدو  السيد 

 1( عمار3) ا  (13 البستان) عنوانه(ا))

 51111 وسالن) ((3 الشوة) رقم  ب 

مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الطيف) عبد  اوحدو  السيد 

 1( عمار3) ا  (13 البستان) عنوانه(ا))

مكناس) وسالن  ((3 الشوة) رقم  ب 

51111)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)736).

397I

CONSEILS EVERNAGE

 H.I GROUPE

DÉVELOPPEMENT

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

  H.I GROUPE DÉVELOPPEMENT

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 61 

ووغوزالفيا اقامة اندلس 5 عمار3  ا 

الطابق الرابع شوة  9) مراكش 61 

ووغوزالفيا اقامة اندلس 5 عمار3  

ا الطابق الرابع شوة  9) مراكش 

3111 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.875((

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) ((6 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.(11.111«

 (.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«

تحويل سندات) ( (: عن طريق) درهم«)

الورض.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3633)).

398I

STREET BUSINESS CENTER

GREEN DOUM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
STREET BUSINESS CENTER

عمار3 رقم 1)، رقم 7، زنوة الحرية، 
جليز، مراكش ، 31111، مراكش 

املغرب
GREEN DOUM شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 

رقم )، دوار املحمدوة، امللك املسمى 
الصولحي اوالد بوبكر كلومتر 9 ، 
طريق فاس-. - 31111  مراكش 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(63
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (16
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GREEN DOUM
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الصناعة) منتوجات  وتصدور 

التوليدوة)؛)البيع و الشراء.
مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
)،)دوار املحمدوة،)امللك املسمى) رقم)
(، (9 كلومتر) بوبكر  اوالد  الصولحي 
مراكش) ( (31111 (- فاس-.) طريق 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (5 ( (: السيد عبد الصمد لخويل)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

5))حصة) ( (: السيد3 هند لخويل)
بويمة)11))درهم للحصة).

 (5 ( (: لخويل) املجد  عبد  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

حصة) ((5 ( (: لخويل) زياد  السيد 
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

لخويل) الصمد  عبد  السيد 
  3( رقم) السعاد3  تجزئة  عنوانه(ا))

31111)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) لخويل  هند  السيد3 
 31111   3( رقم) السعاد3  تجزئة 

مراكش املغرب.
لخويل) املجد  عبد  السيد 
  3( رقم) السعاد3  تجزئة  عنوانه(ا))

31111)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) لخويل  زياد  السيد 
 31111   3( رقم) السعاد3  تجزئة 

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
لخويل) الصمد  عبد  السيد 
  3( رقم) السعاد3  تجزئة  عنوانه(ا))

31111)مراكش املغرب
عنوانه(ا)) لخويل  هند  السيد3 
 31111   3( رقم) السعاد3  تجزئة 

مراكش املغرب
لخويل) املجد  عبد  السيد 
  3( رقم) السعاد3  تجزئة  عنوانه(ا))

31111)مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3535)).
399I

مستأمنة عالم األرقام

الكترو الحو�سي كمال
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة عالم األرقام
رقم 19) ساحة كيل الحبوب 

الطابق التاني الفوبه بن صالح ، 

11)3)، الفويه بن صالح املغرب
الكترو الحو�سي كمال شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الوواسم زنوة تاسميت رقم 6) 
الفويه بن صالح - 11)3) الفويه 

بن صالح املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33((
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (15
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
الكترو) (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

الحو�سي كمال.
غرض الشركة بإوجاز):))بيع األثاث)

املنزلية)()جميع األفرشة و األسر3)))).
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (6 رقم) تاسميت  زنوة  الوواسم 
الفويه بن صالح)-)11)3))الفويه بن)

صالح املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.511 ( (: السيد الحو�سي كمال)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحو�سي كمال عنوانه(ا))
 (3 رقم) بلوك س  الياسمين  تجزئة 

11)3))الفويه بن صالح املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحو�سي كمال عنوانه(ا))
 (3 رقم) بلوك س  الياسمين  تجزئة 

11)3))الفويه بن صالح املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) ( االبتدائية بالفويه بن صالح)

5))وونيو)1)1))تحت رقم)93.
311I

GLOFID

TRUCK CENTER
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تحويل املور االجتماعي للشركة

GLOFID
78 شارع املواومة اقامة املرزوقي 

الطابق الثاني الرقم 9) ، 31)1)، 
الدار البيضاء املغرب

TRUCK CENTER شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 58 تجزئة 
الحدووة A/S محل عين السبع - 

1111) الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(7(91(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في)3))فبراور)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
محل) (A/S الحدووة) تجزئة  (58«
الدارالبيضاء) ((1111 (- السبع) عين 
أر�سي) تحت  »الطابق  إلى) املغرب«)
لي اريس) ((8 ر) البرتوال تجزئة  زنوة 
الدارالبيضاء))) ((1111 (- السبع) عين 

املغرب)».
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ ( البيضاء) بالدار   التجارية 
 9))وونيو)1)1))تحت رقم)737368.
31(I

O.I.FI.COM  sarlau

 CENTRE D'HEMODIALYSE
INEZGANE sarlau  /  C.H.I

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau
دوار 3، عمار3 9، شوة 3، لغرابلية ، 

161))، سال املغرب
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 CENTRE D'HEMODIALYSE

INEZGANE(sarlau  /  C.H.I شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

 V وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة

89)، حي الرمل - 86351 إنزكان 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 1

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 CENTRE D’HEMODIALYSE

.INEZGANE(sarlau((/((C.H.I

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أمراض الكلي و تصفية الدم).

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

إنزكان) (86351 (- حي الرمل) (،V (89

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

511.111.)))درهم،)موسم كالتالي:

السيد الدكتور احساون ابراهيم)

:))5.111)))حصة بويمة)11))درهم)

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الدكتور احساون ابراهيم)
حي) (( اش) بلوك  (3( رقم) عنوانه(ا))

الداخلة)81161)أكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الدكتور احساون ابراهيم)
حي) (( اش) بلوك  (3( رقم) عنوانه(ا))

الداخلة)81161)أكادور املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)3)7.
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STREET BUSINESS CENTER

ASNI MARBRE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
STREET BUSINESS CENTER

عمار3 رقم 1)، رقم 7، زنوة الحرية، 
جليز، مراكش ، 31111، مراكش 

املغرب
ASNI MARBRE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 1) ، 
رقم 7، زنوة الحرية، جليز  - 31111  

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(15
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ASNI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MARBRE
تجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الرخام) وتوزيع  بيع)) (/ (شراء)
أنواع) وجميع  والحجر  والجرانيت 

األحجار الطبيعية أو الصناعية.
عنوان املور االجتماعي):)شوة)1))،)
رقم)7،)زنوة الحرية،)جليز))-)31111  

مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
11))حصة) ( (: السيد أمين جمالي)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد محمد جمالي):))711)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

11))حصة) ( (: السيد كريم جمالي)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) جمالي  أمين  السيد 
عمارات النخيل)3)زنوة الروضة جليز))

31111)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) جمالي  محمد  السيد 
  81111 )7)حي الهدى) بلوك س رقم)

أكادور املغرب.
عنوانه(ا)) جمالي  كريم  السيد 
بلوك س رقم))7)حي الهدى))81111 

أكادور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جمالي  أمين  السيد 
عمارات النخيل)3)زنوة الروضة جليز))

31111)مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3583)).
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STREET BUSINESS CENTER

 AZUL FELLAWAN
RESTAURANT

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

STREET BUSINESS CENTER
عمار3 رقم 1)، رقم 7، زنوة الحرية، 
جليز، مراكش ، 31111، مراكش 

املغرب
 AZUL FELLAWAN

RESTAURANT شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 1) 
، رقم 7، زنوة الحرية، جليز -    - 

31111 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1335(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AZUL (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FELLAWAN RESTAURANT

تشغيل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املنشآت) إدار3  موهى؛) و  مطعم 

السياحية.

 (1 :)شوة) عنوان املور االجتماعي)

(- ( ( ( (- جليز) زنوة الحرية،) (،7 رقم) (،

31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

111.111.))درهم،)موسم كالتالي:

 (9.811 ( (: واسين شالل) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (11 ( (: الزموري) زهور  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد واسين شالل عنوانه(ا))حي)

العرا�سي الزنوة)51)رقم))3    1)1)6 

الناضور املغرب.

السيد3 زهور الزموري عنوانه(ا))

 3( رقم) (51 الزنوة) العرا�سي  حي 

1)1)6)الناضور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد واسين شالل عنوانه(ا))حي)

 6(1(1 3( 51)رقم) العرا�سي الزنوة)

الناضور املغرب

عنوانه(ا)) بوريوح  رشيد  السيد 

 6(1(1 ( تمسمان) بودونار  مركز 

الدريوش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3693)).
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CABINET HAMDI

POLYTEL
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
CABINET HAMDI

 Avenue(Hassane(II 6ème ,(3(
 étage، 20200، casablanca

maroc
POLYTEL  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) زنوة 
عالل الوا�سي  - 1 الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.663(3

العام) الجمع  بموت�سى 
وونيو) (1( في) املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة) رأسمال  رفع  تم  ((1(1
درهم«) (31.111.111« قدره) بمبلغ 
إلى) درهم«) (51.111.111« من) أي 
((: طريق) عن  درهم«) (81.111.111«
أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73631.
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زمرانية))مكتب الدراسات الحسابية و املالية

SAFE CONSTRUCTION 
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

زمرانية  مكتب الدراسات الحسابية 
و املالية

3, زنوة الوطني طابق ) شوة ) ، 
1181)، الدارالبيضاء املغرب

SAFE CONSTRUCTION شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 9, إقامة 
غالي الطابق 3 الشوة 7) زاوية الال 
واقوت وزنوة العرعار   - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

363373

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAFE CONSTRUCTION

:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)

أعمال البناء)وكل ما وتعلق به.

إقامة) (,9 (: عنوان املور االجتماعي)

زاوية الال) ((7 الشوة) (3 غالي الطابق)

 (1111 (- ( ( العرعار) وزنوة  واقوت 

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

حمز3) أويحيان  آوت  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حمز3) أويحيان  آوت  السيد 

زنوة سانت بوف) (5 الرقم) عنوانه(ا))

ريفييرا))1)13))الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

حمز3) أويحيان  آوت  السيد 

زنوة سانت بوف) (5 الرقم) عنوانه(ا))

ريفييرا))1)13))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737373.
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LEADER FINANCE

NOUR PLANT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

LEADER FINANCE

 1ER(ETAGE(APPT  N° 2

 IMM 520 AL(MANAR

 OPERATION(CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

NOUR PLANT  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

بوعرو3 سكوم اغمات مراكش  - 

31111  مراكش  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(133(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

. PLANT

بيع أنواع) (: غرض الشركة بإوجاز)

النباتات.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ( مراكش) اغمات  سكوم  بوعرو3 

31111))مراكش))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد زعبول نور الدون)):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

الدون)) نور  زعبول  السيد 

اغمات) زعبول  اوت  دوار  عنوانه(ا))

مراكش) ( (31111 اوت اورير مراكش)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الدون)) نور  زعبول  السيد 

اغمات) زعبول  اوت  دوار  عنوانه(ا))

مراكش) ( (31111 اوت اورير مراكش)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3681)).
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FIDUCIAIRE BILAL

DAOUDI DISTRIBUTION
إعالن متعدد الورارات

FIDUCIAIRE BILAL

 BP(S64 MEKNES(PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

DAOUDI DISTRIBUTION »شركة 

عات املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: حي نوار3 
رقم 68 زنوة املنزه سبع عيون 

الحاجب - - مكناس املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.37687

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)18)أبريل)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:1( رقم) قرار 

مهدي) السيد  حصص:) بيع  ماولي:)

 511 حصصه) جميع  وبيع  الداودي 

حصة للسيد سعيد الداودي

على) ونص  الذي  (:1( رقم) قرار 

ماولي:)استوالة السيد مهدي الداودي)

من التسيير

على) ونص  الذي  (:13 رقم) قرار 

ماولي:)استوالة السيد مهدي الداودي)

من االمضاء.
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على) ونص  الذي  (:13 رقم) قرار 
ماولي:)تغيير الشكل الوانوني للشركة)
الى ش.م.م زات الشرك) من ش.م.م 

الوحيد
على) ونص  الذي  (:15 رقم) قرار 
العنوان االتي:) الى  املور  تغيير  ماولي:)
ويسالن) لوطرات  فاس  طريق  ((1

مكناس
على) ونص  الذي  (:16 رقم) قرار 
بحدف) الشركة  نشاط  تغيير  ماولي:)
نشاط) وزياد3  الغدائية  املواد  بائع 
مثلجات) و  مصنعة  حلويات  انتاج 

غدائية
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
(:01-3-4-6-7-14-17 رقم) بند 
تغيير مفصل) الذي ونص على ماولي:)

في االعلى
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)775).
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sabahinfo

ترانصبور أبدوشو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sabahinfo
 N° 70 pole(socio-economique

 el(kelaa(des(sraghna ، 43000، el
kelaa(des(sraghna(maroc

ترانصبور أبدوشو شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 71 املركب 
االقتصادي و االجتماعي  - 33111 

قلعة السراغنة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

31((
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

ترانصبور أبدوشو.
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين والنول السياحي.
عنوان املور االجتماعي):)71)املركب)
 33111 (- ( االقتصادي و االجتماعي)

قلعة السراغنة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد شكري عبد النبي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد شكري عبد النبي عنوانه(ا))
 (75 رقم) اسماعيل  موالي  شارع 

33111)قلعة السراغنة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شكري عبد النبي عنوانه(ا))
75))شارع موالي اسماعيل))33111 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بولعة السراغنة))بتاريخ)6) 

وونيو)1)1))تحت رقم)105/2020.
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الناظور للحسابات

MONEY FACTS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الناظور للحسابات
شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدوة بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 111)6، 

الناظور املغرب
MONEY FACTS شركة عات 

مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  طريق 
ازغنغان بلوك أ  رقم 9 اوالد بوطيب  

- 111)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(115(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MONEY FACTS
-)مفوض) (: غرض الشركة بإوجاز)

تجاري
-)تحويل االموال
-)مكتب الصرف.

طريق) ( (: االجتماعي) املور  عنوان 
ازغنغان بلوك أ))رقم)9)اوالد بوطيب))

-)111)6)الناظور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: محمد) امالح  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  امالح  السيد 
 6(111 ( السعاد3) تجزئة  املطار  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) رشيد3  امالح  السيد3 
 (5 شارع عباس محمود العواد رقم)

111)6)الناظور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور))بتاريخ)9))وونيو)

1)1))تحت رقم)681.

3(1I

الناظور للحسابات

CAFE IRAGMACH
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 

االداري سيتي املحمدوة بلوك د 

الطابق الثاني رقم 5 ، 111)6، 

الناظور املغرب

CAFE IRAGMACH شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحسن الثاني العروي - 111)6 

الناظور املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1139

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((8

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.IRAGMACH

غرض الشركة بإوجاز):)-)موهى

الكحولية) الغير  بيع املشروبات  (-

وجميع انواع املاكوالت

-)تجار3.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 6(111 (- العروي) الثاني  الحسن 

الناظور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد لكموش زهير):))999)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد لكموش الحسن):))))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) زهير  لكموش  السيد 

الناظور) (6(111 ( حي الفتح العروي)

املغرب.

السيد لكموش الحسن عنوانه(ا))

))سلوان) شارع محمد الخامس رقم)

111)6)الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لكموش الحسن عنوانه(ا))

))سلوان) شارع محمد الخامس رقم)

111)6)الناظور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)596.

3((I

GLOFID

TRUCK CENTER

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

GLOFID

78 شارع املواومة اقامة املرزوقي 

الطابق الثاني الرقم 9) ، 31)1)، 

الدار البيضاء املغرب

TRUCK CENTER شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 58 تجزئة 

الحدووة A/S محل عين السبع - 

1111) الدارالبيضاء  املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7(91(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 فبراور) ((3 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.691.111«

 3.111.111« إلى) درهم«) (3(1.111«

درهم«)عن طريق):))إدماج احتياطي أو)

أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737368.

3(3I

STATI TRANS

STATI TRANS

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STATI TRANS

 LOTISSEMENT(SEMARA(N °3

 APPARTEMENT 9 ، 92000،

LARACHE MAROC

STATI TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 

 LOTISSEMENT SEMARA N

 °3 ETAGE 3 APPARTEMENT

 9 LARACHE 92000 LARACHE

MAROC

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

5(((

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STATI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.TRANS

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

.TRANSPORT DE PERSONNEL

(: االجتماعي) املور  عنوان 

 LOTISSEMENT SEMARA N

 °3 ETAGE 3 APPARTEMENT

 9 LARACHE 9(111 LARACHE

.MAROC

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: صهيب) الستاتي  السيد 

حصة بويمة)11.111))درهم للحصة

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الستاتي صهيب عنوانه(ا))

 9(111   (5 رقم) الحارتي  درب 

العرائش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الستاتي صهيب عنوانه(ا))

 9(111   (5 رقم) الحارتي  درب 

العرائش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعرائش))بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)221/2020.

3(3I

ائتمانية رزقي)»ع.)رزقي هشام«)محاسب معتمد

SOCIETE YAKOUT TRANS

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية رزقي »ع. رزقي هشام« 

محاسب معتمد

رقم 7) شوه 5) زنوه انتسيرابي ، 

51111، مكناس املغرب

 SOCIETE YAKOUT TRANS

شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 33 

درب الفران سيدي سعيد    51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

39837

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE YAKOUT TRANS

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين لحساب الغير.

 33 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

درب الفران سيدي سعيد))))51111 

مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد البويحياوي الكبير):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الكبير) البويحياوي  السيد 

عنوانه(ا))رقم)33)درب الفران سيدي)

سعيد))51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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الكبير) البويحياوي  السيد 

عنوانه(ا))رقم)33)درب الفران سيدي)

سعيد))51111)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)9)6).

3(5I

(1(9

دي آكي كنسيلتين

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

(1(9

rabat maroc ،31111 ، املغرب

دي آكي كنسيلتين شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 36 شارع 

عوبة الطابق ) شوة ) أكدال - 

111)1) الرباط املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(33(73

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)دي آكي)

كنسيلتين.

شراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وبيع وتوزيع جميع البضائع والتجار3)

والسمسر3) والتصدور  واالستيراد 

والبناء)والعمولة.

،)عملية) ،)املطهر) •)معالجة املياه)
إنتاج املطهر واملنظفات)،)الهندسة)،)

االستشارات الفنية)،)إدار3 املوقع.
36)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
(- أكدال) (( شوة) (( الطابق) عوبة 

111)1))الرباط املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

1.111.111))درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اوكوبني  دانيلي  السيد 
رييتا) (1((11  (8 اورتنسيا) دول  فيا 

11))1))رييتا))اوطاليا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اوكوبني  دانيلي  السيد 
رييتا) (1((11  (8 اورتنسيا) دول  فيا 

111)1))رييتا))اوطاليا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم))17).

3(6I

FOUZMEDIA

AFRIQUANA IMMO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
AFRIQUANA IMMO شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
) زاوية زنوة طارق ابن زياد وابن 
ابي زرعة إقامة االهرام - 3111) 

الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5((1(

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(9 أبريل) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AFRIQUANA IMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري

وسيط عواري

املختلفة) االشغال  في  مواول 

واشغال البناء.

مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 

رقم)))زاوية زنوة طارق ابن زياد وابن)

 (3111 (- االهرام) إقامة  زرعة  ابي 

الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) املاللي  أحمد  السيد 

 ( رقم) رياض  إقامة  زنوة سبتة  (39

3111))الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) املاللي  أحمد  السيد 

 ( رقم) رياض  إقامة  زنوة سبتة  (39

3111))الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)3))أبريل)

9)1))تحت رقم)-.

3(7I

FOUZMEDIA

COTAMIN
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
COTAMIN شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 
189) الحداد3 رقم ) - 3111) 

الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5387(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COTAMIN
بيع لوازم) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء)واالليات
املختلفة) االشغال  في  مواول 

واشغال البناء.
الرقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (3111 (- (( رقم) الحداد3  ((189

الونيطر3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) االشهب  كوثر  السيد3 
اقامة الكولف فيال رقم)))6 3111) 

الونيطر3 املغرب.
 33 عنوانه(ا)) حرير  نبيل  السيد 
 11 زنوة الكتبية حي املغرب الجدود)

برشيد املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) االشهب  كوثر  السيد3 
اقامة الكولف فيال رقم)))6 3111) 

الونيطر3 املغرب
 33 عنوانه(ا)) حرير  نبيل  السيد 
 11 زنوة الكتبية حي املغرب الجدود)

برشيد املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)-.
3(8I

FOUZMEDIA

AS LTD
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
AS LTD شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي زاوية شارع 

طارق ابن زياد وابي زرعة  اقامة 
االهرام ب3 - 3111) الونيطر3 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

537(5
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LTD
التكوين) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستمر.
زاوية) (: االجتماعي) املور  عنوان 
زرعة)) وابي  زياد  ابن  طارق  شارع 
اقامة االهرام ب3)-)3111))الونيطر3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

امها�سي) امين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))الونيطر3)3111))الونيطر3)

املغرب.
عنوانه(ا)) راتب  سار3  السيد3 

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) راتب  سار3  السيد3 

الونيطر3)3111))الونيطر3 املغرب
امها�سي) امين  محمد  السيد 
عنوانه(ا))الونيطر3)3111))الونيطر3)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.
3(9I

DAR COMPTABILITE

LAMRISS MARBRE SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAR COMPTABILITE
 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM(N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR(MAROC
 LAMRISS MARBRE SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي العمال 
رقم 3)زغنغان الناضور - 651)6 

الناضور املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1137
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAMRISS MARBRE SARL AU
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الرخام واشغال مختلفة.
حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- الناضور) 3)زغنغان  رقم) العمال 

651)6)الناضور املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد ملريس عبد السالم):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السالم) عبد  ملريس  السيد 
عنوانه(ا))حي العمال رقم)3)زغنغان)

الناضور)651)6)الناضور املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السالم) عبد  ملريس  السيد 
عنوانه(ا))حي العمال رقم)3)زغنغان)

الناضور)651)6)الناضور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)668.
3(1I

FIDUCIAIRE (116

TM EXPO PRO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006
 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca(Maroc
TM EXPO PRO شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 37 شارع 
لال واقوت الطابق 5 - 1111) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363335

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (17

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 TM (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPO PRO

تنظيم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحفالت و املهراجانات و املعارض.

 37 (: االجتماعي) املور  عنوان 

 (1111 (- (5 شارع لال واقوت الطابق)

الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

الطغرائي) مصطفى  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الطغرائي) مصطفى  السيد 

سيدي) رحو  اوالد  دوار  عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) ((1(81 معروف)

ااملغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الطغرائي) مصطفى  السيد 

سيدي) رحو  اوالد  دوار  عنوانه(ا))

الدارالبيضاء) ((1(81 معروف)

ااملغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737513.

3((I
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SANMI TECH AND LOGISTIC SARL

 SANMI TECH AND
LOGISTIC S.A.R.L

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 SANMI TECH AND LOGISTIC
SARL

 RDC(N 18 LOTISSEMENT
 PROMOSUD AIN ATIQ,

 TEMARA ، 12000، TEMARA
MAROC

 SANMI TECH AND LOGISTIC
S.A.R.L شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 
8) تجزئة بروموسيد عين عتيق 

تمار3 - 111)) تمار3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((9985
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SANMI TECH AND LOGISTIC

.S.A.R.L
غرض الشركة بإوجاز):)بيع وشراء)
التصدور.النول) و  .اإلستراد  السلع)

بجميع أنواعه)..
محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)8))تجزئة بروموسيد عين عتيق)

تمار3)-)111)))تمار3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: السيد الغانمي عبد الغني)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: سدراوي) هشام  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

الغني) عبد  الغانمي  السيد 
عنوانه(ا))سكتور))1)رقم)1)))مرس)

الخير تمار3)111)))تمار3 املغرب.
السيد هشام سدراوي عنوانه(ا))
الخير) مرس  (678 رقم) (1( سكتور)

تمار3)111)))تمار3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغني) عبد  الغانمي  السيد 
عنوانه(ا))سكتور))1)رقم)1)))مرس)

الخير تمار3)111)))تمار3 املغرب
السيد هشام سدراوي عنوانه(ا))
الخير) مرس  (678 رقم) (1( سكتور)

تمار3)111)))تمار3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بتمار3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم))336.
3((I

IMVER

الك فور بويلدينغ
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAC3BUILDING
- الدار البيضاء املغرب - الدار 

البيضاء املغرب، 1311)، 
CASABLANCA MAROC

الك فور بويلدونغ شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
احمد املجاتي اقامة االلب الطابق 
االول رقم. 8 املعاريف - 1351) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

358((5
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
الك) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

فور بويلدونغ.
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
الطابق) االلب  اقامة  املجاتي  احمد 
االول رقم.)8)املعاريف)-)1351))الدار)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد الحاجي مصطفى):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد الحاجي مصطفى عنوانه(ا))
3)اقامة)))مسار السالم الطابق االول)

11)3))الجدود3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الحاجي مصطفى عنوانه(ا))
3)اقامة)))مسار السالم الطابق االول)

11)3))الجدود3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

أبريل)1)1))تحت رقم)66)5)73.
3(3I

ZOHASI SAHARA

FABBA FISH
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA
93) شارع مزوار، حي الفتح، 

العيون، 71111، العيون املغرب
FABBA FISH شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مدونة 

الوحد3 الشطر )  بلوك I رقم )63 
شوة )1 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(9(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FABBA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FISH

غرض الشركة بإوجاز):)

)شراء)األسماك واألطعمة البحرية)

وبيعها واستغاللها وتخزينها وإوداعها)

وحفظها ونولها.

أي نشاط وتعلق بالصيد والبحر)

بشكل عام.

الطازجة) األسماك  تصدور 

واملجمد3 واستيرادها وتصدورها.

لجميع) أشكاله  بكافة  النول 

املنتجات البحرية واملنتجات الثانوية.

وبيع) وشراء) السمك  صيد 

األسماك الطازجة واملجمد3 وجميع)

املأكوالت البحرية)،.

مدونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 63( رقم) (I بلوك) ( (( الوحد3 الشطر)

شوة))1 71111)العيون املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

111.))حصة) ( (: السيد ابا فيصل)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

حي) عنوانه(ا)) فيصل  ابا  السيد 

 7(111  (37 رقم) عبدهللا  موالي 

بوجدور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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حي) عنوانه(ا)) فيصل  ابا  السيد 
 7(111  (37 رقم) عبدهللا  موالي 

بوجدور املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1114/20.

3(3I

STE HTCPRO SARL

BR 59 TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL
 RUE(MLY(ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA(MAROC
BR 59 TRANS شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 37 زنوة 
عمر ابن العاص إقامة إسماعيل 
مكتب 3 - 3111) الونيطر3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
539(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BR 59(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TRANS
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستخدمين.
زنوة) (37 (: عنوان املور االجتماعي)
إسماعيل) إقامة  العاص  ابن  عمر 
مكتب)3)-)3111))الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: الغراس) باهي  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الغراس  باهي  السيد 
7)))شارع موالي عبدالعزيز شوة))3 

3111))الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الغراس عنوانه(ا)) لوبنى  السيد3 
أفكا) ((5 رقم) ((8 عمار3) (((6 زنوة)

3111))الونيطر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالونيطر3))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)5)739.
3(5I

MA GLOBAL CONSULTING

M & M LAW FIRM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,(((
 & rue(Van(Zeeland(Résidence

Fadila 4ème(Etage، 20000، الدار 
البيضاء املغرب

M & M(LAW(FIRM شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 59، شارع 

الزرقطوني، الطابق السادس، 
الرقم 8) - 1.111) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363699
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M(&(M(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.LAW FIRM
تودوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
اإلجراءات) ( (: استشارية) خدمات 
والضريبية.) اإلدارية  الوانونية،)

دورات تدريبية و ندوات..
عنوان املور االجتماعي):)59،)شارع)
الزرقطوني،)الطابق السادس،)الرقم)

8))-)1.111))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: مريم) مومن  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مريم  مومن  السيد3 
قدور،) بن  اللطيف  عبد  شارع  (،(1
الرابع،) الطابق  موليير،) زنوة  زاوية 
شوة رقم)7،)بوركون))1.111))الدار)

البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مريم  مومن  السيد3 
قدور،) بن  اللطيف  عبد  شارع  (،(1
الرابع،) الطابق  موليير،) زنوة  زاوية 
شوة رقم)7،)بوركون))1.111))الدار)

البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737689.

3(6I

CAREPARTNERS

WORLD SANTE
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة

CAREPARTNERS
1) زنوة الراسين  فال فلوغي 

املعاريف الدار البيضإء ، 1391)، 
الدار البيضإء املغرب

WORLD SANTE  شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )3  زنوة 
عرصة لكبير إقامة  سوبليم حي 

 CASABLANCA (1391 - االميرات
.MAROC

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري -.

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم)) ((1(9 ووليوز) (13 في) املؤرخ 
الحالي) االجتماعي  املور  ( تحويل)
عرصة) زنوة  ( (3(« من) للشركة 
(- سوبليم حي االميرات) ( لكبير إقامة)
(»CASABLANCA MAROC  (1391
فلوغي) فال  ( الراسين) زنوة  ((1« إلى)
 (1391 (- البيضإء) الدار  املعاريف 

.»CASABLANCA  maroc
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (7 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)9)1))تحت رقم)3)37)7.
3(7I

C.A TECHNIQUE SARL

SOCIÉTÉ RANITA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
RANITA  SARL

مركز نرا 83) شارع ولي العخد 
 RUE DES املكتب رقم 3) طنجة

 ABATOIRES RESIDENCE
 MONOPOLO B MAGASIN N°
 ،1 ACHARF(TANGER، 90000

طنجة املغرب
SOCIÉTÉ RANITA SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود3
 RUE وعنوان مورها اإلجتماعي

 DES ABATOIRES RESIDENCE
 MONOPOLIO BMAGASIN

 N°1-CHARF-TANGER(TANGER
TANGER 90000 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(15567

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIÉTÉ RANITA SARL
مركز) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للتجميل و سبا))
-)بيع و توزيع كافة انواع االلبسة)

الجاهز3.
-)استيراد و تصدور..

 RUE (: االجتماعي) املور  عنوان 
 DES ABATOIRES RESIDENCE
 MONOPOLIO BMAGASIN
 N°1-CHARF-TANGER( TANGER

TANGER 91111)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 611 ( (: مسرار) حنان  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 311 ( (: الوليدي) رانية  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 حنان مسرار):)611)بويمة)

11))درهم.
 311 (: الوليدي) رانية  السيد3 

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مسرار  حنان  السيد3 
 7 طابق) (( شارع السالم عمار3 رانيا)

شوة)35  91111)طنجة املغرب.
الوليدي عنوانه(ا)) السيد3 رانية 
شارع ابي الحسن الشادلي عمار3 رانيا)
 91111  (9 شوة) (1( طابق) (( بلوك)

طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مسرار  حنان  السيد3 
 7 طابق) (( شارع السالم عمار3 رانيا)

شوة)35 91111)طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)773).

3(8I

C.A TECHNIQUE SARL

C.A . TECHNIQUE
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة
C.A TECHNIQUE SARL

مركز نرا 83) شارع ولي العخد 
املكتب رقم 3) طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب
C.A . TECHNIQUE شركة عات 

املسؤولية املحدود3(في طور 
التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز نرا 
83) شارع ولي العهد املكتب رقم 

 RAD(FARAH 1 90000 3) طنجة
طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.97865
العام) الجمع  بموت�سى 
 (1(1 وونيو) (13 اإلستثنائياملؤرخ في)
املسؤولية) عات  شركة  حل  تورر 
C.A . TECHNIQUE))مبلغ) املحدود3)
وعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)
مورها اإلجتماعي مركز نرا)83))شارع)
طنجة) ((3 رقم) املكتب  العهد  ولي 
طنجة) (RAD FARAH ( 91111

املغرب نتيجة ل):)عدم املردودوة.
و حدد مور التصفية ب مركز نرا)
83))شارع ولي العهد املكتب رقم)3) 

طنجة)-)91111)طنجة املغرب.)
و عين:

 ANGELO  TANDOI السيد(3))
 VIA ALESSANDRO عنوانه(ا)) و 
 LAMARMORA,( 276/A( BRESCIA
ITALIE(25100-(BS))اوطاليا اوطاليا)

كمصفي)(3))للشركة.
البتول و) اوت  ( شفيق) السيد(3))
الطابق) (81 الضحى الوفاء) عنوانه(ا))
املغرب) طنجة  (91111   36 رقم) (7

كمصفي)(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية):)
مركز نرا)83))شارع ولي العهد املكتب)

رقم)3))طنجة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)769).
3(9I

خبر3))الشرق

CIEL PUBLICITE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
خبر3  الشرق

39 شارع البكاي لهبيل اقامة رياض 
املدونة شوة رقم 3 بركان 39 شارع 
البكاي لهبيل اقامة رياض املدونة 
شوة رقم 3 بركان، 699، بركان 

املغرب
CIEL PUBLICITE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شوة توع 
بشارع البكاي لهبيل إقامة رياض 
املدونة الطابق األول الشوة رقم 
3 رقم 39 بركان. - 63311 بركان 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

7((3
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 CIEL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PUBLICITE
غرض الشركة بإوجاز):)في مطبعة)

إعالنات واشهار.
عنوان املور االجتماعي):)شوة توع)
رياض) إقامة  لهبيل  البكاي  بشارع 
رقم) الشوة  األول  الطابق  املدونة 
بركان) (63311 (- بركان.) (39 رقم) (3

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

الشركة)SABLOG(:((1.000)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

 511 (: كعداوي) محمد  السيد 
بويمة)11))درهم.

 511 (: توفيق) انيسة  السيد3 
بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد كعداوي عنوانه(ا))
زنوة موالي ووسف حي الحسني) (61

بركان)63311)بركان املغرب.
عنوانه(ا)) توفيق  انيسة  السيد3 
املصلى)))شارع سيدي اوفني زنوة ب)

رقم)8)تطوان)63311)بركان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد كعداوي عنوانه(ا))
زنوة موالي ووسف حي الحسني) (61

بركان)63311)تطوان املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)7)).
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موثق

EURODELICE
فسخ عود تسيير حر ألصل تجاري 

(األشخاص املعنويون)
فسخ عود تسيير حر ألصل تجاري

 EURODELICE
بموت�سى))الجمع العام االستثنائي)
الكائن) ( (EURODELICE ( لشركة)
:)شارع بوركون,) مورها االجتماعي ب)
إقامة) حبيب,) ابن  جعفر  زنوة 
املشرق),)الطابق الثاني,)رقم)3 ٬)الدار)
  (1(11 البيضاء٬  الدار  ( البيضاء٬)
 (9 )املغرب املؤرخ في) الدار البيضاء٬)

وونيو)1)1))تورر ماولي:
فسخ عود التسيير الحر لألصل) (
اقامة ليزغين,) ( (: التجاري الكائن ب)
الدار البيضاء) ( (7 ),)عمار3) زنوة رقم)
11)1))الدار البيضاء) الدار البيضاء)
شركة)) طرف  من  املوقع  (، املغرب)
مالكة) بصفتها  (: ( (EURODELICE
   TALYTAPAS(لألصل التجاري و شركة

بصفتها مسير3 حر3.

33(I
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CRI DAKHLA

OKYANOS ECOLE PRIVEE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
CRI DAKHLA

املركز الجهوي لالستثمار ، 73111، 
الداخلة املغرب

   OKYANOS ECOLE PRIVEE
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي حي  

كسيكيسات   رقم 388 - 73111 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(5715

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.  OKYANOS ECOLE PRIVEE
التعليم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األولي))والثانوي)))،))تعليم اللغات.
حي)) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 73111 (- (388 رقم) ( ( كسيكيسات)

الداخلة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3 فتيحة))بو الكادوم):))511 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 نجا3 زرموت):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكادوم) بو  ( فتيحة) السيد3 
عنوانه(ا))حي كسيكيسات))رقم)388 

73111)الداخلة املغرب.
زرموت عنوانه(ا)) ( السيد3 نجا3)
 73111 الداخلة) ( (15 الرحمة) حي 

الداخلة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

الكادوم) بو  فتيحة  السيد3 
 388 عنوانه(ا))حي كسيكيسات رقم)

73111)الداخلة املغرب
عنوانه(ا)) زرموت  نجا3  السيد3 
 73111    8 رقم) (15 الرحمة) حي 

الداخلة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ) ( االبتدائية بوادي الدهب)

وونيو)1)1))تحت رقم)315.
33(I

nezha(elwassi

 MOROCCO COPPER
FOUNDRY

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة
nezha(elwassi

 BD. MOHAMMED(V. RES .61
 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE

 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el
jadida marco

 MOROCCO COPPER
FOUNDRY شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

الفردوس الطابق التاني رقم الشوة 
8) الجدود3 - 3111) الجدود3 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6537
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 MOROCCO COPPER (:

.FOUNDRY
غرض الشركة بإوجاز):)ا-الستيراد)

والتصدور)

غير) املعادن  تدوير  -إعاد3 
الحدودوة.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الفردوس الطابق التاني رقم الشوة)
الجدود3) ((3111 (- الجدود3) ((8

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
حصة) (51 ( (: السيد حسن بدوح)

بويمة)5.111)درهم للحصة).
السيد عبد املجيد قدوري):))951 
حصة بويمة)95.111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد حسن بدوح عنوانه(ا))فيال)
تجزئة حكيمو شارع ابن باديس) ((8

الجدود3)3111))الجدود3))املغرب.
قدوري) املجيد  عبد  السيد 
زنوة) (9 رقم) (3 العمار3 ب) عنوانه(ا))
 (1999 اوالد البوزيري مابيال الرباط)

الرباط))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن بدوح عنوانه(ا))فيال)
تجزئة حكيمو شارع ابن باديس) ((8

الجدود3)3111))الجدود3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدود3))بتاريخ)9))وونيو)

1)1))تحت رقم)8)51).
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JOURNAL LE MATIN

STE PDOC SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة
JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 13
 BOUAABID(Etage 2

 appartement(Numero 9،
80000، AGADIR(MAROC

STE PDOC SARL شركة عات 
املسؤولية املحدود3
(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي  زنوة 
831 رقم 6) حـــــي املسير3  أكادور  - 

81111 أكادور املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
العام) الجمع  بموت�سى 
اإلستثنائياملؤرخ في))3)ووليوز)8)1) 
املسؤولية) عات  شركة  حل  تورر 
مبلغ) ( (STE PDOC SARL املحدود3)
وعنوان) درهم  ((1.111 رأسمالها)
 (6 831)رقم) مورها اإلجتماعي))زنوة)
حـــــي املسير3))أكادور))-)81111)أكادور)
املغرب نتيجة ل):))نظرا لعدم الويام)

بالهدف املطلوب.
و حدد مور التصفية ب))زنوة)831 
)املغرب) أكادور) ( 6))حـــــي املسير3) رقم)

81111)أكادور املغرب.)
و عين:

و) ( أحيزون) ( ( جميلة) السيد(3))
أكادور) (81111 أكادور) عنوانه(ا))

املغرب كمصفي)(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((( بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم)3)913.
333I

األستاع3 يسرا بلفضيل موثوة

CAP NORD EDIFICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
األستاع3 يسرا بلفضيل موثوة

شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 
) الطابق االول رقم 3 ، 93111، 

تطوان املغرب
CAP NORD EDIFICE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )1) شارع 

الجيش امللكي - 93131 تطوان  
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.35(9
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بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((113 شتنبر) ((6 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»311.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
7))شتنبر) بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

113))تحت رقم)59)).
335I

األستاع3 يسرا بلفضيل موثوة

CAP NORD EDIFICE
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل املور االجتماعي للشركة
األستاع3 يسرا بلفضيل موثوة

شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 
) الطابق االول رقم 3 ، 93111، 

تطوان املغرب
CAP NORD EDIFICE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )1) شارع 

الجيش امللكي - 93131 تطوان 
املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.35(9
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)7))دجنبر)8)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
 93131 (- »)1))شارع الجيش امللكي)
شارع) ((1(« إلى) املغرب«) تطوان 
(-(( الجيش امللكي الطابق الثاني رقم)

93131)تطوان))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وناور) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

9)1))تحت رقم))1).
336I

األستاع3 يسرا بلفضيل موثوة

CAP NORD EDIFICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
األستاع3 يسرا بلفضيل موثوة

شارع الجيش امللكي إقامة برج دبي 

) الطابق االول رقم 3 ، 93111، 

تطوان املغرب

CAP NORD EDIFICE   شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )1) شارع 

الجيش امللكي الطابق الثاني رقم ) - 

93131 تطوان املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.35(9

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

8)1))تم تعيين) 7))دجنبر) املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(3))مو�سى)

محمد))كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وناور) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

9)1))تحت رقم))1).

337I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AZRAR HOLDING
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البرود 

619) ، 31111، مراكش املغرب

AZRAR HOLDING شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 57,شارع 

موريتانيا صندوق البرود 619) 

مراكش الرئيسية – جيليز - 31111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13((3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZRAR HOLDING

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

والوابضة) واإلدار3  االستشارات 

واستثمارات األسهم.

57,شارع) (: عنوان املور االجتماعي)

 (619 البرود) صندوق  موريتانيا 

 31111 (- مراكش الرئيسية)–)جيليز)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ( السيد محمد حنيش)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد محمد حنيش)

نخبل الجنوب) (9 رقم) (( برج النخيل)

31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ( السيد محمد حنيش)

نخبل الجنوب) (9 رقم) (( برج النخيل)

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3599)).

338I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SEMI
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 شارع موريتانيا صندوق البرود 

619) ، 31111، مراكش املغرب

SEMI شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

يعووب املنصور حي بوكار عمار3 رقم 

36 كليز مراكش - 31111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13333

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.SEMI(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املباني) أو  واملساكن  األرا�سي  وإوجار 

غير) الفيالت  أو  املكاتب  التجارية,)

املفروشة.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

يعووب املنصور حي بوكار عمار3 رقم)

مراكش) (31111 (- مراكش) كليز  (36

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 Emmanuel, Marcel, السيد)

حصة بويمة) (Paul( ENFROY( :( ( 10

11))درهم للحصة).

  INWI(CAPITAL((SAS(:)(الشركة

991)حصة بويمة)11))درهم للحصة)

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 Emmanuel, Marcel, السيد)

 n°7 Rue عنوانه(ا)) (Paul ENFROY

Begand   (1111)تروا فرنسا.

 INWI (11.111) الشركة)

 Rue De La  53 عنوانه(ا)) ((SAS

باريس) (Bienfaisance  75118

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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 Emmanuel, Marcel, السيد)
 n°7 Rue عنوانه(ا)) (Paul ENFROY

Begand   (1111)تروا فرنسا
الحاجيبي) سمير3  السيد3 
 Rue Begand (1111  7 عنوانه(ا))
باريس) (Troyes( -( France( ( 75010

فرنسا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3685)).

339I

ACCURIS CONSULTING

A&D COMPAGNIE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACCURIS CONSULTING
 ANG AV MERS SULTAN ET

 RUE EL HOUDHOUD RES LE
 POLE 5 1ER(ETG(N 18 ، 20490،

CASABLANCA MAROC
A&D(COMPAGNIE شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي  83 شارع 

الحسن الثاني ,الطابق الثاني  - 
1111) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36371(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 A&D (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.COMPAGNIE
:)وسيط و) غرض الشركة بإوجاز)

تاجر في املنتجات الزراعية.

عنوان املور االجتماعي):))83)شارع)
(- ( الثاني) ,الطابق  الثاني) الحسن 

1111))الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (11 ( (: ( املشاط) رشيد  ( السيد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) ( رشيد املشاط) ( السيد)
باريس) (751(1 تيسون) زنوة  (((

فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( رشيد املشاط) ( السيد)
باريس) (751(1 تيسون) زنوة  (((

فرنسا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737691.

331I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة بيجوان ترونسبور
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

موكادور أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 
املخازن الشوة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصوير3 الصوير3، 33111، 
الصوير3 املغرب

شركة بيجوان ترونسبور  شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي شوة 

بالطابق السفلي رقم 93) تجزئة 
البحير3 الشطر الرابع الصوير3 - 

33111 الصوير3 املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.5165

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تمت) ((1(1 وونيو) (13 في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
توزيع املواد الغدائية)

نول البضائع).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بالصوير3))بتاريخ))))وونيو)

1)1))تحت رقم)))).
33(I

STE FIDLAMIAE SARL

KS PASTRY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE(TABARIA(IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME(ETAGE، 10000،

RABAT MAROC
KS PASTRY شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تجرئة 
ملك هللا عمار3 )3 شوة ) شارع 
محمد الخامس - 111)) تمار3 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((9969
 (1 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 KS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PASTRY
بيع) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الحلويات و تنظيم الحفالت.)

-)تنظيم التظاهرات و الندوات.

الندوات،) اإلتصاالت،) (-

املؤتمرات،)امللتويات،)اإلجتماعات و)

اإلقامة.

-)التجار3

تجرئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع) (( شوة) (3( عمار3) هللا  ملك 

تمار3) (((111 (- الخامس) محمد 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد3 الساي�سي كوتر)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 الساي�سي كوتر عنوانه(ا))

 ( شوة) (3( عمار3) هللا  ملك  جرئة 

تمار3) (((111 شارع محمد الخامس)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 الساي�سي كوتر عنوانه(ا))

 ( شوة) (3( عمار3) هللا  ملك  جرئة 

تمار3) (((111 شارع محمد الخامس)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( بتمار3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)3338.

33(I

ANEXIS CONSEIL

SMARPIL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANEXIS CONSEIL

)) زنوة صبري بوجمعة الطابق 

االول الشوة 6 الدار البيضاء، 

Casablanca ،(1((1 املغرب

SMARPIL شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي  إقامة 

مدونتي عمار3 19 رقم 13 شطر 5) 

البرنو�سي - 1)16) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(88(

بموت�سى))عود حر مؤرخ في))1 
وونيو)1)1))تم إعداد الوانون)

األسا�سي لشركة عات مسؤلية)

محدود3 عات الشريك الوحيد)

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SMARPIL
غرض الشركة بإوجاز):)الري

بيع املعدات الزراعية

أعمال مختلفة.

إقامة) ( (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (5 13)شطر) رقم) (19 مدونتي عمار3)

البيضاء) الدار  ((16(1 (- البرنو�سي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: اطرطور) هشام  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد هشام اطرطور عنوانه(ا))

اسكجور املحامييد)9)ابراج الكنيسة)

  ( 73شوة) عمار3) (33 مجموعة)

61)31)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام اطرطور عنوانه(ا))

اسكجور املحامييد)9)ابراج الكنيسة)

  ( 73شوة) عمار3) (33 مجموعة)

61)31)مراكش املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737117.

333I

EURO ACCOUNTING HOUSE

TRAPAL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

TRAPAL  شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 85. حي 
السالم - 3111) الجدود3 املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.7965
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تعيين) تم  ((1(1 ماي) ((9 في) املؤرخ 
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

ناظيفي البعزاوي كمسير وحيد
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدود3))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)5115).

333I

somacompta sarl

أمليل أ ماركيت
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
somacompta sarl

 RUE(FES(TAZA ، 35000، 78
TAZA MAROC

أمليل أ ماركيت شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 
املثلث الدهبي املدخل أ رقم 3) 
شارع عالل بن عبد هللا - 35111 

تاز3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
536(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أمليل) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

أ ماركيت.
شركة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

إدار3 املفوض.
عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (3 رقم) أ  املدخل  الدهبي  املثلث 
شارع عالل بن عبد هللا)-)35111)تاز3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد الشاحت عبد العالي):)511 

بويمة)11))درهم.
 511 (: حكيم) االكحل  السيد 

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
العالي) عبد  الشاحت  السيد 
 39 الزنوة) األمل  تجزئة  عنوانه(ا))
رقم))))الوطعة)39) 91161)طنجة)

املغرب.
عنوانه(ا)) حكيم  االكحل  السيد 
الغربية) غياثة  الرقيق  سيدي  دوار 

51)35)تاز3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العالي) عبد  الشاحت  السيد 
 39 الزنوة) األمل  تجزئة  عنوانه(ا))
رقم))))الوطعة)39) 91161)طنجة)

املغرب
عنوانه(ا)) حكيم  االكحل  السيد 
الغربية) غياثة  الرقيق  سيدي  دوار 

51)35)تاز3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)31).
335I

تيناس كار

TINASSE CAR
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

تيناس كار

الطابق الثاني الشوة 3 رقم ) زنوة 

5 الشارغ املسير3 وادي زم ، 5351)، 

وادي زم املغرب

tinasse car  شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

الثاني الشوة 3 رقم ) زنوة 5 الشارغ 

املسير3 وادي زم - 5351) وادي زم 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.993

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 فبراور) (15 املؤرخ في)

السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

اليوسفي نبيل))كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بوادي زم))بتاريخ)6))مارس)

1)1))تحت رقم)2020/19.

336I

 MOGADOR(موكادور أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

شركة موكانور ترافوا
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

موكادور أسيست آند سيرفيس 

 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
رقم ) حي باب دكالة شارع واد 

املخازن الشوة رقم 3 بالطابق 

الثاني  الصوير3 الصوير3، 33111، 

الصوير3 املغرب

شركة موكانور ترافوا شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   719(

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 55 
زنوة 9)1) حي النور تراست انزكان  

- 33111 الصوير3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1337
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

موكانور ترافوا.
:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)

األشغال املختلفة والبناء
كراء)األليات)

تاجر بصفة عامة).
 55 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
حي النور تراست انزكان)) ((1(9 زنوة)

-)33111)الصوير3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
أهنتات)) الدون  نور  السيد 
تيدزي) لعسري  اد  دوار  عنوانه(ا))
الصوير3) (33111 الصوير3) إقليم 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
أهنتات)) الدون  نور  السيد 
تيدزي) لعسري  اد  دوار  عنوانه(ا))
الصوير3) (33111 الصوير3) إقليم 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((8 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم))63.

337I

ACCURIS CONSULTING

RAGUSA HAJ FATEH
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
ACCURIS CONSULTING

 ANG AV MERS SULTAN ET
 RUE EL HOUDHOUD RES LE

 POLE 5 1ER(ETG(N 18 ، 20490،
CASABLANCA MAROC

RAGUSA HAJ FATEH شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 39 شارع 
اللة الياقوت الطابق الخامس 

الشوة D - 20000 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
363(37

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAGUSA HAJ FATEH
غرض الشركة بإوجاز):)بيع و شراء)

قطع غيار السيارات.
39)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
اللة الياقوت الطابق الخامس الشوة)

D(-(20000)الدارالبيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
((: ( فاطمة) باهلل  املنصور  السيد3 
11))حصة بويمة)11))درهم للحصة)
 (11 ( (: ( ووسف) كركاف  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (11 ( (: ( هشام) كركاف  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
51)حصة) ( (: ( السيد كركاف عماد)

بويمة)11))درهم للحصة).

51)حصة) ( (: السيد كركاف جهاد)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

فاطمة)) باهلل  املنصور  السيد3 
الوازيس)) (. زنوة رواتلي) ((( عنوانه(ا))

1)13))الدارالبيضاء)املغرب.
)عنوانه(ا)) السيد كركاف ووسف)
 (13(1 ( الوازيس) (. زنوة رواتلي) (((

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد كركاف هشام)
 (13(1 ( الوازيس) (. زنوة رواتلي) (((

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) ( عماد) كركاف  السيد 
 (13(1 ( الوازيس) (. زنوة رواتلي) (((

الدارالبيضاء)املغرب.
عنوانه(ا)) جهاد  كركاف  السيد 
 (13(1 ( الوازيس) (. زنوة رواتلي) (((

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه(ا)) السيد كركاف ووسف)
 (13(1 ( الوازيس) (. زنوة رواتلي) (((

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)18)737.

338I

aglmam conseil  sarl

 STE EL GHAZAL
CONSULTING sar AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aglmam(conseil  sarl
 immeuble(yachfine(BD (

 Zeraktouni ، 54000، khenifra
maroc

 STE EL GHAZAL CONSULTING
sar AU شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
3 رقم 63 بلوك 3 تجزئة الفرح - 

53111 خنيفر3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(97

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.GHAZAL CONSULTING sar AU

محاسب) (: غرض الشركة بإوجاز)

معتمد.

الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- الفرح) تجزئة  (3 بلوك) (63 رقم) (3

53111)خنيفر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: الغزال عبدهللا) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الغزال عبدهللا عنوانه(ا)) السيد 

تجزئة) (3 بلوك) (63 رقم) (3 الطابق)

الفرح)53111)خنيفر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الغزال عبدهللا عنوانه(ا)) السيد 

تجزئة) (3 بلوك) (63 رقم) (3 الطابق)

الفرح)53111)خنيفر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

7))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم))1).

339I



7193 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

رينمات سيرفس

رينمات سيرفس
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
رينمات سيرفس

دوار ملريشات جماعة موالي عبد هللا 

الجدود3 ، 3111)، الجدود3 املغرب
رينمات سيرفس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

ملريشات جماعة موالي عبد هللا 

الجدود3 - 3111)  الجدود3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6533

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)رينمات)

سيرفس.

استئجار) (: غرض الشركة بإوجاز)

املعدات الصناعية وأعمال البناء.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

هللا) عبد  موالي  جماعة  ملريشات 

الجدود3)-)3111)))الجدود3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: أغوس) عادل  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أغوس  عادل  السيد 

هللا) عبد  موالي  جماعة  تيكني  دوار 

الجدود3)3111)))الجدود3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) أغوس  عادل  السيد 
هللا) عبد  موالي  جماعة  تيكني  دوار 

الجدود3)3111))الجدود3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدود3))بتاريخ)5))وونيو)

1)1))تحت رقم)6)51).

351I

مركز الجباوات و املحاسبة

SILIA FRIO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجباوات و املحاسبة
رقم )3 الطابق الرابع عمار3 امنار ، 

86351، انزكان املغرب
SILIA FRIO  شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي كراج واحد 
 AT.(35 الكائن برقم 6)/696 زنوة
بلوك ) حي الجدود ازرو اوت ملول 

انزكان  - 51)86 انزكان املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1375
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SILIA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

. FRIO
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
كراج) (: االجتماعي) املور  عنوان 
زنوة) (16/696 برقم) الكائن  واحد 
AT.(35)بلوك)))حي الجدود ازرو اوت)
ملول انزكان))-)51)86)انزكان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: اعبو اسماعيل) السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

اعبو اسماعيل عنوانه(ا)) السيد 
تنغير)) امكونة  قلعة  بوقيدور  اوت 

35811)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
اعبو اسماعيل عنوانه(ا)) السيد 
تنغير)) امكونة  قلعة  بوقيدور  اوت 

35811)تنغير املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)375.
35(I

EURO ACCOUNTING HOUSE

SHAMI TABLE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE
 AV. MED(V(APPT(N°15- .75

 3ème(étage، 24000، EL(JADIDA
MAROC

SHAMI TABLE شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

مسعود الحفضان جماعة موالي 
عبد هللا - قياد3 أوالد بوعزيز 
الشمالية  - 3111) الجدود3  

اململكة املغربية
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6535
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SHAMI TABLE
غرض الشركة بإوجاز):)بيع و شراء)
الحلويات و الحلوى التركية)-)خدمات)
ممون الحفالت و املناسبات)-)استيراد)

و تصدور الحلويات التركية.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
موالي) جماعة  الحفضان  مسعود 
بوعزيز) أوالد  قياد3  (- هللا) عبد 
الشمالية))-)3111))الجدود3))اململكة)

املغربية.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: كوثر) بوثلجة  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) كوثر  بوثلجة  السيد3 
39).)زنوة املرابطين)3111))الجدود3)

اململكة املغربية.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كوثر  بوثلجة  السيد3 
39).)زنوة املرابطين)3111))الجدود3)

اململكة املغربية
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالجدود3))بتاريخ)3))وونيو)

1)1))تحت رقم)5116).

35(I

دووان األستاع عبد العزيز ميدون موثق

FAMILY PLANET
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دووان األستاع عبد العزيز ميدون 
موثق

61 شارع بيرنزران ، 11)1)، الدار 
البيضاء املغرب
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FAMILY PLANET شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي فيال 5)) 
الطابق األول، تجزئة جوهر ) -  - 

1))31  مراكش  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1337(
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FAMILY PLANET
و) شراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
مواد) و  صيدالنية  الشبه  املواد  بيع 

التجميل.
عنوان املور االجتماعي):)فيال)5)) 
(- ( (- (( تجزئة جوهر) الطابق األول،)

1))31))مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الصفار) نوال  السيد3 

حصة بويمة)1))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الصفار  نوال  السيد3 
8))زنوة ابن البناء)اقامة توليب بالزا)
رقم)5)الحي الشتوي))1)311))مراكش))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الصفار  نوال  السيد3 
8))زنوة ابن البناء)اقامة توليب بالزا)
رقم)5)الحي الشتوي))1)311))مراكش))

املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3715)).
353I

FIDUCOJ

STE  ASSIL BM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOJ
 HAY(ERRAZI, N° 42, ، 64550،

JERADA MAROC
STE  ASSIL(BM  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي النهضة 
رقم 13 مكرر - 63551 جراد3 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35(33
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ASSIL BM
غرض الشركة بإوجاز):)-)مواول في)

البناء)واألشغال املختلفة
-)املتاجر3

-)التصدور واإلستيراد
-)دباغة الجلود

-)مواول في التعبئة و التغليف
-تجهيز وبيع الصوف.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 63551 (- مكرر) (13 رقم) النهضة 

جراد3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: ( الوادر) عبد  بنسامح  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الوادر)) عبد  بنسامح  السيد 

 (39 رقم) املجهز  ( الحي) عنوانه(ا))

63551)جراد3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الوادر) عبد  بنسامح  السيد 

 (39 رقم) املجهز  ( الحي) عنوانه(ا))

63551)جراد3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم))9)).

353I

مركز الجباوات و املحاسبة

AGHJDAMOU TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز الجباوات و املحاسبة
رقم )3 الطابق الرابع عمار3 امنار ، 

86351، انزكان املغرب

AGHJDAMOU TRANS شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

البعمراني كراج رقم 117) حي 

اعليو3 التمسية اوت ملول - 51)86 

انزكان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1373

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AGHJDAMOU TRANS

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العاملين لحساب الغير..

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

البعمراني كراج رقم)117))حي اعليو3)

انزكان) (86(51 (- التمسية اوت ملول)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: واسين) بوطاون  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) واسين  بوطاون  السيد 

دوار) (5531 رقم) البعمراني  شارع 

 86(51 ملول) اوت  التمسية  اعليو3 

اوت ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) واسين  بوطاون  السيد 

دوار) (5531 رقم) البعمراني  شارع 

 86(51 ملول) اوت  التمسية  اعليو3 

اوت ملول املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)373.

355I

aglmam conseil  sarl

STE B2GSTRUCTURE sarl
إعالن متعدد الورارات

aglmam(conseil  sarl

 immeuble(yachfine(BD (

 Zeraktouni ، 54000، khenifra

maroc

 STE B(GSTRUCTURE sarl

»شركة عات املسؤولية املحدود3«
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وعنوان مورها االجتماعي: 35 

الطابق ) تجزئة الفرح تجزئة الفرح 

- 53111 خنيفر3 املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(((5

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)1))ماي)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

حصة) الحصص5111) جميع  ( بيع)

من طرف السيد اسماعيل الشريك)

الوحيد للسيد3 هاجر هابو))

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

الشريكة) هابو  هاجر  السيد3  تعيين 

الوحيد3 مسير3 للشركة)

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تغييراملوضع االجتماعي للشركة حيث)

 bureau d’etude موضوعها) اصبح 

 en genie civile

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

 35 رقم) الى  الشريكة  عنوان  تغيير 

الطابق)))تجزئة الفرح تجزئة الفرح

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:(5 رقم) بند 

هابو) هاجر  السيد3  تعيين  ماولي:)

الشريكة الوحيد3 مسير3 للشركة)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تغييراملوضع االجتماعي للشركة حيث)

 bureau d’etude موضوعها) اصبح 

 en genie civile

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

 35 رقم) الى  الشريكة  عنوان  تغيير 

الطابق)))تجزئة الفرح تجزئة الفرح

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

حصة) الحصص5111) جميع  ( بيع)

من طرف السيد اسماعيل الشريك)

الوحيد للسيد3 هاجر هابو

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

3))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)3)).

356I

Cabinet(Comptable(Azmani(Mounsef

RAMAW ELECTRO
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 Cabinet(Comptable(Azmani

Mounsef
 Rue(Anoual(N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc
RAMAW ELECTRO شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة مالقة 

السفلي العمار3 رقم 9) - 111)3 
الحسيمة  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
31(9

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAMAW ELECTRO
غرض الشركة بإوجاز):)بيع األثاث)

املنزلية وااللكترونية بالتوسيط).
التجار3)..

زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- ((9 رقم) العمار3  السفلي  مالقة 

111)3)الحسيمة))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 811 ( (: ( فيصل) املساوي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 املساوي ملك):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد املساوي وائل)):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
51)حصة) ( (: ( السيد املساوي أدم)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد املساوي ريان)):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املساوي فيصل))عنوانه(ا))

 3(111  (8 رقم) تطوان  شارع 

الحسيمة))املغرب).

عنوانه(ا)) ملك  املساوي  السيد3 

 3(111  (8 رقم) تطوان  شارع 

الحسيمة))املغرب.

عنوانه(ا)) ( وائل) املساوي  السيد 

 3(111  (8 رقم) تطوان  شارع 

الحسيمة))املغرب.

عنوانه(ا)) ( أدم) املساوي  السيد 

 3(111  (8 رقم) تطوان  شارع 

الحسيمة املغرب.

عنوانه(ا)) ( ريان) املساوي  السيد 

 3(111  (8 رقم) تطوان  شارع 

الحسيمة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املساوي فيصل))عنوانه(ا))

 3(111  (8 رقم) تطوان  شارع 

الحسيمة))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)78.

357I

jilovta sarl

 SOCIÉTÉ GREEN TRANS
ORIENT

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay(el(wifak(elhassani(rue(AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

 SOCIÉTÉ GREEN TRANS

ORIENT  شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

السعاد3 طريق سلوا رقم 78  - 

61111 وجد3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

35197

 13 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIÉTÉ GREEN TRANS

. ORIENT

نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع للغير.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ( (78 رقم) سلوا  طريق  السعاد3 

61111)وجد3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: ( السجعي) اناش  جمال  السيد 

711)حصة بويمة)11))درهم للحصة)

السيد3 سار3 سجعي):))311)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السجعي)) اناش  جمال  السيد 

سلوا) طريق  السعاد3  حي  عنوانه(ا))

رقم)78  61111)وجد3))املغرب.

عنوانه(ا)) سجعي  سار3  السيد3 

  78 رقم) سلوا  طريق  السعاد3  حي 

61111)وجد3))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السجعي)) اناش  جمال  السيد 

سلوا) طريق  السعاد3  حي  عنوانه(ا))

رقم)78  61111)وجد3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم))3)).

358I
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AGL EXPRESS

AGL EXPRESS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

AGL EXPRESS

 363UNITE LAHCEN AGHRIB

 HAY YOUSSEF BEN TACHFINE

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech(MAROC

AGL EXPRESS شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 363 

مجموعة لحسن اغريب حي ووسف 

بن تاشفين مراكش - 31111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(17

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.EXPRESS

تودوم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخدمات):)التوزيع.

 363 (: االجتماعي) املور  عنوان 

مجموعة لحسن اغريب حي ووسف)

بن تاشفين مراكش)-)31111)مراكش)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 81 ( (: ( الحدادي) حنان  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

1))حصة) ( (: السيد مروان حاكم)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 حنان الحدادي))عنوانه(ا))
اقامة الباتول زنوة محمد البوال و)
جليز)) ((1 الخامس رقم) زارية محمد 

31111)مراكش املغرب.
عنوانه(ا)) حاكم  مروان  السيد 
حي) اغريب  لحسن  مجموعة  (363
 31111 ووسف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حاكم  مروان  السيد 
حي) اغريب  لحسن  مجموعة  (363
 31111 ووسف بن تاشفين مراكش)

مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3583)).

359I

عادل الزميتة)-)محاسب-

ULTRA PUB DESIGN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-
51) حي االدارسة بلوك ) تاز3 ، 

35111، تاز3 املغرب
ULTRA PUB DESIGN شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
الوفاق النرجس رقم 9) - 35111 

تاز3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5335
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 ULTRA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PUB DESIGN
(: بإوجاز) الشركة  غرض 

INDUSTRIE PUBLICITAIRE
 DECORATION INTÉRIEUR-

. ET EXTÉRIEUR
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 35111 (- ((9 رقم) النرجس  الوفاق 

تاز3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد محسن الكرعوني):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الكرعوني) محسن  السيد 
عنوانه(ا))57)مجموعة)))حي الرشاد))

35111)تاز3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الكرعوني) محسن  السيد 
عنوانه(ا))57)مجموعة)))حي الرشاد))

35111)تاز3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)230/2020.

361I

STE CECONA SARL

STE AZLAF PACKING SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
STE CECONA SARL

شارع جيش امللكي رقم 73 الناظور ، 
111)6، الناظور املغرب

 STE AZLAF PACKING SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

ازالف الدريوش مركز ازالف 
الدريوش  مركز ازالف الدريوش مركز 
ازالف الدريوش  53))6 الدريوش 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 55

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 أكتوبر) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AZLAF PACKING SARL

-تغليف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الفواكه الجافة
-تعبئة زيت الزيتون

-انتاج و تسويق البذور و النباتات

و) التعبئة  معدات  -تصدور 

التغليف و املنتجات الغذائية

مركز) (: االجتماعي) املور  .عنوان 

ازالف الدريوش مركز ازالف الدريوش))

ازالف) مركز  الدريوش  ازالف  مركز 

الدريوش))53))6)الدريوش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 751 ( (: السيد نور الدون بجنان)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (51 ( (: املرشوحي) نجيم  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 751 (: بجنان) الدون  نور  السيد 

بويمة)11))درهم.

 (51 (: املرشوحي) نجيم  السيد 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد نور الدون بجنان عنوانه(ا))

 6((53 ( الدريوش) ازالف  مركز 

الدريوش املغرب.

السيد نجيم املرشوحي عنوانه(ا))

دوار تالمغيت جماعة اتسافت اقليم)

الدريوش)53))6)الدريوش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد نور الدون بجنان عنوانه(ا))
 6((53 ( الدريوش) ازالف  مركز 

الدريوش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدريوش) االبتدائية 

دجنبر)9)1))تحت رقم))3.

36(I

nezha(elwassi

DEGITAL SMILE MAZAGAN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
nezha(elwassi

 BD. MOHAMMED(V. RES .61
 MANSOUR(BILLAH 1ER(ETAGE

 N°1 EL(JADIDA ، 24000، el
jadida marco

  DEGITAL SMILE MAZAGAN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

االعمال واسين شارع محمد 
الخامس الطابق االول رقم  الشوة 
18 بالجدود3  - 3111) الجدود3  

املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(655(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DEGITAL SMILE MAZAGAN
غرض الشركة بإوجاز):)-الجراحة)

والعناوة باألسنان)،
-زراعة األسنان)،

-طب األسنان التجميلي.

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
االعمال واسين شارع محمد الخامس)
 18 الشوة) ( رقم) االول  الطابق 
بالجدود3))-)3111))الجدود3))املغرب)
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد محمد امين شماع):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
شماع) امين  محمد  السيد 
اقامة) ((7 الرقم) (5 الشوة) عنوانه(ا))
الجدود3)) وز3  الحاجة  تجزئة  زينب 

3111))الجدود3 الغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
شماع) امين  محمد  السيد 
اقامة) ((7 الرقم) (5 الشوة) عنوانه(ا))
الجدود3)) وز3  الحاجة  تجزئة  زينب 

3111))الجدود3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالجدود3) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)3)51).

36(I

SUD EST CONSEIL

ROUGE TINGHIR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL
 Immeuble(Dahir(B, Apt 16,
 Bd(Hassan(II,  Hay(Hassani ،

40130، Marrakech(maroc
ROUGE TINGHIR شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 ظهير 

B الرقم 6) شارع الحسن الثاني 
الحي الحسني  - 31)31 مراكش  

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(69

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ROUGE TINGHIR

إستغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

مولع الرخام.

عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 

ظهير)B)الرقم)6))شارع الحسن الثاني)

مراكش)) (31(31 (- ( الحسني) الحي 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد منصف))الساهل):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد منصف الساهل عنوانه(ا))

تنغير)) (35811 ( أوت الفر�سي تغزوت)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد منصف الساهل عنوانه(ا))

 35811 ( أوت الفر�سي تغزوت تنغير)

تنغير))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)6)36)).

363I

societe comptaline for you

SOCIETE CHTOUN MAC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

societe comptaline for you

6) زنوة عباس املسعدي فاس 

فاس، 31111، فاس املغرب

SOCIETE CHTOUN MAC شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي ر 6 حي 

النسيم املسير3 فاس. املغرب 

1111111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(33(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((6

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE CHTOUN MAC

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة للبناء.

 6 ر) (: االجتماعي) املور  عنوان 

املغرب) فاس.) املسير3  النسيم  حي 

1111111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ( السيد الشطون بوعزى)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: السيد والشطون محمد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد الشطون بوعزى))عنوانه(ا))

حي األغراس شارع))بني ورغاول زنوة)) 

مرتيل)111111)مرتيل املغرب.
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السيد والشطون محمد عنوانه(ا))
شفشاون)) (111111 ( برد) باب  مركز 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشطون بوعزى))عنوانه(ا))

حي األغراس شارع))بني ورغاول زنوة)) 

مرتيل)111111)مرتيل املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)163).

363I

HOUSSAM EDDINE

 STE ZAHRA CONCEPT SARL
AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN

 ABDERRAHMAN(IMM2 1

 ERE(ETAGE(N 1 PRET(DE

 PHARMACIE(BAB(TOUT ،

93000، TETOUAN(MAROC

 STE ZAHRA CONCEPT SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الجيش امللكي اقامة اومان الجزء 

السفلى رقم -13تطوان - 9311 

تطوان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6863

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ZAHRA CONCEPT SARL AU
التواصل) (: غرض الشركة بإوجاز)

والتصميم الداخلي.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الجزء) اومان  اقامة  امللكي  الجيش 
 9311 (- -13تطوان) رقم) السفلى 

تطوان املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

1.111.111))درهم،)موسم كالتالي:
السيد اميحة فؤاد):))111.))حصة)

بويمة)11.111))درهم للحصة).
السيد اميحة فؤاد):)111.))بويمة)

11.111))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) فؤاد  اميحة  السيد 
رقم) املتوسط  االبيض  البحر  شارع 
61)الطابق)))شوة)3))مرتيل))9311 

مرتيل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) فؤاد  اميحة  السيد 
رقم) املتوسط  االبيض  البحر  شارع 
61)الطابق)))شوة)3))مرتيل))9311 

مرتيل املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت رقم)839.
365I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE L›ATLANTICASS SARL
.A.U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
شارع محمد الخامس رقم 13 

الطابق الثاني خنيفر3 ، 53111، 
خنيفر3 املغرب

 .STE L›ATLANTICASS SARL A.U
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم ))) 

الحي الصناعي خنيفر3 - 53111 

خنيفر3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

..L’ATLANTICASS SARL A.U

غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)

الفالحي واالعمال املختلفة.
عنوان املور االجتماعي):)رقم)))) 

 53111 (- خنيفر3) الصناعي  الحي 

خنيفر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.111.111))درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: حدوم) وونس  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حدوم  وونس  السيد 
خنيفر3) الصناعي  الحي  (((( رقم)

53111)خنيفر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) حدوم  وونس  السيد 
خنيفر3) الصناعي  الحي  (((( رقم)

53111)ازيالل املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

3))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)1)).

366I

ACSERIS(Expert-comptable

GC3
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS(Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah (1
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
GC3 شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) شارع 
عالل بن عبد هللا اقامة واسمين  
الطابق3 رقم 3) - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1(399
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 دجنبر) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

.GC3(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االتصال).
1))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
واسمين)) اقامة  هللا  عبد  بن  عالل 
طنجة) (91111 (- ((3 رقم) الطابق3)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (11 ( (: عيساتى) سفيان  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد سفيان عيساتى عنوانه(ا))
 39 3)رقم) الطابق) (( اقامة البصر3 ا)

91111)طنجة املغرب.
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والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان عيساتى عنوانه(ا))
 39 3)رقم) الطابق) (( اقامة البصر3 ا)

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
دجنبر) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9)1))تحت رقم)8538.
367I

ACSERIS(Expert-comptable

سمراوي غروب
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ACSERIS(Expert-comptable
 Rue Allal Ben Abdellah (1
 Rés(Yasmine(n°14 ، 90000،

TANGER Maroc
سمراوي غروب شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) شارع 
عالل بن عبد هللا اقامة واسمين  
الطابق3 رقم 3) - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1(397
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 دجنبر) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

سمراوي غروب.
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اصناف و قطع جاهز3 االرتداء.
1))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
واسمين)) اقامة  هللا  عبد  بن  عالل 
طنجة) (91111 (- ((3 رقم) الطابق3)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 
درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: سناء) عمراوي  السيد3 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) السيد3 عمراوي سناء)
35)م شارع دو ال بغاسغي بروكسيل)

151))بروكسيل بلجيكا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) السيد3 عمراوي سناء)
35)م شارع دو ال بغاسغي بروكسيل)

151))بروكسيل بلجيكا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
دجنبر) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9)1))تحت رقم)8537.

368I

FIDUBAC SARL

 SOCIETE ETABLISSEMENT
 GEORGIEV GEORGI

ASENOV
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
FIDUBAC SARL

)6)مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشوة رقم )) الناضور

62000، nador(maroc
 SOCIETE ETABLISSEMENT

  GEORGIEV GEORGI ASENOV
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

االندلس رقم 31 الناظور - 111)6 
الناظور املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3939
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((9 املؤرخ في)
السيد(3))) للشركة  جدود  مسير 
اسينوف جيورجيف جيورجي كمسير)

وحيد.

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالناضور) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)711.

369I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE AFRICAINE DES GROS
OEUVRES SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE AFRICAINE DES GROS

  OEUVRES SARL AU

تم تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 

بالطابق الثاني الكائنة ب )1 شارع 

املنصور الدهبي - 111)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
رقم التوييد في السجل التجاري : 

313(

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها:) بمختصر  اإلقتضاء)

 STE AFRICAINE DES GROS

OEUVRES SARL AU

غرض الشركة بإوجاز:

املختلفة) البناء) أشغال  مواول 

وحمل) وسيط  أو  تاجر  مفاوض،) (،

االستيراد والتصدور))

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع) (1( بالطابق الثاني الكائنة ب)

الحسيمة) (3(111 (- املنصور الدهبي)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
11.111)درهم))

 (111 (: الداودي) محمد  السيد 
((: للحصة) درهم  ((11 بويمة) حصة 

موسم كالتالي
والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء
 (111 (: الداودي) محمد  السيد 
عنوانه)) درهم  ((11 بويمة) حصة 
 3(111 الدهبي) املنصور  شارع  (1(

الحسيمة املغرب
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة
عنوانه) الداودي  محمد  السيد 
 3(111 الدهبي) املنصور  شارع  (1(

الحسيمة املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالحسيمة بتاريخ)9))وونيو)

1)1))تحت رقم)387
371I

STE CROWN CONSULTING SARL

 STE GAZ ALMANTAKA
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 STE GAZ ALMANTAKA SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
األول الكائن بدوار ازمورن اوت هيتم  

- 111)3 الحسيمة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3133
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.GAZ ALMANTAKA SARL
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الغازات) ( (: غرض الشركة بإوجاز)

املنحلة) أو  املسالة  أو  املضغوطة 

(البيع بالتوسيط)،

الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

األول الكائن بدوار ازمورن اوت هيتم))

-)111)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 611 ( (: أشهبار) واسين  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد عبد الحميد أشهبار):))11) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد عبد املجيد أشهبار):))11) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 611 (: أشهبار) واسين  السيد  (

بويمة)11))درهم.

(: أشهبار) الحميد  عبد  السيد 

11)بويمة)11))درهم.

 (11 (: السيد عبد املجيد أشهبار)

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) أشهبار  واسين  السيد 

ازمورن)) الدارالبيضاء) شارع  ((96

111)3)الحسيمة املغرب.

أشهبار) الحميد  عبد  السيد 

الدارالبيضاء) شارع  ((96 عنوانه(ا))

ازمورن))111)3)الحسيمة املغرب.

أشهبار) املجيد  عبد  السيد 

الدارالبيضاء) شارع  ((96 عنوانه(ا))

ازمورن))111)3)الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) أشهبار  واسين  السيد 

ازمورن)) الدارالبيضاء) شارع  ((96

111)3)الحسيمة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)388.

37(I

Abda best technologies

 ABDA BEST
TECHNOLOGIES ABT

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Abda best technologies ABT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 7 زنوة 
د التجزئة الصويرية حي أناس - 

36111 آسفي املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1337
في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 Abda (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.best technologies ABT
خدمات) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
إدارية و محاسبتية لشركات الوطاع)

البحري).
7)زنوة د) (: عنوان املور االجتماعي)
التجزئة الصويرية حي أناس)-)36111 

آسفي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
حصة) (( ( (: السيد العوفي سعيد)

بويمة)81.111)درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
 7 السيد العوفي سعيد عنوانه(ا))
زنوة د التجزئة الصويرية حي أناس)

36111)آسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد العوفي سعيد))عنوانه(ا))7 

زنوة د التجزئة الصويرية حي أناس)

36111)آسفي املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( بآسفي) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)-.

37(I

 SOCIÉTÉ MALAK SOLUTION IMMOBILIER

SARL

 SOCIÉTÉ MALAK

 SOLUTION IMMOBILIER

SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 MALAK« :تأسيس شركة

 SOLUTION IMMOBILIER

.»SARL

»مالك سوليسيون للعوار«.

خاصة) اتفاقية  شروط  بموجب 

الدار) في  ((1(8 وونيو) ((6 مؤرخة)

البيضاء،)تم وضع النظام األسا�سي لـ)

SARL،)الخصائص التالية:

 MALAK SOLUTION« االسم:)

(»IMMOBILIER SARL

»مالك سوليسيون للعوار«.

املوضوع:

-)أعمال متنوعة أو أعمال البناء.

-)نشاط املروج العواري.

-)نشاط البناء.

الزهور) تجزئة  الرئي�سي:) املكتب 

شارع زاود بن سلطان آل نهيان زنوة)

األول)،) (الطابق  ((6 رقم:) ميموزا 

وجد3.

 (11  111 ثابت عند) املال:) رأس 

من) سهم  (((111) إلى) موسم  درهم 

ودفعها) منها،) لكل  درهم  (((11(

الشركاء)بالكامل،)وهي:

)نسبة السيد الزين محمد)....)751 

سهم.

ونسبة السيد3 معلمي نور الهدى)

. 51))سهم.

املد3:)99)سنة.

السيد:) الشركة  ودور  اإلدار3:)
الزين محمد،)رقم البطاقة الوطنية:)
والسيد3 معلمي) F 37(176)كمدور،)
 F نور الهدى،)رقم البطاقة الوطنية:)

.38(631
وونيو) (3 وبدأ في) العام االجتماعي:)
أن) وجب  الذي  التاريخ  وهو  ((1(1

ونتهي فيه في)3)وونيو)9))).
سجل) في  الوانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ) وجد3،) في  التجارية  املحكمة 

23/06/2020)تحت رقم:)35179.

373I

the beehive

THE BEEHIVE SARL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

شركة دات املسؤولية املحدود3 
وعنوان مورها االجتماعي:

عمار3 جالك�سي تجزئة تمنار الطابق 
الثاني بالطو  رقم 3

33111 الصوير3 املغرب
 تأسيس شركة عات مسؤولية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 
)3)5: رقم التوييد في سجل  

التجاري 
في) مؤرخ  بموت�سى عود عرفي  ( (
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((3

االسا�سي)))
لشركة دات املسؤولية املحدود3))
باملميزات) ( الوحيد) الشريك  عات 

التالية
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتضاء)بمختصر تسميتها:))
.the beehive sarl

عمار3) االجتماعي  مورها  وعنوان 
جالك�سي تجزئة تمنار الطابق الثاني)

بالطو))رقم)3
33111)الصوير3 املغرب

غرض الشركة بإوجاز:)االستشار3)
التكوين وكل أشكال التعليم.
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أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة:)99سنة)

 (1.111 كالتالي:) موسم  درهم 

مبلغ رأسمال الشركة)-)

 (11 فالون) جان  ليسه  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم

والشخصية) العائلية  االسماء) (

السيد3) الشركة:) مسيري  ومواطن 
ليسه جان فالون)

الصوير3) الغزو3  دوار  عنوانها:)

33111

1)1))تم اوداع) 3))مارس) )بتاريخ)

االوداع الوانوني بالحكمة االبتدائية)

بالصوير3 تحت رقم)81

373I

FLASH ECONOMIE

TROPICAL SAHARA
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

»TROPICAL SAHARA «

شركة عات مسؤولية محدود3

335 , املسار طريق أسفي – مراكش
رقم التوييد في السجل التجاري 

(1(6(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم) ؛) (30/01/2020 بَتاريخ) مراكش 

إعداد الوانون األسا�سي لشركة عات)

مسؤولية محدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  ( (: الشركة) شكل  (v

مسؤولية محدود3.))))))))))))))))))))))))))

 TROPICAL ( ( ( v)تسمية الشركة:)

SAHARA

v)غرض الشركة بإوجاز):)األنشطة)

السياحية.

 ,  335 (: عنوان املور االجتماعي) (v

املسار طريق أسفي)–)مراكش

أجلها) من  تأسست  التي  املد3  (v

الشركة:))99)سنة

((: الشركة) رأسمال  مبلغ  (v

1.111.11)))درهم))))))))))))

v)الحصص العينية):))11))حصة

الشخصية) الشركاء) أسماء) (v

والعائلية وعناوينهم:

(, الغازي) اوت  اميمة  السيد3 

املزداد3 سنة)01/09/1997)),)الحاملة)

 EE8((5(9 رقم) الوطنية  للبطاقة 

  3 ( تافياللت) (( باملسير3) ( و الواطنة) (,
عمارK(3))رقم)5)–)مراكش.

 ,Lorenzo( PALLINI السيد) (·

الحامل) (, املزداد سنة)01/10/1982)

و) ( ( (YB5357(8( رقم) سفر  لجواز 

. MALTA(الواطن ب

v)توزيع األنصبة على الشركاء):

).)السيد3 اميمة اوت الغازي:)51  

حصة))

 Lorenzo(PALLINI:(50(السيد(.(

حصة))

السيد3) (: الشركة) مسيري  اسم 

 Lorenzo(اميمة اوت الغازي و السيد

.PALLINI

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ)) بمراكش  ( التجارية)

12/02/2020)تحت رقم)18371).

376I

FLASH ECONOMIE

NSYMED INVESTMENT
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

»NSYMED INVESTMENT «

شركة عات مسؤولية محدود3

335 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التوييد في السجل التجاري 

(1(587

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم) 1)1)؛) وناور) ((1 بَتاريخ) مراكش 

إعداد الوانون األسا�سي لشركة عات)

مسؤولية محدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  ( (: الشركة) شكل  (v

مسؤولية محدود3.))))))))))))))))))))))))))

 NSYMED الشركة:) تسمية  (v

  INVESTMENT
مطور) (: غرض الشركة بإوجاز) (v

أو) عوارات  وبيع  شراء) (، عواري)

عمليات عوارية أخرى.

 ,  335 (: عنوان املور االجتماعي) (v

املسار طريق أسفي)–)مراكش.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة:))99)سنة

مبلغ رأسمال الشركة):))11.111)  
درهم))))))))))))

الحصص العينية):))111.))حصة
الشخصية) الشركاء) أسماء)

والعائلية وعناوينهم:
·)السيد3 مرية منصوري),)املزداد3)
سنة)06/04/1985,)الحاملة للبطاقة)
الوطنية رقم)AB911(37),)و الواطنة))
بشارع موالي اسماعيل عمار3)5)شوة)

3)حسان)-)الرباط.
   Abdeslem SEDRATI السيد)
,املزداد سنة)01/11/1979),)الحامل)
و) ( ( (((CE3((36رقم ( لجواز السفر)
الواطن ب)71)شارع روجر سالينكرو)

31)93)ستان)–)فرنسا.
v)توزيع األنصبة على الشركاء):

  511 السيد3 مرية منصوري:) (.(
حصة))

(((:(((Abdeslem SEDRATI(السيد(.(
511)حصة))

)اسم مسير الشركة):)السيد3 ربيعة)
,)املزداد3 سنة)01/04/1953,  وزوني)
رقم) الوطنية  للبطاقة  الحاملة 
سانية) ب  ( الواطنة) و  (, (A58373(

العيا�سي رقم)))-)سال.
باملحكمة) نوني  الوا  اإلوداع  تم 
بتاريخ) بمراكش  ( التجارية)

11/02/2020)تحت رقم))6)))) .
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FLASH ECONOMIE

FULL BUILT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 FULL BUILT
شركة عات مسؤولية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها االجتماعي ،عمار3 
ماهر,الطابق الرابع, رقم 3) شارع 
التوت ، املنطوة الصناعية - الدار 

البيضاء. 
رقم التوييد في السجل التجاري 

39(337

العام) الجمع  بموت�سى  ( (.I

 (1(9 )))نونبر) االستثنائي املؤرخ في)

قرر الشريك الوحيد السيد هشام) (,

عبد الدون))ما ولي:

مائة) من  املال  رأس  زياد3  (.(

ليصل) (، (((11.111,11) ألف درهم)

درهم) ألف  وستمائة  مليون  إلى 

تم تحويق زياد3) ( (.((.611.111,11(

قدرها مليون وخمسمائة ألف درهم)

إنشاء) طريق  عن  (((.511.111,11(

خمسة عشر ألف سهم)(5.111,11)) 

درهم) مائة  قدرها  أسهم  بويمة  (،

)11.11)))لكل منها.

التعدول الوانوني املترتب على) (.(

علك.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  II.تم 

بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

23/01/2020)تحت رقم))7)8)7.

378I

3C(F(ائتمانية

KLAOUA ATLANTIC شركة
إعالن متعدد الورارات

3C(F ائتمانية

حي املوظفين الدكارات رقم 57 فاس 

، 31111، فاس املغرب

 KLAOUA ATLANTIC شركة

»شركة عات املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

ووسف ابن تاشفين اقامة ووسف 

ابن تاشفين الطابق 6 رقم 3 - 

91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.33119

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3))فبراور)9)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
اقرار وفا3 السيد عبد العالي كالوى

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

تعيين السيد3 جميلة عمري مسير3)

جدود3.
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قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الورثة) بين  املتوفى  حصص  توسيم 

بحيث) االسالمية  الشريعة  حسب 

في) محدد  الشركة  مال  راس  وصبح 

(: ولي) كما  موسمة  حصة  ((1111

جميلة عمري)511))حصة و ابراهيم)

كالوى)7511))حصة

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

للحصص،) الجدود  للتوسيم  تبعا 

الشكل) تحويل  العام  الجمع  قرر 

الوانوني للشركة لتصبح شركة عات)

املسؤولية املحدود3

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

ُونشأ بموجب هذه املاد3 شركة عات)

مسؤولية محدود3

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

أسماؤهم) التالية  الشركاء) يساهم 

:)عمري جميلة) ،)كما ولي) في الشركة)

كالوى) ابراهيم  درهم  ((51.111

751.111.))درهم

على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 

بمبلغ) املال  رأس  تحدود  تم  ماولي:)

إلى) موسمة  درهم  ((.111.111

مائة) بويمة  حصة  ألف  عشرين 

تدفع بالكامل نوًدا) (، درهم لكل منها)

بما وتناسب مع) ومخصصة للشركاء)

مساهماتهم

بند رقم)3):)الذي ونص على ماولي:)

السيد3) قبل  الشركة من  ادار3  تتم 

عمري جميلة لفتر3 غير محدود3

على) ونص  الذي  (:(6 رقم) بند 

تلتزم الشركة بجميع األعمال) ماولي:)

عمري) السيد3  بتوقيع  بها  املتعلوة 

جميلة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

دجنبر) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9)1))تحت رقم)8319)).

379I

3C(F(ائتمانية

 COMPAGNIE شركة
KLAOUA OMARI
إعالن متعدد الورارات

3C(F ائتمانية
حي املوظفين الدكارات رقم 57 فاس 

، 31111، فاس املغرب
 COMPAGNIE KLAOUA شركة
OMARI »شركة عات املسؤولية 

املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: شارع 
مارسيليا الطابق 3 رقم ) اقامة 
المضراك طنجة - 91111 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.33797

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)3))فبراور)9)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

اقرار وفا3 السيد عبد العالي كالوى
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد3 جميلة عمري مسير3)

جدود3
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
الورثة) بين  املتوفى  حصص  توسيم 
بحيث) االسالمية  الشريعة  حسب 
في) محدد  الشركة  مال  راس  وصبح 
(: ولي) كما  موسمة  حصة  ((1111
جميلة عمري)3875)حصة و ابراهيم)

كالوى)5))6)حصة
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
أسماؤهم) التالية  الشركاء) يساهم 
:)عمري جميلة) ،)كما ولي) في الشركة)
كالوى) ابراهيم  درهم  (387.511

5.111)6)درهم
على) ونص  الذي  (:7 رقم) بند 
بمبلغ) املال  رأس  تحدود  تم  ماولي:)
111.111.))درهم موسمة إلى عشر3)
لكل) درهم  مائة  بويمة  أالف حصة 
منها)،)تدفع بالكامل نوًدا ومخصصة)
للشركاء)بما وتناسب مع مساهماتهم

بند رقم)3):)الذي ونص على ماولي:)
السيد3) قبل  الشركة من  ادار3  تتم 

عمري جميلة لفتر3 غير محدود3
على) ونص  الذي  (:(6 رقم) بند 
تلتزم الشركة بجميع األعمال) ماولي:)
عمري) السيد3  بتوقيع  بها  املتعلوة 

جميلة
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
دجنبر) (13 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

9)1))تحت رقم)8319)).
381I

مكتب محاسبة

 STE LOVEMARRUECOS
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
قفل التصفية
مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب
  STE LOVEMARRUECOS SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي : قصر 
حا�سي لبيض الطاوس الريصاني - 

111)5 الريصاني املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.(3(69

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر حل) ((1(1 وناور) ((3 املؤرخ في)
  STE LOVEMARRUECOS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3 مبلغ)
وعنوان) درهم  ((1.111 رأسمالها)
حا�سي) قصر  اإلجتماعي  مورها 
 5(111 (- لبيض الطاوس الريصاني)
لتصفية) نتيجة  املغرب  الريصاني 

النهائية.
و عين:

و) وعكي  ( ( حسان) السيد(3))
 5(111 الريصاني) عنوانه(ا))
((3) كمصفي) املغرب  الريصاني 

للشركة.
و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((1(1 وناور) ((3 بتاريخ)
(- الريصاني) الطاوس  لبيض  حا�سي 

111)5)الريصاني املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالرشيدوة))بتاريخ)1))ماي)

1)1))تحت رقم)7)).

38(I

مكتب محاسبة

STE ANYOU SARL AU  
شركة عات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية
مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب
  STE ANYOU SARL AU شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي : قصر 
حا�سي لبيض الطاوس الريصاني - 

111)5 الريصاني املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.(175(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر حل))) ((1(1 وناور) ((7 املؤرخ في)
شركة) (STE ANYOU SARL AU
مبلغ) املحدود3  املسؤولية  عات 
وعنوان) درهم  ((11.111 رأسمالها)
حا�سي) قصر  اإلجتماعي  مورها 
 5(111 (- لبيض الطاوس الريصاني)
لتصفية) نتيجة  املغرب  الريصاني 

النهائية.
و عين:

هرميدا) ( مريا) ان  السيد(3))
حا�سي) قصر  عنوانه(ا)) و  غونزاليس 
 5(111 الريصاني) الطاوس  لبيض 
((3) كمصفي) املغرب  الريصاني 

للشركة.
و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
قصر) وفي  ((1(1 وناور) ((7 بتاريخ)
(- الريصاني) الطاوس  لبيض  حا�سي 

111)5)الريصاني املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)33).

38(I
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STE SUD EST GESTION SARL

 STE ORAJA DE
CONSTRUCTION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العمار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 111)5، الرشيدوة 
املغرب

 STE ORAJA DE
CONSTRUCTION شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
موالي علي الشريف رقم 953 - 

111)5 الرشيدوة املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.7915

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 ماي) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرحمان) عبد  ((3) السيد) تفويت 
51)حصة اجتماعية من أصل) كروم)
عمر) ((3) السيد) ( 11))حصة لفائد3)

كروم بتاريخ)8))ماي)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (( بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم))3).
383I

STE SUD EST GESTION SARL

 STE ORAJA DE
CONSTRUCTION

شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل الشكل الوانوني للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العمار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 111)5، الرشيدوة 
املغرب

 STE ORAJA DE
CONSTRUCTION شركة عات 

املسؤولية املحدود3
و عنوان مورها االجتماعي تجزئة 
موالي علي الشريف رقم 953 - 

111)5 الرشيدوة .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.7915

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تحويل) ((1(1 ماي) ((8 املؤرخ في)

الشكل الوانوني للشركة من)»شركة)

عات املسؤولية املحدود3«)إلى)»شركة)

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك)

الوحيد«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم))3).

383I

STE SUD EST GESTION SARL

 STE ORAJA DE
CONSTRUCTION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

STE SUD EST GESTION SARL
رقم 16 العمار3 99 شارع موالي 

علي الشريف ، 111)5، الرشيدوة 

املغرب

 STE ORAJA DE

CONSTRUCTION  شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

موالي علي الشريف رقم 953 - 

111)5 الرشيدوة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.7915

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تعيين) تم  ((1(1 ماي) ((8 في) املؤرخ 

مسير جدود للشركة السيد(3))كروم)

عمر كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم))3).

385I

CABINET(ANAMAE-AFFAIRES

XP TRAVAUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(ANAMAE-AFFAIRES
زنوة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شوة رقم 3) حمرية ، 

51111، مكناس املغرب
XP TRAVAUX شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي متجر رقم 
 I  - 50070 333 زنوة 5 حي الوحد

مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39815
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 XP (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز):):)مواول في)

االشغال املختلفة او البناء.
عنوان املور االجتماعي):)متجر رقم)
 I( ( -( 50070 حي الوحد3) (5 زنوة) (33

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 5.111 ( (: ( السيد خالد بوطاهري)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد خالد بوطاهري))عنوانه(ا))
رقم)33)زنوة)5)حي الوحدI(3)مكناس)

51171)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد بوطاهري))عنوانه(ا))
رقم)33)زنوة)5)حي الوحدI(3)مكناس)

51171)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)573).

386I

EFFICAGEST CONSULTING SARL AU

اوروبا فيزا
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

 EFFICAGEST CONSULTING

SARL AU

 Boulevard(AL(MAQDIS-

 Hay(El(Qods, 3ème(étage,

 Appartement 8 OUJDA ،

60000، OUJDA(MAROC

اوروبا فيزا شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد(في 

طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

رمضان الوا�سي رقم 8), الشوة 

رقم 3) - 61111 وجد3 املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(779(

الشريك) قرار  بموت�سى 

 (1(9 نونبر) ((( في) الوحيداملؤرخ 

مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

 (11.111 )مبلغ رأسمالها) اوروبا فيزا)

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة)

رمضان الوا�سي رقم)8),)الشوة رقم)

3))-)61111)وجد3 املغرب نتيجة ل):)

عدم تسويق عرض الشركة.

زنوة) ب  التصفية  مور  حدد  و 

رمضان الوا�سي رقم)8),)الشوة رقم)

3))-)61111)وجد3 املغرب.)
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و عين:

و) البودوحي  ( مراد) السيد(3))

الجدود3) الثانوية  حي  عنوانه(ا))

111)6)الناضور املغرب كمصفي)(3))

للشركة.

الحدود) اإلقتضاء) وعند  (

املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 

العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

دجنبر) ((7 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

9)1))تحت رقم)3969.

387I

DALIA CONSEIL SARL

COOKY TRANS SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

DALIA CONSEIL SARL

 RESID AKENSOUS RUE (3

 TARIK IBN ZIAD GUELIZ

 MARRAKECH(MAROC، 40000،

MARRAKECH MAROC

COOKY TRANS SARL AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي 1) دار 

الحمراء شارع عالل الفا�سي مراكش 

- 31111 مراكش املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.38175

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تمت) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 

نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):

نول املستخدمين لحساب الغير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((8 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3338)).

388I

societe(menara(marrakech(conseil(plus

SOCIETE  IKONIC MARBLE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 societe(menara(marrakech

conseil plus

 resdidence(dar(saada(II(IMM. 15

 BUREAU(N°1 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH(MAROC

  SOCIETE  IKONIC(MARBLE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة رقم 

) البستان رقم 81 شارع موالي 

عبدهللا الفردوس مراكش - 31111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(33

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE  IKONIC MARBLE

غرض الشركة بإوجاز):)-1الرخام

-2التصدور واالستراد.

شوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
81)شارع موالي) البستان رقم) (( رقم)

 31111 (- عبدهللا الفردوس مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد عرفان اسمات)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عرفان اسمات عنوانه(ا))
 (63 س) اوبال  مدخل  بريستيجيا 
 31111 ( ))الحي الشتوي) الشوة رقم)

مراكش املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عرفان اسمات عنوانه(ا))
 (63 س) اوبال  مدخل  بريستيجيا 
 31111 ( ))الحي الشتوي) الشوة رقم)

مراكش املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3613)).

389I

FLASH ECONOMIE

TOULI TRAVAUX  تولي طرافو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOULI TRAVAUX
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد
بأسفي) وقع  عرفي  لعود  طبوا 
تأسيس) تم  (15/06/2020 بتاريخ)
قوانين شركة عات مسؤولية محدود3)

عات الشريك الوحيد
التسمية:))تولي طرافو)-

عات) :شركة  الوانونية) الصفة 
الشريك) عات  محدود3  مسؤولية 

الوحيد-
مواول لألعمال املختلفة) الهدف:)

أو البناء-
املد3):محدد3 في)99)سنة-

 (11.111 في) :محدد  الرأسمال)
درهم-

السالم) عبد  التولي  -السيد 
11.111))درهم

من) الشركة  :ستسير  التسيير)
طرف السيد التولي عبد السالم-

لوالد) مزارع  املوراإلجتماعي:)
لوالد) شياخة  الرويزمات  دوار 

جماعةاصعادال اقليم اسفي.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 33( ( رقم) تحت  بأسفي  االبتدائية 

بتاريخ)24/06/2020
باملحكمة) التجاري  السجل  تم 
بتاريخ) رقم  تحت  بأسفي  االبتدائية 

1353))بتاريخ)24/06/2020
391I

FLASH ECONOMIE

ZOUITANI FISH زويتاني فيش
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

    ZOUITANI FISH
شركة عات مسؤولية محدود3

عات الشريك الوحيد
في) املؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 
5))وونيو)1)1))بأسفي قرر الشريك)

الوحيد لشركة زويتاني فيش ماولي:
زويتاني) املسما3  الشركة  تصفية 

فيش
احمد) ازويتاني  السيد  تعيين 

للويام بإجراءات التصفية
تجزئة) االجتماعي  املور  تعيين 
املصلى عمار3 رقم)))حي تراب الصيني)

اسفي كمكان للتصفية
التعدولي) التجاري  السجل  تم 
باملحكمة االبتدائية بأسفي تحت رقم)

)68)بتاريخ)24/06/2020
39(I

AUDICITE

IMMEDIA PUB
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
AUDICITE

 cité de police oualili residance
 deraa(bloc 9 n7 hay(hassani

 boulvard(bno(sina(casablanca،
20200، casablanca(maroc
IMMEDIA PUB شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 

األر�سي متجر بناء 78 بناوة 9 منطوة 
املدونة ) درو3 - 1111)   الدار 

البيضاء املغرب



7611 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3637

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.IMMEDIA PUB

إنشاء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلعالنات.

الطابق) (: االجتماعي) املور  عنوان 

األر�سي متجر بناء)78)بناوة)9)منطوة)

الدار) ( ( ((1111 (- درو3) (( املدونة)

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد دومى محمد):))511)حصة)

بويمة)51.111)درهم للحصة).

 511 ( (: محمد) شيبوب  السيد 

حصة بويمة)51.111)درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  دومى  السيد 

دي بي سالما بلوك)3))ن)61 1111) 

الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا))) محمد  شيبوب  السيد 

الدار) ((1111 لوزازنة) نسيم  حي 

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  دومى  السيد 

دي بي سالما بلوك)3))ن)61 1111) 

الدار البيضاء)املغرب

عنوانه(ا))) محمد  شيبوب  السيد 

الدار) ((1111 لوزازنة) نسيم  حي 

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)6)3.

39(I

CAJF CO

 SOCIETE IMMOBILIERE
FMCI II

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

CAJF CO
 Rue(Ait(Ourir ، 20000، 13

casablanca maroc
 SOCIETE IMMOBILIERE FMCI II

شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 7) شارع 

حميد الغزالي الدار البيضاء - 
1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(9(3

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
.SOCIETE IMMOBILIERE FMCI II
توسيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

شركة.
7))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
حميد الغزالي الدار البيضاء)-)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)00+)سنة).
 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محمد  شريبي  السيد 
3))شارع دوتروا جيبالتار انفا)1111) 

الدار البيضاء))املغرب.

عنوانه(ا)) فوزية  سبتي  السيد3 

 (1111 بيس بيساك عين دواب) ((3

الدار البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  شريبي  السيد 

3))شارع دوتروا جيبالتار انفا)1111) 

الدار البيضاء))املغرب

عنوانه(ا)) فوزية  سبتي  السيد3 

 (1111 بيس بيساك عين دواب) ((3

الدار البيضاء))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)8)7371.

393I

TIMEWORK CONSULTING

 INTER - أنتير بروداكت
PRODUCTS

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

TIMEWORK CONSULTING

 HAY(ESSAFA(RUE 21 N°48

 EL(OULFA - CASABLANCA ،

61)1)، الدار البيضاء اململكة 

املغربية

 INTER - أنتير بروداكت

PRODUCTS شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 33)، 

شارع محمد اسميحة اقامة جوهر3 

محمد اسميحة الطابق 6، الشوة 

35، درب عمر  - 1191) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

351717

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(9 نونبر) ((7

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
أنتير) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INTER PRODUCTS(-(بروداكت
بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مستلزمات املكتب.
(،(33 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع محمد اسميحة اقامة جوهر3)
الشوة) (،6 الطابق) اسميحة  محمد 
الدار) ((1191 (- ( عمر) درب  (،35

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد عبد العزيز طويلي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
طويلي) العزيز  عبد  السيد 
حي) ونوة السودان،) (،(13 عنوانه(ا))
برشيد) ((6(11  ( الخضراء) املسير3 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
طويلي) العزيز  عبد  السيد 
حي) ونوة السودان،) (،(13 عنوانه(ا))
برشيد) ((6(11  ( الخضراء) املسير3 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
393I

SEL ET MIEL

MED AUTOPARTES
شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MED AUTOPARTES
35) شارع محمد الخامس الطابق 
 Tanger ،91111 ، (8 الرابع شوة

Maroc
 MED AUTOPARTES
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شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
السعيدوة قطعة 7) طنجة - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15559
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MED (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.AUTOPARTES
غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)

تصدور و تجار3 قطع غيار السيارات.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
السعيدوة قطعة)7))طنجة)-)91111 

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: سعيد) الندوي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سعيد  الندوي  السيد 
تجزئة النصر زنوة)7))رقم)3))طنجة)

91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سعيد  الندوي  السيد 
تجزئة النصر زنوة)7))رقم)3))طنجة)

91111)طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)933)3).

395I

MASSILIA CONSEIL

MASSILIA CONSEIL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
MASSILIA CONSEIL

 BD(Mohamed(V – Immeuble 31
 l’excellence 6ème(étage(N°16

 - Oujda ، 60000، OUJDA
MAROC

MASSILIA CONSEIL شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 31 شارع 
محمد الخامس عمار3 اإلكصالنص 
الطابق السادس رقم 6) - 61111 

وجد3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3(835

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 

املصادقة على):
ووسف) ((3) السيد) تفويت 
11))حصة اجتماعية من) بولحباش)
((3) السيد) ( 11))حصة لفائد3) أصل)
جهان نهراوي بتاريخ))1)وونيو)1)1).

سامي محمود) ((3) تفويت السيد)
من) اجتماعية  حصة  ((11 بركاوي)
((3) السيد) ( 11))حصة لفائد3) أصل)

مريم رشدي بتاريخ))1)وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)8))).
396I

MASSILIA CONSEIL

TML LAOUINET
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
MASSILIA CONSEIL

 BD(Mohamed(V – Immeuble 31
 l’excellence 6ème(étage(N°16

 - Oujda ، 60000، OUJDA
MAROC

TML LAOUINET شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي سيدي 

محمد بن عبد هللا رقم 3)3  - 
63551 جراد3 املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(3((
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(9 شتنبر) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد عبا�سي) ((3) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51
51))حصة لفائد3))السيد)(3))محمد)

بوسكور بتاريخ)6))شتنبر)9)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
أكتوبر) (18 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

9)1))تحت رقم)939).
397I

MASSILIA CONSEIL

TML LAOUINET
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
MASSILIA CONSEIL

 BD(Mohamed(V – Immeuble 31
 l’excellence 6ème(étage(N°16

 - Oujda ، 60000، OUJDA
MAROC

TML LAOUINET شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي سيدي 
محمد بن عبد هللا رقم 3)3 حي 

سيدي محمد بن عبد هللا رقم 3)3 
63551 جراد3 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3(3((

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»611.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (711.111« إلى) درهم«)
دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)
الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)59)).
398I

MASSILIA CONSEIL

MASSILIA CONSEIL
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة

MASSILIA CONSEIL

 BD(Mohamed(V – Immeuble 31

 l’excellence 6ème(étage(N°16

 - Oujda ، 60000، OUJDA

MAROC

MASSILIA CONSEIL شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 31 شارع 

محمد الخامس عمار3 اإلكصالنص 

الطابق السادس رقم 6) 31 شارع 

محمد الخامس عمار3 اإلكصالنص 

الطابق السادس رقم 6) 61111 

وجد3 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(835

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 وونيو) ((5 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»311.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)
دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)83)).

399I

 FLORES CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISES

واز بياس اطو
شركة عات املسؤولية املحدود3

قفل التصفية

 FLORES CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 HAY MOULAY ABDELLAH

 RUE 320, N244, Casablanca ،

20780، CASABLANCA(MAROC

واز بياس اطو شركة عات املسؤولية 

املحدود3
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وعنوان مورها اإلجتماعي : حي 
موالي عبد هللا زنوة 87) رقم 8) 

عين الشق بالبيضاء - 1751) الدار 
البيضاء املغرب.
قفل التصفية

رقم التوييد في السجل التجاري : 
.(53773

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر حل) ((1(1 وونيو) (18 املؤرخ في)
واز بياس اطو شركة عات املسؤولية)
 (61.111 رأسمالها) مبلغ  املحدود3 
اإلجتماعي حي) درهم وعنوان مورها 
 (8 رقم) ((87 زنوة) عبد هللا  موالي 
الدار) ((1751 (- عين الشق بالبيضاء)
البيضاء)املغرب نتيجة لركود السوق.

و عين:
و) حكيمي  ( ( مصطفي) السيد(3))
حي موالي) ((87 ونوه) (39 عنوانه(ا))
البيضاع) الجار  ((1751 عبدهللا)

املغرب كمصفي)(3))للشركة.
و قد تم انعواد الجمعية الختامية)
بتاريخ)18)وونيو)1)1))وفي حي موالي)
عبد هللا زنوة)87))رقم)8))غين الشق)
 CASABLANCA  (1751 (- ( البيضاء)

.MAROC
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736733.
511I

FLASH ECONOMIE

إونيل غرين باوورموروكو

 ENEL GREEN POWER 
MOROCCO

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
 ENEL GREEN POWER

MOROCCO
إونيل غرين باوور موروكو

ش.م.م بشريك منفرد
رأسمالها من 71.111.111) درهم
مارينا الدار البيضاء، شارع سيدي 

محمد بن عبد هللا- برج
كريسطال 3، الطابق الثاني، املكتب 

ب5)

س.ت: )35619 – الهوية الجبائية: 
(879338(

وونيو1)1)  ((1 بموجب محضر)
قرر الشريك الوحيد،)ما ولي:

بمبلغ) الشركة  مال  رأس  زياد3 
11.111.111.11))درهم ليصبح من)
مائة وسبعين مليون)(71.111.111)) 
مليون) وسبعين  مائتين  إلى  درهم 
وهذه) (، درهم) (((71.111.111(
العملية نفذت بإصدار مليون سهم)
جدود بويمة مائة)(11)))درهم بويمة)

اسمية مدفوعة بالكامل.
موازا3) األسا�سي  الوانون  تغيير  (-

لذلك.
الويام) قصد  الصالحيات  (-

باإلجراءات.)
 (5 بتاريخ) الوانوني  اإلوداع  تم 
لدى املحكمة التجارية) ((1(1 وونيو)

بالدار البيضاء)تحت عدد)))737.
51(I

PARTAGE CONSULTING

 PACIFIC HOLDING
OFFSHORE

إعالن متعدد الورارات
PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة وامنة ) الطابق 
 Tanger ،91111 ، 76 السادس رقم

املغرب
 PACIFIC HOLDING OFFSHORE

»شركة  املساهمة«
وعنوان مورها االجتماعي: 83), 

 Avenue Prince Héritier Centre
NREA(Local(N°65 - 90000 طنجة 

املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.(8(6

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)5))وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
السيد محمد) تجدود تفويض مدور:)
كيران) بن  نادر  والسيد  (، كيران) بن 
 6 ملد3) (، كيران) بن  رضا  والسيد  (،
الجمعية) دعو3  حتى  أي  (، سنوات)

على) للموافوة  السنوية  العمومية 
الحسابات.)للسنة املنتهية في)5)1)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
اجتماعه) في  اإلدار3  مجلس  جدد 
للسيد) (، ((1(1 وونيو) ((5 املنعود في)
كرئيس) مهامه  في  كيران  بن  محمد 

ومدور تنفيذي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)8:)الذي ونص على ماولي:)
اجتماعه) في  اإلدار3  مجلس  جدد 
للسيد) (، ((1(1 وونيو) ((5 املنعود في)
كرئيس) مهامه  في  كيران  بن  محمد 

ومدور تنفيذي للشركة.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))11)3).
51(I

SOLUCIA EXPERTISE

WORKPLACE SOLUTIONS
إعالن متعدد الورارات

SOLUCIA EXPERTISE
 N°3 RUE(IBN(EL(ARIF 2EME

 ETAGE(BUREAU(N°8 MAARIF
 CASABLANCA-MAROC ،

20330، CASABLANCA(MAROC
 WORKPLACE SOLUTIONS

»شركة عات املسؤولية املحدود3 
عات الشريك الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: رقم )) 
زنوة عزيز بالل, الطابق الخامس, 
املعاريف, الدار البيضاء - 1331) 

الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.333((7

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)18)وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
 (3 رقم) (: تحويل املور اإلجتماعي إلى)

زنوة رام هللا,)النخيل,)الدار البيضاء
على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
زياد3 رأس مال الشركة بمبلغ) ماولي:)
درهم عن طريق) (مليون)) ((111111

(عشر3 آالف))حصص) ((1111 خلق)

درهم) (((11) مائة) بويمة  جدود3 

للحصة على أن وتم سدادها بالكامل)

عن طريق دمج األرباح املتبوية بمبلغ)

1111)5)(خمسمائة وعشرون ألف))

درهم,)وعن طريق دمج دوون الحساب)

 381111 بمبلغ) للشريك  الجاري 

(أربعمائة وثمانون ألف))درهم

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

املور) تعيين  تم  (: اإلجتماعي) املور 
زنوة) ((3 :)رقم) اإلجتماعي للشركة في)

رام هللا,)النخيل,)الدار البيضاء

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
بنعمرو) السيد3 حنان  (: املساهمات)

(( ألف) ومائتي  (مليون  (((11111

درهم

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
رأس املال اإلجتماعي):)وبلغ الرأسمال)

اإلجتماعي):)11111)))(مليون ومائتي)

ألف)))درهم وهي موسمة إلى)111)) 

 (11 (إثنتا عشر ألف))حصة بويمة)

اإلشتراك) تم  للحصة  درهم  (مائة))

بالكامل) مدفوعة  بالكامل,) فيها 

ومخصصة على النحو التالي):)السيد3)

عشر) (إثنا  (((111 بنعمرو) حنان 

ألف))جزء

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73773.

513I

FIDUCIAIRE MALIKI

YARA AGRICULTURE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسجد رقم)1))الطابق)

االول الشوة)))الرشيدوة ص ب)

88))،)111)5،)الرشيدوة املغرب

YARA AGRICULTURE)شركة)

عات مسؤلية محدود3
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)عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم)
8))شارع موريتانيا الواد االحمر)
الرشيدوة)-)111)5)الرشيدوة)

املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري)
.(((17

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(3))مشهور))ابودقة)
31)حصة اجتماعية من أصل)111.) 
اسماعيل) ((3) السيد) ( حصة لفائد3)
وونيو) ((8 بتاريخ) الدعييق  حسن 

.(1(1
تفويت السيد)(3))شركة))وارا فارم)
من) اجتماعية  حصة  (711 ليميتد)
السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)
اسماعيل حسن الدعييق بتاريخ) ((3)

31)وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (5 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)158/2020.

513I

Audimi

 THE CATERING
COMPAGNY

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, (éme

 étage,(bureau(4,(،(20120،
Casablanca maroc

 THE CATERING COMPAGNY
شركة عات مسؤلية محدود3 عات)

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع)

رحال املسكيني،)برج الياقوت،)عمار3)
ب،)الطابق الثاني،)مكتب رقم)3 
،الدار البيضاء.)-)1111)))الدار)

البيضاء)املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية

)محدود3 عات الشريك الوحيد)
رقم التوييد في السجل التجاري)

363339(:

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CATERING COMPAGNY

غرض) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي الخارج.

-)تأجير معدات التموين التجارية)،

-)تأجير معدات تودوم الطعام)،

-)تأجير أثاث للمناسبات)،

-)املطاعم الجماعية)؛

جميع العمليات) (، وبشكل عام) (-

أو) املالية  أو  الصناعية  أو  التجارية 

املنوولة أو العوارية املرتبطة بشكل)

الشركة) بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

بطريوة مماثلة أو عات صلة..

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رحال املسكيني،)برج الياقوت،)عمار3)

 3 رقم) مكتب  الثاني،) الطابق  ب،)

الدار) ( ((1111 (- البيضاء.) ،الدار 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد الغالي تازي بواردي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

بواردي) تازي  الغالي  السيد 
ف،) درج  كثير،) ابن  زنوة  عنوانه(ا))

املعاريف) (،(7 شوة) (،3 الطابق)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

بواردي) تازي  الغالي  السيد 
ف،) درج  كثير،) ابن  زنوة  عنوانه(ا))
املعاريف) (،(7 شوة) (،3 الطابق)

1111))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737516.

515I

فيد بيست كونسيلتين

BACKSTAGE CAFETHEATRE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد3 شارع موالي)

اسماعيل زنوة بركان رقم))1)الطابق)
االول)،)71111،)العيون املغرب

 BACKSTAGE CAFETHEATRE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات)

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة)

الوحد3 بلوك)D)الرقم)97))العيون)،)
71111)العيون املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية)
محدود3 عات الشريك الوحيد)

رقم التوييد في السجل التجاري)
3(93((:

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BACKSTAGE CAFETHEATRE
.cafe(:(غرض الشركة بإوجاز

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الوحد3 بلوك)D)الرقم)97))العيون)،)

71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: زرتين) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) زرتين  محمد  السيد 

رقم) الخلوفي  ميلود  النويب  شارع 

 71111 العيون) الفداء) حي  ((75

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) زرتين  محمد  السيد 

رقم) الخلوفي  ميلود  النويب  شارع 

 71111 العيون) الفداء) حي  ((75

العيون املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)168).

516I

moorish co

HKLP SERVICE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 ( apt ( bd yacoub elmansour

 casablanca(،(20100،(casablanca

maroc

HKLP SERVICE)شركة عات)

مسؤلية محدود3 عات الشريك)

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار)

اإلزدهار)))محل رقم)17)بوسكور3)

النواصر))-))8)7))بوسكور3)

النواصر املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية)

محدود3 عات الشريك الوحيد)
رقم التوييد في السجل التجاري)

363183(:



7619 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 HKLP (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.SERVICE

أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والتصدور) االستيراد  املتنوعة  البناء)

والتجار3.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

بوسكور3) (17 رقم) محل  (( اإلزدهار)

بوسكور3) ((7(8( (- ( النواصر)

النواصر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيدي) كمال  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) السيدي  كمال  السيد 

معروف) سيدي  (31 رقم) بام  حي 

البيضاء) الدار  ((1(11 البيضاء)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) السيدي  كمال  السيد 

معروف) سيدي  (31 رقم) بام  حي 

البيضاء) الدار  ((1(11 البيضاء)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))8)737.

517I

fidomek

SOCIETE ICE FER
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة

fidomek
 N A(( ALAMIRA ( 6EME

 ETAGE AVENUE ABOU EL
 HASSAN(AL(MARINI(،(50000،

meknes(maroc
Societe ICE FER)شركة عات)

املسؤولية املحدود3
 LOT(وعنوان مورها اإلجتماعي

 JNANE ZITOUNE N°59 EL
 MANSOUR(5(MEKNES(-(50000

.MEKNES MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري)
.39(19

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم) ((1(1 وونيو) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
»511.111)درهم«)أي من)»11.111) 
عن) درهم«) (611.111« إلى) درهم«)
إدماج احتياطي أو أرباح أو) ( (: طريق)

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)756).
518I

SOCIETE(FIDU(SOUMAYA(SARL-AU

 SOCIETE CLINIQUE
FLORENCE SARL
إعالن متعدد الورارات

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH (EME ETAGE
 APPT(N(°7(VN(،(30000،(fès

Maroc
 SOCIETE CLINIQUE

FLORENCE SARL)»شركة عات)
املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي):)رقم)
8)شارع الوري املدونة الجدود3))-)

31111)فاس املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري:)

.6(85(
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في))))مارس)1)1)
تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
من) للشركة  الوانوني  الشكل  تغيير 
إلى شركة عات) شركة مدنية مهنية 

املسؤولية املحدود3
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

تعيين د.)حبيب رزيق مسير الشركة
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

الصالحيات
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تعيين د.)الغازي أمين مدور طبي
قرار رقم)5:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين النظام األسا�سي)
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:))
الشكل الوانوني للشركة شركة عات)

املسؤولية املحدود3
على) ونص  الذي  (:(5 رقم) بند 
مسير) رزيق  حبيب  د.) تعيين  ماولي:)

الشركة و د.)الغازي أمين مدور طبي
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((8 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1380/020.
519I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

MAROC SYSTEMES SANTE
شركة عات املسؤولية املحدود3

إضافة تسمية تجارية أو شعار)

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6)شارع سيدي عبد الرحمان)،)
11)1)،)الدار البيضاء)املغرب

 MAROC SYSTEMES SANTE
»شركة عات املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي:))))شارع)
لحسن العرجون)(زنوة دالتون)

سابوا)))ملتوى زنوة البالص)-)-)الدار)
البيضاء)املغرب.

»إضافة تسمية تجارية أو شعار«
رقم التوييد في السجل التجاري:)

.37593

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

تورر) ((1(1 وونيو) (18 في) املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

 ESPACE DIABETE BY M SYS

SANTE

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)3)7377.

5(1I

LA FIDESSA

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE

RAFIQ
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

LA FIDESSA

 N°73(MASSIRA( B

MARRAKECH،(40000،)مراكش)

املغرب

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE RAFIQ

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي))حي املسير3)
))-ب-)رقم)736)مراكش)-)31111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري)

.3(833

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

اللطيف) عبد  ((3) السيد) تفويت 
رفيق)611)حصة اجتماعية من أصل)

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111

محمد رفيق بتاريخ))))وونيو)1)1).
رفيق) أسماء) ((3) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  (311

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111

محمد رفيق بتاريخ))))وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)9)37)).

5((I
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فيد بيست كونسيلتين

SAHARA EXELLENCE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد3 شارع موالي اسماعيل 
زنوة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
SAHARA EXELLENCE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة سبت 
شارع سكيكيمة رقم ))) العيون ، 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(933
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHARA EXELLENCE
اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البناء.
زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 ((( رقم) سكيكيمة  شارع  سبت 

العيون)،71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
331)حصة) ( (: السيد البشير حمو)

بويمة)11))درهم للحصة).
 331 ( (: املرو�سي) احمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
سبويه):)) هللا  عبد  محمد  السيد 
331)حصة بويمة)11))درهم للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حمو  البشير  السيد 
السمار3) (53 زنوة جبل بوناصر رقم)

71111)العيون املغرب.

عنوانه(ا)) املرو�سي  احمد  السيد 
 51 رقم) س  بلوك  ((1 السالم) حي 

السمار3)71111)العيون املغرب.
سبويه) هللا  عبد  محمد  السيد 
عنوانه(ا))مركب املالية ساحة املشور)
العيون) (71111 ( العيون) (1( رقم)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حمو  البشير  السيد 
السمار3) (53 زنوة جبل بوناصر رقم)

71111)العيون املغرب
عنوانه(ا)) املرو�سي  احمد  السيد 
 51 رقم) س  بلوك  ((1 السالم) حي 

السمار3)71111)العيون املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)169).
5((I

فيد بيست كونسيلتين

TRAVOSIUM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيد بيست كونسيلتين
حي السعاد3 شارع موالي اسماعيل 
زنوة بركان رقم )1 الطابق االول ، 

71111، العيون املغرب
TRAVOSIUM شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي مدونة 
الوحد3 الشطر الثاني رقم 998) 
العيون ، 71111 العيون املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(933
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TRAVOSIUM
نول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير..
مدونة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (998 رقم) الثاني  الشطر  الوحد3 

العيون)،)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: جباري) السيد رضوان 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جباري  رضوان  السيد 
حي موالي رشيد مجموعة ج رقم)))) 

العيون)71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جباري  رضوان  السيد 
حي موالي رشيد مجموعة ج رقم)))) 

العيون)71111)العيون املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)5))).

5(3I

CORPORATE AUDIT GROUP

DIRHAMS.COM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CORPORATE AUDIT GROUP
335, شارع عبد املومن، الطابق 
الخامس، رقم )) ، 1111)، 

casablanca maroc
DIRHAMS.COM   شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 33 مكرر، 
زنوة محمد بن إبراهيم املراك�سي  - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(33383

الشريك) قرار  بموت�سى 
الوحيداملؤرخ في)3))وونيو)1)1))تورر)
محدود3) مسؤلية  عات  شركة  حل 
DIRHAMS. الوحيد) الشريك  عات 

 (11.111 رأسمالها) مبلغ  ( ( ( (COM
اإلجتماعي) مورها  وعنوان  درهم 
إبراهيم) بن  محمد  زنوة  مكرر،) (33
البيضاء) الدار  ((1111 (- ( املراك�سي)
غياب االحتماالت) (: املغرب نتيجة ل)
أو الفرص لتحويق الهدف االجتماعي.
و حدد مور التصفية ب)33)مكرر،)
(- ( زنوة محمد بن إبراهيم املراك�سي)

1111))الدار البيضاء)املغرب.)
وعين:

حرمة بن بابانا و) ( علي) السيد(3))
عنوانه(ا))السماللية،)زتوة تانسيفت)
املغرب) مراكش  (31(61   (9( رقم)

كمصفي)(3))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
املخابر3 و محل تبليغ العوود والوثائق)

املتعلوة بالتصفية):)-
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)))7377.

5(3I

CONSEILS PODER FIDUSAHARA

BO-LAY DESIGN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEILS PODER
FIDUSAHARA

حي الفتح زنوة ونبع رقم )3 العيون ، 
71111، العيون املغرب

BO-LAY(DESIGN شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد الشطر األول شارع محمد 
الزرقطوني بلوك رقم 1)  رقم 17 

العيون  71111 العيون  املغرب
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 تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(937

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

BO- (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LAY DESIGN

غرض الشركة بإوجاز):)الهندسة).

عنوان املور االجتماعي):)حي موالي)

محمد) شارع  األول  الشطر  رشيد 

 17 رقم) ( ((1 بلوك رقم) الزرقطوني 

العيون))71111)العيون))املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد موالي عمر بود3)):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (111 (: ( )السيد موالي عمر بود3)

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد موالي عمر بود3))عنوانه(ا))

موالي) شارع  ((7 رقم) كريمة  تجزئة 

عبد هللا))31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موالي عمر بود3))عنوانه(ا))

موالي) شارع  ((7 رقم) كريمة  تجزئة 

عبد هللا))31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)1126/20.

5(5I

FINANCE HOUSE

FINANCE HOUSE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINANCE HOUSE
 rue Ahmed El Majjati Res. (3

 Les(Alpes 1er(étage(n° 8 quartier
 Maarif ، 20140، CASABLANCA

MAROC
FINANCE HOUSE شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
أحمد املجاطي إقامة االلب الطابق 
االول رقم 8 حي املعاريف - 31)1)  

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36367(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.FINANCE HOUSE
(- (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املوارد) في  و  اإلدارية  االستشارات 

البشرية
-)االستشارات املالية والضريبة

-)التدريب والتوجيه...
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
أحمد املجاطي إقامة االلب الطابق)
  (1(31 (- حي املعاريف) (8 االول رقم)

الدار البيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: نورالدون) فركاني  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد فركاني نورالدون))عنوانه(ا))

 353 )5)عمار3) اقامة املستوبل ج ه)
رقم)8)سيدي معروف))1)15))الدار)

البيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فركاني نورالدون))عنوانه(ا))

 353 )5)عمار3) اقامة املستوبل ج ه)
رقم)8)سيدي معروف))1)15))الدار)

البيضاء))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737675.

5(6I

RK CONSULTING GROUPE

NOINVEST
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE

 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34

 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC

NOINVEST شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 18) 

سيدي غانم طريق اسفي مكتب رقم 

 MARRAKECH 40000 مراكش A5

مراكش املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(73

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.NOINVEST

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

 I M M E U B L E S . P R O M O T E U R

.IMMOBILIER

عنوان املور االجتماعي):)رقم)18) 

سيدي غانم طريق اسفي مكتب رقم)

 MARRAKECH 31111 A5)مراكش)

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 999 ( (: ابرادعة) السيد3 حسنية 

حصة بويمة)1))درهم للحصة).

))حصة) ( (: السيد حسن الحمري)

بويمة)1))درهم للحصة).

 999 (: ابرادعة) السيد3 حسنية  (

بويمة)1))درهم.

بويمة) (( (: السيد حسن الحمري)

1))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

ابرادعة) حسنية  السيد3 

عنوانه(ا))اسبتيين درب الجدود رقم)

16))مراكش)31111)مراكش املغرب.

عنوانه(ا)) الحمري  السيد حسن 

درب الساقية رقم)1))مكرر سيبع ش)

مراكش)31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

ابرادعة) حسنية  السيد3 

عنوانه(ا))اسبتيين درب الجدود رقم)

16))مراكش)31111)مراكش املغرب

السيد لوران كالمارون عنوانه(ا))

فرنسا) ليون  ( تولوزان) مكان  ((9

)6911)ليون فرنسا

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)-.

5(7I
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دادي واصل

EXPERT BETON
إعالن متعدد الورارات

دادي واصل

شارع السلطان موالي ووسف 

رقم 1) - ص ب 8)3 ، 111)3، 

الحسيمة املغرب

EXPERT BETON »شركة عات 

املسؤولية املحدود3 عات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: دوار 

ازلوكن - بني بوفراح - )1))3 

الحسيمة املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(5((

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3))وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 

قرر الشريك الوحيد للشركة) ماولي:)

الحامل) نجيم  أكعوش  السيد 

رقم) للتعريف  الوطنية  للبطاقة 

الشركة) رأسمال  رفع  (،R(88358

درهم،) ((.911.111,11 قدره) بمبلغ 

إلى) درهم  ((11.111,11 من) أي 

111.111,11.))درهم.

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 

ماولي:)تحيين قانون النظام األسا�سي)

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم))6:)الذي ونص على ماولي:)

رأسمال

بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)

املساهمات و توزيع االسهم.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)3)).

5(8I

CABINET(ANAMAE-AFFAIRES

LIKE AHASNAOUI ELEC
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET(ANAMAE-AFFAIRES
زنوة مليلية اقامة اطلس الطابق 
الثالث شوة رقم 3) حمرية ، 

51111، مكناس املغرب
LIKE AHASNAOUI ELEC  شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 الف 
6 شوة رقم 19 الطابق الثالث بسمة 
) رياض الزيتون  - 51161 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39879
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(9 وونيو) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIKE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. AHASNAOUI ELEC
غرض الشركة بإوجاز):)مواولة في)
االشغال الكهرباء)والسباكة)-)مواولة)

في االشغال املختلفة او البناء..
عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الطابق الثالث) (19 6)شوة رقم) الف)
 51161 (- ( الزيتون) رياض  (( بسمة)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد))احسناوي محسن):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محسن) احسناوي  ( السيد)

رقم) شوة  (6 الف) عمار3  عنوانه(ا))
رياض) (( بسمة) الثالث  الطابق  (19

الزيتون)51161)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احسناوي محسن) السيد 

رقم) شوة  (6 الف) عمار3  عنوانه(ا))
رياض) (( بسمة) الثالث  الطابق  (19

الزيتون)51161)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)669).

5(9I

LA FIDESSA

 LIBRAIRIE ET PAPETERIE

RAFIQ
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

LA FIDESSA

 N°742MASSIRA1 B

MARRAKECH، 40000، مراكش 

املغرب

  LIBRAIRIE ET PAPETERIE RAFIQ

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  حي 

املسير3 ) -ب- رقم 736 مراكش - 

31111 مراكش املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(833

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((( املؤرخ في)
رفيق) مسير جدود للشركة السيد(3))

محمد))كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)9)37)).

5(1I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

PAY TECH INTERNATIONAL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
11)1)، الدار البيضاء املغرب

 PAY TECH INTERNATIONAL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) زنوة 

الحرية الطابق الثالث شوة رقم 5 - 
1111) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(3653
العام) الجمع  بموت�سى 
 (1(1 وونيو) (1( اإلستثنائياملؤرخ في)
مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 
 PAY محدود3 عات الشريك الوحيد)
مبلغ) ( (TECH INTERNATIONAL
وعنوان) درهم  (51.111 رأسمالها)
الحرية) زنوة  ((1 اإلجتماعي) مورها 
الطابق الثالث شوة رقم)5)-)1111) 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 
للشركة،) االجتماعي  النشاط  توقف 
استمرار) أمام  صعوبات  ووجود 

االستغالل.).
1))زنوة) و حدد مور التصفية ب)
(- (5 الحرية الطابق الثالث شوة رقم)

1111))الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

دومينيك)) كلود  رونان  السيد(3))
دي) زنوة  (38 عنوانه(ا)) و  لوكراند 
شولي فرنسا كمصفي) (39311 دوفو)

(3))للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 
الوثائق املتعلوة بالتصفية):)1))زنوة)

الحرية الطابق الثالث شوة رقم)5
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)6)7377.
5((I
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EXPERTS CONSULTANTS DU DETROIT

IMRANE INDUSTRIE  امران 
اندوستري

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 EXPERTS CONSULTANTS DU
DETROIT

91 شارع ووسف إبن تاشفين رقم 
85 ، 91111، طنجة املغرب

IMRANE INDUSTRIE  امران 
اندوستري  شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي محج 

اململكة العربي السعودوة، اقامة 
العزيزية، طابق الثالث ، رقم 1)  - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15639
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (15
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
امران) ( (IMRANE INDUSTRIE

اندوستري).
*أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

التشييد والبناء)املعدني
*أعمال البناء)املختلفة

واملساعد3) وتصميم  *دراسة 
في جميع خدمات) والتحكم  التونية 

الهندسة املدنية والصناعية)
*تمثيل الشركات.

محج) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اقامة) السعودوة،) العربي  اململكة 
(- ( ((1 رقم) (، طابق الثالث) العزيزية،)

91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (5 ( (: ( ربيع) الهادي  عبد  السيد 
حصة بويمة)111.))درهم للحصة).

 (5 ( (: السيد عبد الوادر بوعزاوي)
حصة بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد الهادي ربيع))عنوانه(ا))
 91111 طنجة) ( الكبير3) امغوغة 

طنجة املغرب.
بوعزاوي) الوادر  عبد  السيد 
عنوانه(ا))دوار اوالد الثاور سيدي علي)

بلواسم))65811)تاوريرت املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الهادي ربيع))عنوانه(ا))
 91111 طنجة) ( الكبير3) امغوغة 

طنجة املغرب
بوعزاوي) الوادر  عبد  السيد 
عنوانه(ا))دوار اوالد الثاور سيدي علي)

بلواسم))65811)طنجة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)))1)3).
5((I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

AMRO INTERNATIONAL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
11)1)، الدار البيضاء املغرب

AMRO INTERNATIONAL شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) زنوة 

الحرية الطابق الثالث شوة رقم 5 - 
1111) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(9913
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 
محدود3) مسؤلية  عات  شركة  حل 
 AMRO الوحيد) الشريك  عات 

مبلغ رأسمالها) ( (INTERNATIONAL

مورها) وعنوان  درهم  (51.111
الطابق) الحرية  زنوة  ((1 اإلجتماعي)

الدار) ((1111 (- (5 الثالث شوة رقم)

توقف) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

ووجود) النشاط االجتماعي للشركة،)

صعوبات أمام استمرار االستغالل.).
زنوة) ((1 وحدد مور التصفية ب)

(- (5 الحرية الطابق الثالث شوة رقم)

1111))الدار البيضاء)املغرب.)

و عين:

دومينيك)) كلود  رونان  السيد(3))
دي) زنوة  (38 عنوانه(ا)) و  لوكراند 

شولي فرنسا كمصفي) (39311 دوفو)

(3))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 
الوثائق املتعلوة بالتصفية):)1))زنوة)

الحرية الطابق الثالث شوة رقم)5

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)5)7377.

5(3I

أسماء)ميدوا

CR2I
إعالن متعدد الورارات

أسماء ميدوا

شارع صهيب الرومي بلوك 39 الرقم 

1) البرنو�سي البيضاء، 1111)، 

البيضاء املغرب

CR(I »شركة عات املسؤولية 

املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: اقامة 

البسمة عمار3 6) الشوة ) الطابق 

السفلي عين السبع البيضاء - 

1111) الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.365(1(

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)13)ماي)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
ماولي:)تفويت)5111حصة اجتماعية)
للسيد صابر مصطفى لفائد3 السيد3)

الووطي عتيوة
على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
تعيين السيد3 الووطي عتيوة) ماولي:)

كمسير3)
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول الووانين االساسية
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)
توزيع) اعاد3  و  الشركة  رأسمال 

الحصص االجتماعية على الشركاء
بند رقم)7:)الذي ونص على ماولي:)
الحصص) توزيع  و  الشركة  رأسمال 

على الشركاء
على) ونص  الذي  (:(( رقم) بند 

ماولي:)تعيين مسيير3 جدود3
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)36)737.

5(3I

اورو افريك إكسبير

MAHLABA CHIC
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الورد3، تاركةـ ـ مراكش ، 

31111، مراكش املغرب
MAHLABA CHIC شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 

 MAGASIN(N°5 CENTRE
 COMMERCIAL LES PALMIERS
 TARGA, MARRAKECH - 40000

مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13315
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAHLABA CHIC

مشغل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخفيفة) للوجبات  ومطعم  موهى 

والفعاليات) الطعام  تودوم  وخدمة 

الوجبات) قطاع  في  واملنافسة 

السريعة..

(: االجتماعي) املور  عنوان 

 MAGASIN N°5 CENTRE

 COMMERCIAL LES PALMIERS

 TARGA,( MARRAKECH( -( 40000

مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد الخشالي مصطفى):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

مصطفى) الخشالي  السيد 

 57( رقم) النخيل  تجزئة  عنوانه(ا))

31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

مصطفى) الخشالي  السيد 

 57( رقم) النخيل  تجزئة  عنوانه(ا))

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3671)).

5(5I

DEMER CONSULTING

2MPAT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DEMER CONSULTING
 BD(Abdelmoumen , Rue ,(95

 Persee 1ER(ETAGE(PLATEAU(A2
20000 ،، الدارالبيضاء املغرب
MPAT) شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 9)) شارع 
عبداملومن الطابق ) رقم 8) الدار 
البيضاء - 11111) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363635
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.(MPAT
غرض الشركة بإوجاز):)مخبزر).

 ((9 (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) (( الطابق) عبداملومن  شارع 
الدار) ((11111 (- البيضاء) الدار  ((8

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: العطار) ماهر  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (111 (: العطار) ماهر  السيد  (

بويمة)11))درهم.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) العطار  ماهر  السيد 

بلجيكا))3987)بلجيكا بلجيكا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) العطار  ماهر  السيد 

بلجيكا))3987)بلجيكا))بلجيكا)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737656.

5(6I

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

SCHENGEN TRANS VITE

شركة عات املسؤولية املحدود3

تحويل املور االجتماعي للشركة

FIDUCIAL AUDIT D’ORIENT

 angle BOULEVARD

 MOURABITINE ET RUE ZIANI

 IMM(BARHDADI  4EME(ETG

NR19، 63050، وجد3 املغرب

SCHENGEN TRANS VITE شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الدرفوفي رقم 35 احفير - 63151 

احفير املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.6697

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في))1)وناور)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 

(- احفير) (35 رقم) الدرفوفي  »شارع 

»باب) إلى) املغرب«) احفير  (63151

الثاني) الشطر  الوهاب  عبد  سيدي 

وجد3)) (61111 (- وجد3) (7( رقم)

املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) (19 بتاريخ) ( ببركان) االبتدائية 

1)1))تحت رقم))2020/214 .

5(7I

فيديسير بسمة شركة دات املسؤولية املحدود3 دات)

الشريك الوحيد

فود فورم
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
حل شركة

فيديسير بسمة شركة دات 
املسؤولية املحدود3 دات الشريك 

الوحيد
تجزئة عثمان زنوة )) رقم 39-37 
عين الشق الدار البيضاء ، 1371)، 

الدار البيضاء املغرب
فود فورم شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد(في 
طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي إقامة دوار األمان بلوك 3 
رقم 3 مكرر ازدهار ) بوسكور3 - 

)8)7) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3((587

العام) الجمع  بموت�سى 
 (1(1 ماي) ((7 في) اإلستثنائياملؤرخ 
مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 
الوحيد فود) الشريك  محدود3 عات 
فورم))مبلغ رأسمالها)11.111))درهم)
الطابق) اإلجتماعي  مورها  وعنوان 
األر�سي إقامة دوار األمان بلوك)3)رقم)
3)مكرر ازدهار)))بوسكور3)-))8)7) 
(: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء) الدار 

ظروف اقتصادوة.
و حدد مور التصفية ب الطابق)
األر�سي إقامة دوار األمان بلوك)3)رقم)
3)مكرر ازدهار)))بوسكور3)-))8)7) 

الدار البيضاء)املغرب.)
و عين:

الحالوي) ( محمد) ( السيد(3))
شارع) اإلعاعة  تجزئة  وعنوانه(ا))
 (1371 عين الشق) (51( سمار3 رقم)
((3) كمصفي) املغرب  البيضاء) الدار 

للشركة.
وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلوة بالتصفية.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 19 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)7)7353.
5(8I

إئتمانية أڤونير أونتربريز

ارت�سي
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

إئتمانية أڤونير أونتربريز
٢١٤، محج الحسن الثاني تيسير ١ ، 

1، برشيد املغرب
ارت�سي شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) زنوة 
الحرية الطابق 3 الشوة رقم 5 - 

1))1) الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

336155
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(9 ماي) ((6
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):)ارت�سي.

(: بإوجاز) الشركة  غرض 
-االستشارات اإلدارية))

-التسويق الرقمي بجميع أشكاله)؛
املرئي) االتصال  كائنات  -إنشاء)
باستخدام أي وسيط)،)وال سيما من)

قبل
اإلنترنت وأي وسائط تفاعلية)؛.

زنوة) ((1 (: عنوان املور االجتماعي)
(- (5 رقم) الشوة  (3 الطابق) الحرية 

1))1))الدارالبيضاء))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: بحري) هاجر  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بحري  هاجر  السيد3 

تجزئة النسيم رقم))))سيدي معروف)

1)15))الدارالبيضاء))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) بحري  هاجر  السيد3 

تجزئة النسيم رقم))))سيدي معروف)

1)15))الدارالبيضاء))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)9)1))تحت رقم)7793).

5(9I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة تافياللت ملحوة)

ورزازات

 STE BOULANGERIE AIT

« OUSSI SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

تافياللت ملحوة ورزازات

شارع موالي رشيد عمار3 دادس 

الطابق االول ورزازات، 35111، 

ورزازات املغرب

 STE BOULANGERIE AIT OUSSI

SARL » شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

امسمرير - )3535 تنغير املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

599

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 BOULANGERIE AIT OUSSI

.SARL
غرض الشركة بإوجاز):)*)مخبز3.

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 
امسمرير)-))3535)تنغير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 311 ( (: سعيد) بوعيدي  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد بوعيدي عمر):))311)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

 311 ( (: مليكة) بوعيدي  السيد3 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوعيدي سعيد عنوانه(ا))
مركز امسمرير))3535)تنغير املغرب.

عنوانه(ا)) عمر  بوعيدي  السيد 
دوار اوت اونير امسمرير))3535)تنغير)

املغرب.
السيد3 بوعيدي مليكة عنوانه(ا))
دوار اوت اونير امسمرير))3535)تنغير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوعيدي سعيد عنوانه(ا))

مركز امسمرير))3535)تنغير املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( االبتدائية بتنغير)

1)1))تحت رقم)-.
531I

كومافيد

SOCIETE JOUDE CAR SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

كومافيد
1) شارع عبد هللا شفشاوني وجد3 ، 

61111، وجد3 املغرب
 SOCIETE JOUDE CAR SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

يعووب املنصور تجزئة طلحاوي )6 
شوة 3 - 61111 وجد3 املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35(3(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SOCIETE JOUDE CAR SARL
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 6( يعووب املنصور تجزئة طلحاوي)

شوة)3)-)61111)وجد3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
11))حصة) ( (: السيد3 مولة منال)

بويمة)11))درهم للحصة).
حصة) (811 ( (: بكاي كرم) السيد 

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) منال  مولة  السيد3 
 19 زنوة املرمر رقم) (( تجزئة النجد)

سيدي وحي)61111)وجد3 املغرب.
السيد بكاي كرم عنوانه(ا))تجزئة)
 ( الشوة) ((( رقم) ((1 زنوة) الر�سى 

سيدي وحي))61111)وجد3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) منال  مولة  السيد3 
 19 زنوة املرمر رقم) (( تجزئة النجد)

سيدي وحي))61111)وجد3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)81)).
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COTEXPER

SIVAMINE
إعالن متعدد الورارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine
 Route(de(Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

SIVAMINE »شركة عات املسؤولية 
املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: بوعة رقم 
573 تجزئة الكرم مكتب رقم ) - - 

مراكش املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.58199

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)8))ماي)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
 HMK TRAVAUX شركة) تفويت 
االجتماعية) حصصها  كل  (SARL
املتمثلة في)636)3)حصة على الشكل)
أصل) من  ((((1( تفويت) التالي:)
لحفيظي) السيد  لفائد3  (3(636
أصل) من  ((1333 وتفويت) حسن،)
لحفيظي) السيد  لفائد3  (3(636

محمد.
على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
تفويت السيد لحفيظي خالد) ماولي:)
كل حصصه االجتماعية املتمثلة في)
778)))حصة لفائد3 السيد لحفيظي)
محمد.)وعليه وصبح رأسمال الشركة)
املتكون من)68111)حصة اجتماعية)
33111)حصة لفائد3 السيد) كالتالي:)
حصة) (33111 و) محمد  لحفيظي 

لفائد3 السيد لحفيظي حسن.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
محمد) لحفيظي  السيد  تنصيب 
كمسيرون) حسن  لحفيظي  والسيد 
واستوالة) محدد3  غير  ملد3  للشركة 
نهائية) السيد لحفيظي خالد بصفة 

من منصب املسير.
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)-:)الذي ونص على ماولي:)
تحين بنود النظام االسا�سي طبوا ملا)

عكر اعاله.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3775)).

53(I

VISION VASTE CONSULTING

MOSAF ALIUM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION VASTE CONSULTING
 Tanger, Avenue(Abi(Lhassan

 Chadili Immeuble Warda
 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC
 MOSAF ALIUM

شركة عات مسؤلية محدود3 
عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
الشواقرش جماعة اكزناوة بوخالف 

- 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15(13
 13 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 فبراور)
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOSAF ALIUM
األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)
والخدمات املتعلوة بالبناء)والعمار3،)

نجار3 األملينيوم واألشغال املختلفة.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الشواقرش جماعة اكزناوة بوخالف)

-)91111)طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سعيد) محمد  الفريحي  السيد 

بوخالف) جماعة  اكزناوة  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد) محمد  الفريحي  السيد 

بوخالف) جماعة  اكزناوة  عنوانه(ا))

91111)طنجة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

أبريل) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))38)3).
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FIDUCIAIRE JURICO, SARL

TANGIER CASTLE SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE(JURICO, SARL

-04 زنوة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 9 ، 

91111، طنجة املغرب

TANGIER CASTLE SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

حفيظ ابن عبد البار رقم 7))، 

قيسارية اندلس انزارن الطابق 

التحتي رقم 9 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15(87

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TANGIER CASTLE SARL
التسيير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العواري)()بيع)-)شراء)-)كراء).
شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(،((7 رقم) البار  عبد  ابن  حفيظ 
الطابق) انزارن  اندلس  قيسارية 
التحتي رقم)9)-)91111)طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 91 ( (: الزين) عبدالعزيز  السيد 

حصة بويمة)111.))درهم للحصة).
 3 ( (: مسعود) بن  نعيمة  السيد3 

حصة بويمة)111.))درهم للحصة).
السيد فهد الزين):))))حصة بويمة)

111.))درهم للحصة).
))حصة) ( (: السيد3 وجدان الزين)

بويمة)111.))درهم للحصة).
حصة) (( ( (: السيد صفوان الزين)

بويمة)111.))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالعزيز الزين عنوانه(ا))
شارع موالي رشيد تجزئة منى اقامة)

بالدي)8 91111)طنجة املغرب.
مسعود) بن  نعيمة  السيد3 
شارع موالي رشيد تجزئة) عنوانه(ا))
طنجة) (91111  8 بالدي) اقامة  منى 

املغرب.
السيد فهد الزين عنوانه(ا))شارع)
موالي رشيد تجزئة منى اقامة بالدي)

8 91111)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) الزين  وجدان  السيد3 
شارع موالي رشيد تجزئة منى اقامة)

بالدي)8 91111)طنجة املغرب.
عنوانه(ا)) الزين  صفوان  السيد 
شارع موالي رشيد تجزئة منى اقامة)

بالدي)8 91111)طنجة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالعزيز الزين عنوانه(ا))
شارع موالي رشيد تجزئة منى اقامة)

بالدي)8 91111)طنجة املغرب.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (1( بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))58)3).
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somadik

LOLLI FOOD
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somadik
 hay(el(massira(rue 18 nr 5

 laayoune ، 70000، laayoune
maroc

LOLLI FOOD شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

 LOT EL وعنوان مورها اإلجتماعي
 WAHDA(BLOC(D(NR 1482

 LAAYOUNE - 7000 LAAYOUNE
MAROC

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
3(887

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOLLI (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.FOOD
بإوجاز) الشركة  غرض 
 TRANSPORT DES (:
 MARCHANDISES POUR LE

.COMPTE
 LOT (: االجتماعي) املور  عنوان 
 EL WAHDA BLOC D NR (38(
 LAAYOUNE( -(7000(LAAYOUNE

.MAROC
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ناجح) سفيان  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (111 (: ناجح) سفيان  السيد  (

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ناجح  سفيان  السيد 

دوار بندنار التسمية اوت ملول))7111 

العيون املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ناجح  سفيان  السيد 

دوار بندنار التسمية اوت ملول)7111 

LAAYOUNE MAROC

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)963.
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RL CONSULTING

 PERFORMANCE GROUPE

« MAROC «  PGM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

RL CONSULTING

 BD AL MASSIRA AL (8

 KHADRA 4EME(ETAGE ،

20100، CASABLANCA(MAROC

 PERFORMANCE GROUPE

MAROC »  PGM « شركة عات 

املسؤولية املحدود3

 Rue du وعنوان مورها اإلجتماعي

 Soldat(Armand(TAIEB, Oukacha

Ville 20580 املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3(7(69

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) ((9 في) املؤرخ 

املصادقة على):

سماللي) عمر  ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111
 (8 بتاريخ) (Michel Pierre NALTE

ماي)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737533.
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FIDUCIAIRE AJBARI sarl

EUROWIN
إعالن متعدد الورارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE(HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

EUROWIN »شركة عات املسؤولية 
املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: ساحة 
ابراهيم الروداني، زنوة السينا، 

اقامة بيتهوفن )، الطابق 3، رقم )8 
- 91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.(15135

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)15)وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
العنوان) املور االجتماعي من  تحويل 
ساحة) بطنجة،) الكائن  السابق 
ابراهيم الروداني،)زنوة السينا،)اقامة)
الى) (8( رقم) (،3 الطابق) (،( بيتهوفن)
العنوان الجدود الكائن بطنجة شارع)
قامة لشهباء،)) ووسف ابن تاشفين،)

بلوك))B،)محل رقم)79) 
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
السيدعبدالرحيم) في  ( الثوة) تجدود 
الوطنية) للبطاقة  الحامل  بوقيش،)
السيد3) و  (R83867 ( رقم) للتعريف 
للبطاقة) الحاملة  امعصم،) لطيفة 
(،K(91335 رقم) للتعريف  الوطنية 
تحدود) عدم  مع  للشركة  كمسيرون 
املد3 وتخويلهما جميع سلط التسيير)

بتوقيعات منفرد3.)

قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

تحيين الوانون األسا�سي للشركة)

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)

حدد املور االجتماعي للشركة بطنجة)

قامة) تاشفين،) ابن  ووسف  شارع 

لشهباء،))بلوك))B،)محل رقم)79)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

من السجل) ((839 تحت رقم) ((1(1

الترتيبي).

537I

FIDULIMAR

STE RIAD PANORAMA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULIMAR

 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

STE RIAD PANORAMA شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اسفالو 

اوت زينب ورزازات - 35111 ورزازات 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1887

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RIAD PANORAMA
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دار) (1- (: بإوجاز) الشركة  غرض 
الضيافة)-2)ماوى سياحي)-3)موهى.

اسفالو) (: املور االجتماعي) عنوان 
اوت زينب ورزازات)-)35111)ورزازات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
العزيز) عبد  بوخش  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العزيز) عبد  بوخش  السيد 
عنوانه(ا))اسفالو اوت زينب ورزازات)

35111)ورزازات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العزيز) عبد  بوخش  السيد 
عنوانه(ا))اسفالو اوت زينب ورزازات)

35111)ورزازات املغرب
(- بتاريخ) ( تم اإلوداع الوانوني ب-)

تحت رقم)-.

538I

AMB CONSULTING

 FINAL TOUCH FACILITIES 
MANAGEMENT

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMB CONSULTING
  LASS TORRES DE MAJORELLE
 IMM(D(N 33 MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH(MAROC

 FINAL TOUCH FACILITIES 
MANAGEMENT شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي محل 

تجاري املوقف طريق الخميس رقم 
63 مكرر - 31111 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13155

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 FINAL TOUCH FACILITIES ( (:

.MANAGEMENT

 SERVICE(:(غرض الشركة بإوجاز

 D’ENTRETIEN GÉNÉRAL

 ELECTRICITÉ PLOMBERIE

 CARRELAGE PEINTURE

.  NETTOYAGE

محل) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الخميس رقم) املوقف طريق  تجاري 

63)مكرر)-)31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد وسام املصري):))11))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).)

السيد وسام املصري):)11))بويمة)

11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا))) املصري  وسام  السيد 
املوقف طريق الخميس رقم)63)مكرر)

31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا))) املصري  وسام  السيد 
املوقف طريق الخميس رقم)63)مكرر)

31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((8 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))336)).

539I

سيكما كومبت

M2R Offshore
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

سيكما كومبت
9)، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمار3 ف )، مكتب 
3، الدار البيضاء ، 1551)، الدار 

البيضاء املغرب
M2R(Offshore شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 37)، 
شارع املواومة اقامة افا مكتب 

))، الطابق الثاني - 1511) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
363337

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 M(R (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.Offshore
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اتصال.
(،(37 (: االجتماعي) املور  عنوان 
(،(( شارع املواومة اقامة افا مكتب)
الطابق الثاني)-)1511))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد رشدي عبد الواحد):))333 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد رشدي))ر�سى):))333)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 333 ( (: السيد منصاري دجبرول)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الواحد) عبد  رشدي  السيد 
حي) (( شوة) ((1 العمار3) ( عنوانه(ا))
املنتزه ح ي م)51)1))الرباط املغرب.

عنوانه(ا))) ر�سى  ( رشدي) السيد 
س)  الوفاق  رياض  سكينة  اقامة 
تمار3) (((1(1  ((6 أوه شوة) عمار3 

املغرب.
السيد منصاري دجبرول عنوانه(ا))
))شوة) 37)زنوة مولد العويلي طابق)

) 1195))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد منصاري دجبرول عنوانه(ا))
))شوة) 37)زنوة مولد العويلي طابق)

) 1195))الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737515.
531I

ECOCOMPTA

COSIPLAST
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
COSIPLAST شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
بورد الطابق 3 رقم 5 الصخور 
السوداء - 91)1) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3638(3
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.COSIPLAST
التجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
املواد) أنواعها-تجار3  بجميع 

البالستيكية.
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
الصخور) (5 رقم) (3 الطابق) بورد 
الدارالبيضاء) ((1(91 (- السوداء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الغالمي) الهام  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الغالمي  الهام  السيد3 
شطر) ((5 رقم) (3 اقامة البدر عمار3)
الدارالبيضاء)) ((16(1 البرنو�سي) (8

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
منتصر) الضاوية  ( السيد3)
 3 عمار3) البدر  اقامة  عنوانه(ا))
 (16(1 البرنو�سي) (8 شطر) ((5 رقم)

الدارالبيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)))7378.
53(I

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

 IDEAL PIECES DE
RECHANGE IPR

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
 IDEAL PIECES DE RECHANGE

IPR شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي مجموعة 

التودم )GH-7) الطابق الثاني 
سيدي البر نو�سي الدار البيضاء - 

1)16) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(769
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 IDEAL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.PIECES DE RECHANGE IPR
غرض الشركة بإوجاز):)اإلنشاءات)

املعدنية وصناعة الغالوات..
عنوان املور االجتماعي):)مجموعة)
الثاني) الطابق  (GH2-17 التودم)
(- البيضاء) الدار  نو�سي  البر  سيدي 

1)16))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد سعيد مزاري):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: الجابري) واسين  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) مزاري  سعيد  السيد 
مجموعة) الكبرى  التوسعة  انا�سي 
سكينة)3)مدخل)))رقم)8)سيدي البر)
الدار) ((16(1 ( نو�سي الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
السيد واسين الجابري عنوانه(ا))
الدار) (57 زنوة) (( حي موالي رشيد م)
البيضاء) الدار  ((1661 البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد واسين الجابري عنوانه(ا))
الدار) (57 زنوة) (( حي موالي رشيد م)
البيضاء) الدار  ((1661 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)9)7368.

53(I

سيكما كومبت

BOULMES LOG
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

سيكما كومبت
9)، شارع محمد السادس املركب 
التجاري اراك، عمار3 ف )، مكتب 
3، الدار البيضاء ، 1551)، الدار 

البيضاء املغرب
BOULMES LOG شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 37)، 
شارع املواومة اقامة افا مكتب 

)) الطابق الثاني - 1511) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(7(5

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BOULMES LOG
نول) ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير.
(،(37 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (( افا مكتب) اقامة  املواومة  شارع 
الطابق الثاني)-)1511))الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ( زهر3) بوالكنه  ( السيد3)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

فيصل) رجاء) مسفيوي  ( السيد)
درهم) ((11 بويمة) حصة  (511 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
)عنوانه(ا)) بوالكنه زهر3) ( السيد3)
السبع) عين  (((5 رقم) عكاشة  حي 

1581))الدار البيضاء)املغرب.
فيصل) رجاء) مسفيوي  ( السيد)
عنوانه(ا)))حي الكريمات اقامة االمل)
 (1361  ( طابق) ((( عمار3 س شوة)

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
)عنوانه(ا)) بوالكنه زهر3) ( السيد3)
السبع) عين  (((5 رقم) عكاشة  حي 

1581))الدار البيضاء)املغرب
فيصل) رجاء) مسفيوي  ( السيد)
عنوانه(ا)))حي الكريمات اقامة االمل)
 (1361  ( طابق) ((( عمار3 س شوة)

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736797.
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محمد

 Sté AL HOCEIMA
PRODUCTION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اوالد املداني
الحسيمة ، 111)3، الحسيمة 

املغرب
 Sté AL HOCEIMA

PRODUCTION شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي حي أفزار - 

111)3 الحسيمة املغرب
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تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

3139

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (16

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 Sté AL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.HOCEIMA PRODUCTION

منتج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األفالم السينمائية.

عنوان املور االجتماعي):)حي أفزار)

-)111)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 311.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

املداني) اوالد  حبيب  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  (3.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

املداني) اوالد  حبيب  السيد 

 3(111 بوجيبار) حي  عنوانه(ا))

الحسيمة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املداني) اوالد  حبيب  السيد 

 3(111 بوجيبار) حي  عنوانه(ا))

الحسيمة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم))9.
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RK CONSULTING GROUPE

 CABINET D›EXPERTISE EN
BATIMENT ET IMMOBILIER
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RK CONSULTING GROUPE
 AV ABDELKARIM EL KHATTABI

   IMMB(JAWAD(B(APPT 34
 DEUXIEME(ETAGE ، 400000،

MARRAKECH MAROC
 CABINET D’EXPERTISE EN

 BATIMENT ET IMMOBILIER
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 18)سيدي 

غانم  مكتب رقم 3)  مراكش - 
31111 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(1365(

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 CABINET D’EXPERTISE EN

.BATIMENT ET IMMOBILIER
 TRAVAUX(:(غرض الشركة بإوجاز

.DIVERS OU CONSTRUCTION
(: االجتماعي) املور  عنوان 
  (3 رقم) مكتب  ( غانم) 18)سيدي 

مراكش)-)31111)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
برونو) نيكوالس  لوراي  السيد 
درهم) ((1 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

(: برونو) نيكوالس  لوراي  السيد 
111))بويمة)1))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

برونو) نيكوالس  لوراي  السيد 
 RUE DES NOUVELLES 9((ا)عنوانه
 9((51 SURESNES  9((51

SURESNES)فرنسا.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
برونو) نيكوالس  لوراي  السيد 
 RUE DES NOUVELLES 9((ا)عنوانه
 9((51 SURESNES  9((51

SURESNES)فرنسا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) ((( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)-.
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FIDUCOMFISC ELJARMOUNY

PARA KHADIJA ROSE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
 Bd. Mohammed(Zafzaf(Lot.
 Safia 2 Etage 2 N°6 ، 20600،

Casablanca Maroc
PARA KHADIJA ROSE شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املحل 
التجاري رقم )6 الزنوة 7) اقامة 

رياض الفتوح املجموعة  D3تجزئة  
السالم ) سيدي مومن  الدار 

البيضاء - 1311) الدار البيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
363695

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 PARA (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.KHADIJA ROSE
غرض الشركة بإوجاز):)شراء)وبيع)
واملنتجات) التجميل  مستحضرات 

الطبية وشبه الصيدلية..
املحل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
اقامة) ((7 الزنوة) (6( رقم) التجاري 
D3تجزئة)) ( املجموعة) الفتوح  رياض 
السالم)))سيدي مومن))الدار البيضاء)

-)1311))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد3 خدوجة عبدي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 خدوجة عبدي عنوانه(ا))
111) 1)16))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 خدوجة عبدي عنوانه(ا))
البرنو�سي) ((1 رقم) (15 انا�سي مدخل)
البيضاء) الدار  ((16(1 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737687.
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محمد

STE HOOKSHOP
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

محمد لحمر
الحسيمة ، 111)3، الحسيمة 

املغرب
 STE HOOKSHOP

شركة عات مسؤلية محدود3
 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي ابوكريوان 

جماعة اوت ووسف و علي اقليم 

الحسيمة - 111)3 الحسيمة 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

313(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HOOKSHOP

منظم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األحداث.

عنوان املور االجتماعي):)ابوكريوان)

اقليم) علي  و  ووسف  اوت  جماعة 

الحسيمة)-)111)3)الحسيمة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: لحمر) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد لحمر عنوانه(ا))دوار)

تندرار3) (6(31( تندرار3) جابر  اوالد 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد لحمر عنوانه(ا))دوار)

تندرار3) (6(31( تندرار3) جابر  اوالد 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالحسيمة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)81.

537I

مكتب محاسبة

 REGIONALE D›ETUDE SUD

EST (SRESE) SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب

 REGIONALE D’ETUDE SUD

EST (SRESE) SARL   شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

1) زنوة املسجد الطابق الثاني 

عمار3 رقم 13 الرشيدوة  - 111)5 

الرشيدوة املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(189

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراور) ((3 في) املؤرخ 

املصادقة على):

هللا) عبد  ((3) السيد) تفويت 

311)حصة اجتماعية من) أوبويغف)

((3) السيد) ( 311)حصة لفائد3) أصل)

فبراور) ((3 بتاريخ) مو�سى  مصطفى 

.(1(1

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 1( بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)61).

538I

س-اطلس

 GRANDE SOCIETE DES

ENGINS ET TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم )3 ، 3111)، بني مالل 

املغرب

 GRANDE SOCIETE DES ENGINS

ET TRAVAUX شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 
الوراقب الطابق الثاني والد يعيش - 

)351) بني مالل املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1(39
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GRANDE SOCIETE DES ENGINS

.ET TRAVAUX
:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)

االعمال مختلفة
مواول))في نول البضائع

التجار3 في املعدات ومواد البناء.
دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- الوراقب الطابق الثاني والد يعيش)

)351))بني مالل املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

111.111.))درهم،)موسم كالتالي:
 5.111 ( (: بوعبيد جباري) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
جباري) الرحيم  عبد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  (5.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جباري  بوعبيد  السيد 
بني) ((3111  (1 تجزئة وصال الرقم)

مالل املغرب.
جباري) الرحيم  عبد  السيد 
 (( بلوك) اناس  تجزئة  عنوانه(ا))

الرقم)1) 3111))بني مالل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جباري  بوعبيد  السيد 
بني) ((3111  (1 تجزئة وصال الرقم)

مالل املغرب

جباري) الرحيم  عبد  السيد 
 (( بلوك) اناس  تجزئة  عنوانه(ا))

الرقم)1) 3111))بني مالل املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( مالل) ببني  االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)3)3.
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Centre de Gestion et Comptabilité

WEGOVAL ويقوفال
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8
90000، Tanger(Maroc

ويووفال WEGOVAL شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 8 شارع 

فاس الطابق األول رقم 5 - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(15617

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WEGOVAL(ويووفال
النول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البري للبضائع.
شارع) (8 (: عنوان املور االجتماعي)
 91111 (- (5 فاس الطابق األول رقم)

طنجة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).
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 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد عين الحيا3 أمين)
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عين الحيا3 أمين عنوانه(ا))
شارع بوشعيب بلبصير) (( حي الفرح)

رقم)3)) 13)6))سطات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عين الحيا3 أمين عنوانه(ا))
شارع بوشعيب بلبصير) (( حي الفرح)

رقم)3)) 13)6))سطات املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)818).
551I

ECOCOMPTA

A.S.M.T.C  PROMO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
A.S.M.T.C  PROMO شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
بورد الطابق 3 رقم 5 الصخور 

السوداء  - 91)1) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
363833

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.A.S.M.T.C  PROMO
منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

عواري)-)جميع أعمال البناء.
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
الصخور) (5 رقم) (3 الطابق) بورد 
الدارالبيضاء) ((1(91 (- ( السوداء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: اكدي) احميدو  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) اكدي  احميدو  السيد 
شارع محمد داود زنوة النخيل رقم)

7) 93111))تطوان املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) اكدي  احميدو  السيد 
شارع محمد داود زنوة النخيل رقم)

7) 93111))تطوان املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)7)7378.

55(I

AMJAD ANOUAR

CAFE OPERA LAHLOU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AMJAD AUDIT
 HAY(ESSALAM(BLOIC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 83-83

SLIMANE MAROC
 CAFE OPERA LAHLOU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

املنار3 رقم 16 - 11)3)  سيدي 

سليمان املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(889

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.OPERA LAHLOU

غرض الشركة بإوجاز):)موهى.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

سيدي) ( ((3(11 (- (16 رقم) املنار3 

سليمان املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد3 عروب سعيد3)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد3 عروب سعيد3 عنوانه(ا))

16 11)3))سيدي) بجزئة املنار3 رقم)

سليمان املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 عروب سعيد3 عنوانه(ا))

16 11)3))سيدي) تجزئة املنار3 رقم)

سليمان املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( سليمان) بسيدي  االبتدائية 

3))ماي)1)1))تحت رقم)50/2020.

55(I

CRI MEKNES

MAROC FLORE  SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE(OKBA(BNOU
 NAFII(S37 AVENUE(OKBA

 BNOU(NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

MAROC(FLORE  SARL شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )6 زنوة 
النخيل اوت ربع  - 53351 ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(31(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAROC FLORE  SARL
غرض الشركة بإوجاز):):)االستغالل)
الفالحي،)االستراد و التصدور و تحويل)

املنتوجات الفالحية).
زنوة) (6( (: عنوان املور االجتماعي)
ميدلت) (53351 (- ( ربع) اوت  النخيل 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ( السيد رشيد طيبي علوي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: ابرهيم) الورطبي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
علوي)) طيبي  رشيد  السيد 
اإلداري)) الحي  زنوة طنجة  عنوانه(ا))

53351)ميدلت املغرب.



76(3 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

السيد الورطبي ابرهيم عنوانه(ا)))
الساكن بممر شارع احمد شوقي رقم)

))    1)31))الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الورطبي ابرهيم عنوانه(ا)))
الساكن بممر شارع احمد شوقي رقم)

))  53351)الونيطر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( االبتدائية بميدلت)

1)1))تحت رقم)99.

553I

مولدافيت

مولدافيت
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

H.m.f(fidu(conseil
 RUE(ENCASTREMENT, RC,19

 BOURGOGNE - CASABLANCA،
20053، CASABLANCA(MAROC

مولدافيت شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  36 شارع 
الزرقطوني الطابق ) الشوة رقم 6  
الدار البيضاء 1111) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363367
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

مولدافيت.
فندق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مطعم).

عنوان املور االجتماعي):))36)شارع)
  6 الشوة رقم) (( الزرقطوني الطابق)
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد عبد الناصر توفيق رزوقي)
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد الناصر توفيق رزوقي)
الكوكسينيل) زنوة  (3(8 عنوانه(ا))
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد الناصر توفيق رزوقي)
الكوكسينيل) زنوة  (3(8 عنوانه(ا))
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737371.

553I

MEDIA FIDUS SARL AU

DISNAT
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة

MEDIA FIDUS SARL AU
 HASSANIA EXTENSION BD ((

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC
DISNAT شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي )) 

 HASSANIA EXTENSION BD
 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA
 - 20300 MOHAMMEDIA

.MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(((8(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

رفع) تم  ((1(1 ماي) ((( في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»911.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) ((.111.111« إلى) درهم«)

دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)18)وونيو)

1)1))تحت رقم)539.

555I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

M & R COLLECTION  SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدون تجزئة االمير3 

الطابق االول رقم )1،الفنيدق ، 

11)93، الفنيدق املغرب

 M & R(COLLECTION  SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس عمار3 سنطرو 1)3 

الطابق الثاني الرقم 1)3  - 11)93 

الفنيدق املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6899

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 M(&(R(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.COLLECTION  SARL

:)-استيراد- غرض الشركة بإوجاز)

تصدور وتوزيع املالبس الجاهز3).

-بيع املالبس الجاهز3 بالجملة.

-استيراد وتصدور وتجار3 الجملة)

وتوزيع) والدولية  املحلية  والتجزئة 

واملنتجات) واالكسسوارات  االحذوة 

الجلدوة وجميع الحوائب..

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 3(1 محمد الخامس عمار3 سنطرو)

 93(11 (- ( (3(1 الطابق الثاني الرقم)

الفنيدق املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 311.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (51 ( (: ( محمد) الدبدي  السيد 

حصة بويمة)111.))درهم للحصة).

 (51 ( (: رضوان) الدبدي  السيد 

حصة بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) محمد  الدبدي  السيد 

  (5 تجزئة االمير3 شارع فلنسيا رقم)

11)93)الفنيدق املغرب.

السيد الدبدي رضوان عنوانه(ا))

  (5 تجزئة االمير3 شارع فلنسيا رقم)

11)93)الفنيدق املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) محمد  الدبدي  السيد 

  (5 تجزئة االمير3 شارع فلنسيا رقم)

11)93)الفنيدق املغرب

السيد الدبدي رضوان عنوانه(ا))

  (5 تجزئة االمير3 شارع فلنسيا رقم)

11)93)الفنيدق املغرب

تم اإلوداع الوانوني ب-))بتاريخ)9) 

وونيو)1)1))تحت رقم)936.

556I
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CABINET COMPTABLE SAKHI

SADRI CAR
شركة عات املسؤولية املحدود3

إنشاء)فرع تابع للشركة

CABINET COMPTABLE SAKHI
 N° 868, RESIDENCE(ANNASR
 BD(MOHAMED 6 IMM(GH1
 ETAGE 5 APPT 18، 20550،

CASABLANCA MAROC
SADRI CAR شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الرقم 
3-5 مسجد عمر بن الخطاب حي 
الصدري  - 1651) الدار البيضاء 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.38(3(3

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)1))مارس)1)1))تورر إنشاء)
فرع))تابع للشركة))تحت التسمية)-)و)
 ( الزنوة) (3 الرقم) بالعنوان  الكائن 
(- ( السبع) عين  السلسبيل  مسجد 
1591))الدار البيضاء)املغرب و املسير)

من طرف السيد(3))الصافي عائشة).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)3)7379.

557I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

 HORIZON
PHARMACEUTIQUE

شركة عات املسؤولية املحدود3
تفويت حصص

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6
51)1)، الدار البيضاء املغرب

 HORIZON PHARMACEUTIQUE
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق ) شوة 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.331(67

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 فبراور) ((5 في) املؤرخ 

املصادقة على):
الرزاق)) عبد  ((3) السيد) تفويت 
حصة اجتماعية من) (511 التعريجي)
السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111 أصل)
(3))صوفيا التيجيني بتاريخ)5))فبراور)

.(1(1
املهدي بوشان) ((3) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((11
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.111
فبراور) ((5 بتاريخ) التيجيني  صوفيا 

.(1(1
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736839.
558I

ECOCOMPTA

TIGHIRT NEGOCE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH(B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
TIGHIRT NEGOCE شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 
بورد الطابق 3 رقم 5 الصخور 
السوداء - 91)1) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363835
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIGHIRT NEGOCE
التجار3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
بجميع انواعها)-)تجار3 خرد3 الحدود).
زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)
الصخور) (5 رقم) (3 الطابق) بورد 
الدارالبيضاء) ((1(91 (- السوداء)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد ابراهيم امسكور)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد ابراهيم امسكور عنوانه(ا)))
دوار اوالد بوعزيز سيدي حجاج واد)

حصار)9631)))تيط مليل املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم امسكور عنوانه(ا)))
دوار اوالد بوعزيز سيدي حجاج واد)

حصار)9631)))تيط مليل املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)8)7378.
559I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

 HORIZON
PHARMACEUTIQUE

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6
51)1)، الدار البيضاء املغرب

  HORIZON PHARMACEUTIQUE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق ) شوة 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.331(67

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((5 املؤرخ في)
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

التيجيني صوفيا))كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736839.

561I

help consulting

SOY CONSULTING
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

help consulting
 rue(les(eucalyptus 39 ، 28810،

mohammedia maroc
SOY CONSULTING شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رياض), 
رقم 36, الطبق ), شارع املواومة - 

8811) املحمدوة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(55(5
في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOY (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CONSULTING
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(: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية.

رياض),  (: عنوان املور االجتماعي)

(- شارع املواومة) (,( الطبق) (,36 رقم)

8811))املحمدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

حصة) ((11 ( (: السيد سوو إفون)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

 37 إفون عنوانه(ا)) السيد سوو 

 (1591 السبع) عين  دوملياس  ممر 

الدارالبيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

 37 إفون عنوانه(ا)) السيد سوو 

 (1591 السبع) عين  دوملياس  ممر 

الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)698.

56(I

مكتب محاسبة

 DOMAINE ZAKARIA SARL

AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكتب محاسبة

عمار3 )3 شوة ) زنوة عالل بن عبد 

هللا ص.ب 11) الرشيدوة ، 113)5، 

الرشيدوة املغرب

  DOMAINE ZAKARIA SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصر كبا 

الخنك ص ب 65) الرشيدوة  - 

111)5 الرشيدوة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3877

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. DOMAINE ZAKARIA SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)االستغالل)

الفالحي.

قصر) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ( الرشيدوة) ((65 كبا الخنك ص ب)

111)5)الرشيدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: نادوة) حكيمي  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) نادوة  حكيمي  السيد3 

18)تجزئة وفى فيال ب الونيطر3)) رقم)

1)31))الونيطر3))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) نادوة  حكيمي  السيد3 

18)تجزئة وفى فيال ب الونيطر3)) رقم)

1)31))الونيطر3))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)))5.

56(I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

OK FROID
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6
51)1)، الدار البيضاء املغرب

OK FROID شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطان الطابق ) شوة 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3395(7

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 فبراور) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
امكراع) عمر  ((3) السيد) تفويت 
 (11 حصة اجتماعية من أصل) (33
كريم)) ((3) السيد) ( لفائد3) حصة 

الزواهري بتاريخ)1))فبراور)1)1).
بول) امانويل  ((3) السيد) تفويت 
33)حصة اجتماعية من) جاك))برناد)
((3) السيد) ( 11))حصة لفائد3) أصل)
فبراور) ((1 بتاريخ) الزواهري  ( كريم)

.(1(1
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736855.

563I

CONSEILS EVERNAGE

MASE EXPORT
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc

 MASE EXPORT
شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
جوهر3 الطابق التاني شوة رقم 7) 

شارع عالل الفا�سي  مراكش  31111  
مراكش  املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(13367

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MASE(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.EXPORT
تصدور) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الخضر والفواكه)
تجار3 عامة.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (7 جوهر3 الطابق التاني شوة رقم)
شارع عالل الفا�سي))مراكش))31111  

مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد3 فاطمة بنحمادي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
بنحمادي) فاطمة  السيد3 
امزميز مراكش) ( حي امدل) عنوانه(ا))

31111)مراكش))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بنحمادي) فاطمة  السيد3 
امزميز مراكش) ( حي امدل) عنوانه(ا))

31111)مراكش))املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم.

563I
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help consulting

RS CALL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

help consulting
 rue(les(eucalyptus 39 ، 28810،

mohammedia maroc
RS CALL شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 3)), 
حرية ), الطبق 3, شوة 9 - 8811) 

املحمدوة املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(55(7
في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 RS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALL
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اتصال هاتفي.
 ,((3 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 (8811 (- (9 3,)شوة) الطبق) (,( حرية)

املحمدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
جويل) برنار  رفييال  تيلي  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((11 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
جويل) برنار  رفييال  تيلي  السيد 
دي توكان ب ت) ت ر,) (53 عنوانه(ا))
مرسيلية) ((31(1 الفوند) دي  ألكلو 

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
ومواطن مسيري الشركة:

السيد3 الرشدي صفاء)عنوانه(ا))
 (8811  5 رقم) (3 زنوة) لكرم  دوور 

املحمدوة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)699.

565I

Centre de Gestion et Comptabilité

جيو أنكراج مشينري

 GEO ANCRAGES 
MACHINERY

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

 Centre de Gestion et
Comptabilité

 RUE(DE(FES 1ER(ETAGE(N°5، 8
90000، Tanger(Maroc

 GEO جيو أنكراج مشينري
ANCRAGES MACHINERY شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 8 شارع 

فاس الطابق األول رقم 5 - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(15655

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
جيو) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GEO ANCRAGES أنكراج مشينري)

.MACHINERY
تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

معدات األشغال العامة.
شارع) (8 (: عنوان املور االجتماعي)
 91111 (- (5 فاس الطابق األول رقم)

طنجة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

الشركة جيو أنكراج املغرب):))951 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد رحماني جواد)):))51)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

املغرب) أنكراج  جيو  الشركة 
عنوانه(ا))طريق كابو نكرو اقامة منى)
شارع أم الربيع مرتيل))51)93)مرتيل)

املغرب.
عنوانه(ا)) ( جواد) رحماني  السيد 
الطابق) (8 رقم) ب  الفجر  اقامة 
طنجة) (91111   653 رقم) الحامس 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( جواد) رحماني  السيد 
الطابق) (8 رقم) ب  الفجر  اقامة 
طنجة) (91111   653 رقم) الحامس 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))85).

566I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

OKE FROID
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6
51)1)، الدار البيضاء املغرب

OKE FROID  شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 
السلطان الطابق ) شوة 3 - 1111) 

الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.3395(7

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((1 املؤرخ في)
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

الزواهري كريم))كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736855.

567I

ائتمانية الراحة

مقهى الروزيطا
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الراحة
38 شارع محمد الخامس تجزئة 
الصافي برشيد برشيد، 11)6)، 

MAROC برشيد
موهى الروزيطا شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس تجزئة نصر هللا رقم 
333 برشيد برشيد 11)6) برشيد 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(3687
في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
موهى) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

الروزيطا.
غرض الشركة بإوجاز):)موهى.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 
محمد الخامس تجزئة نصر هللا رقم)
برشيد) ((6(11 برشيد) برشيد  (333

املغرب.
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أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد امين الزيتي):))111.))حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

)السيد امين الزيتي):)111))بويمة)
11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

 8 عنوانه(ا)) الزيتي  امين  السيد 
الخضراء) املسير3  حي  البحرين  زنوة 

11)6))برشيد املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 8 عنوانه(ا)) الزيتي  امين  السيد 
الخضراء) املسير3  حي  البحرين  زنوة 

11)6))برشيد املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( االبتدائية ببرشيد)

1)1))تحت رقم)399.
568I

COTEXPER

HMK TRAVAUX
إعالن متعدد الورارات

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine
 Route(de(Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

HMK TRAVAUX »شركة عات 
املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: بوعة رقم 
573 تجزئة الكرم - - مراكش املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(((17
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)8))ماي)1)1)
تم اتخاع الورارات التالية:)

على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
ماولي:)تفويت السيد لحفيظي محمد)
املتمثلة) االجتماعية  حصصه  كل 
السيد) لفائد3  حصة  ((9711 في)

لحفيظي خالد.

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
كل) حسن  لحفيظي  السيد  تفويت 
في) املتمثلة  االجتماعية  حصصه 
31611)حصة لفائد3 السيد لحفيظي)
خالد.)وعليه وصبح رأسمال الشركة)
املتكون من)91111)حصة اجتماعية)

ملكا للسيد لحفيظي خالد.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تنصيب السيد لحفيظي خالد كمسير)
محدد3) غير  ملد3  للشركة  وحيد 
محمد) لحفيظي  السيد  واستوالة 
والسيد لحفيظي حسن بصفة نهائية)

من منصب املسير.
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تحويل الشكل الوانوني للشركة من)
(« محدود3) مسؤولية  عات  »شركة 
إلى)»شركة عات املسؤولية املحدود3)

عات الشريك الوحيد«.
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)-:)الذي ونص على ماولي:)
تحين بنود النظام االسا�سي طبوا ملا)

عكر اعاله.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))377)).

569I

la marocaine des bilans

BISS TOURS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج )) وناور مكتب رقم 8 عمار3 
أدرار حي الداخلة ، 81161، أكادور 

املغرب
BISS TOURS شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 73) 
حي الفرح بنسركاو - 81111 أكادور 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33(73

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BISS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TOURS

النول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السياحي.

عنوان املور االجتماعي):)رقم)73) 

أكادور) (81111 (- حي الفرح بنسركاو)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: الدون) عز  السيد حصة 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

811)حصة) ( (: السيد الهدا هشام)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد حصة عز الدون عنوانه(ا))

بنسركاو) ((73 رقم) (1( تجزئة الفرح)

81111)أكادور املغرب.

عنوانه(ا)) هشام  الهدا  السيد 

اقامة دار الجوار رقم)319)حي الهدى)

81111)أكادور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حصة عز الدون عنوانه(ا))

بنسركاو) ((73 رقم) (1( تجزئة الفرح)

81111)أكادور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز) (1( بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم)91657.

571I

ائتمانية أكيدي

SOCIETE ENVERSYA 777

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمانية أكيدي

زنوة اسفي،محج الحسن الثاني، 

الشوة ))، الطابق الثالث  (م.ج) 

حمرية مكناس ، 51111، مكناس 

املغرب

SOCIETE(ENVERSYA 777  شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 6)) 

رياض اإلسماعيلية ، مكناس - 

51151 مكناس املغرب.

حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3353(

العام) الجمع  بموت�سى 

 (1(1 وونيو) ((9 اإلستثنائياملؤرخ في)

مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

مبلغ) ( ( (SOCIETE ENVERSYA 777

وعنوان) درهم  (31.111 رأسمالها)

رياض) (((6 رقم) اإلجتماعي  مورها 

 51151 (- مكناس) (، اإلسماعيلية)

:)صعوبات) مكناس املغرب نتيجة ل)

املصاريف) كثر3  عن  ناتجة  مالية 

والضرائب))مع قلة املداخيل.

رقم) ب  التصفية  مور  حدد  و 

(- مكناس) (، رياض اإلسماعيلية) (((6

51151)مكناس املغرب.)

و عين:

   HAMID السيد(3))

عنوانه(ا)) و  ( (ZEROUAL

 VENDENPEEREBOOMSTRAAT

 63 ((311 BORGERHOUT

 ANVERS BELGIQUEBZ ((31

 BORGERHOUT  BELGIQUE

كمصفي)(3))للشركة.
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وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 
الوثائق املتعلوة بالتصفية):)رقم)6)) 

رياض اإلسماعيلية)،)مكناس
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)367.
57(I

F.B.A.K GESTION SARL

ENERGY FITNESS CLUB
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق ) ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
ENERGY FITNESS CLUB شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي النصر 
رقم )) ابن جرير - 51)33 ابن جرير 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((87
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERGY FITNESS CLUB
نادي) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

ريا�سي.
عنوان املور االجتماعي):)حي النصر)
رقم))))ابن جرير)-)51)33)ابن جرير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

السيد صبير ابو ظهر):))11))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد صبير ابو ظهر عنوانه(ا))حي)

النصر رقم))))ابن جرير)51)33)ابن)

جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صبير ابو ظهر عنوانه(ا))حي)

النصر رقم))))ابن جرير)51)33)ابن)

جرير املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)76.

57(I

MONO FISC CONSULTING

ل س باور
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

MONO FISC CONSULTING

 LOT(SIDI(SAID(N 348 DRARGA

 AGADIR ، 80000، AGADIR

MAROC

ل س باور  شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

سيدي سعيد رقم )31 الدراركة 

اكادور  - 81111 اكادور  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33187

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) (1(

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ل س) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

باور).

بيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتركيب املعدات الكهربائية والطاقة)

الشمسية.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الدراركة) (31( رقم) سعيد  سيدي 

اكادور))-)81111)اكادور))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) لبجاوي  زكريا  السيد 
اكادور) املحمدي  حي  (51(( رقم)

81181)اكادور))املغرب.

عنوانه(ا)) لبجاوي  جعفر  السيد 

 31( رقم) سعيد  سيدي  تجزئة 

اكادور) (81111 ( اكادور) الدراركة 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) لبجاوي  جعفر  السيد 

 31( رقم) سعيد  سيدي  تجزئة 

اكادور) (81111 ( اكادور) الدراركة 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( باكادور) التجارية 

1)1))تحت رقم)93)91.

573I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

BIG TIME
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

51)1)، الدار البيضاء املغرب

BIG TIME شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطان الطابق ) شوة 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(819

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TIME

تصميم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتنظيم املناسبات).

6))شارع) عنوان املور االجتماعي):)

(- (3 شوة) (( مرس السلطان الطابق)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد عبد الكريم تيسير):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

تيسير) الكريم  عبد  السيد)))

بوسكور3) شرف  اقامة  عنوانه(ا))
الخضراء) مدونة  (( رقم) (7 عمار3)

البيضاء) الدار  ((1111 بوسكور3)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

تيسير) الكريم  عبد  السيد)))

بوسكور3) شرف  اقامة  عنوانه(ا))
الخضراء) مدونة  (( رقم) (7 عمار3)

بوسكور3) شرف  اقامة  بوسكور3 
الخضراء) مدونة  (( رقم) (7 عمار3)

بوسكور3 الدار البيضاء)املغرب.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737116.

573I

SAVOIR EXPERT

GYM-ATOS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA
 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
GYM-ATOS شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

78/) و 81/) تجزئة عبد الهادي 
حي السعاد3 طريق املنزل  - 111)3 

صفرو املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(857
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) (((
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
GYM-(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.ATOS
قاعة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األلعاب الرياضية و التربية البدنية.
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الهادي) عبد  تجزئة  (80/1 و) (78/1
 3(111 (- ( حي السعاد3 طريق املنزل)

صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد عطوس هشام)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هشام  عطوس  السيد 
رقم)678)غابة بلحمر بنصفار)111)3 

صفرو املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هشام  عطوس  السيد 
رقم)678)غابة بلحمر بنصفار)111)3 

صفرو املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)1))تحت رقم))1).

575I

CONSEILS EVERNAGE

LA PERLE DE STI FADMA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°(7

 IMM(JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

LA PERLE DE STI FADMA شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

أسكاور ستي فاضمة تحناوت 

مراكش - 31111 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(7(

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PERLE DE STI FADMA

دار) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الضيافة.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

أسكاور ستي فاضمة تحناوت مراكش)

-)31111)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

محمودي)) الرزاق  عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

محمودي)) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة ماريوس رقم)3)تاركة)

مراكش)31111)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمودي)) الرزاق  عبد  السيد 

عنوانه(ا))تجزئة ماريوس رقم)3)تاركة)

مراكش)31111)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بمراكش))بتاريخ)-)تحت رقم)

576I

ACCOUNTING(&(OUTSOURCING

SAFRAN ROAD
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 ACCOUNTING &

OUTSOURCING

 AVENUE(MERS(SULTAN ، (6

51)1)، الدار البيضاء املغرب

SAFRAN ROAD شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطان الطابق ) شوة 3 - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(879

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAFRAN ROAD

(: بإوجاز) الشركة  غرض 

أمن) مجاالت  في  االستشارات 

الشركات.

6))شارع) عنوان املور االجتماعي):)

(- (3 شوة) (( مرس السلطان الطابق)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد عبد الكريم تيسير):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

تيسير) الكريم  عبد  السيد 

بوسكور3) شرف  اقامة  عنوانه(ا))
الخضراء)) مدونة  (( رقم) (7 عمار3)

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

تيسير) الكريم  عبد  السيد 

بوسكور3) شرف  اقامة  عنوانه(ا))
الخضراء)) مدونة  (( رقم) (7 عمار3)

1111))الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)737115.
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COTEXPER

HAMMAMAT TARGA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI (8

 GUELIZ 85 Résidence(Yasmine
 Route(de(Casa، 40000،
MARRAKECH MAROC

HAMMAMAT TARGA شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 56 

تجزئة حدائق تاركا ، تاركا - 31111 
مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.9(7(5
الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تم) ((1(1 مارس) (18 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من) أي  درهم«) ((.111.111«
 (.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«
تودوم حصص) ( (: عن طريق) درهم«)

نودوة أو عينية.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3798)).
578I

ائتمانية بوعرفة

TIMGAL CONSTRUCTION
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم39 زنوة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 11))6، بوعرفة املغرب
 TIMGAL CONSTRUCTION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 
فيكيك رقم )7 بني تاجيت 1)شارع 
الجيش امللكي 11))6 بني تاجيت 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 79.

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

رفع) تم  ((1(1 ماي) ((8 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال 

»111.111.))درهم«)أي من)»1.111) 

عن) درهم«) ((.1(1.111« إلى) درهم«)
دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت رقم)35.

579I

SAVOIR EXPERT

ELECTRO LINA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE(IBN(BATTOUTA

 VILLE(NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

ELECTRO LINA شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 7) 

شارع املسير3 الخضراء املواسم  - 

111)3 صفرو املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(87(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ELECTRO LINA

غرض الشركة بإوجاز):)بيع األجهز3)
و اآلليات املنزلية.

 (7 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)
(- ( املواسم) الخضراء) املسير3  شارع 

111)3)صفرو املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).
الشركة:)) رأسمال  مبلغ 
111.111,11.))درهم،)موسم كالتالي:
السيد طلحي خالد):))111.))حصة)

بويمة)111.))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد طلحي خالد عنوانه(ا))رقم)
صفرو) (3(111 ( الزيتون) زنوة  (76

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طلحي خالد عنوانه(ا))رقم)
صفرو) (3(111 ( الزيتون) زنوة  (76

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بصفرو)

1)1))تحت رقم)18).
581I

F.B.A.K GESTION SARL

CREATIF-PRO SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

F.B.A.K GESTION SARL
شارع بئر انزران اقامة الشعيبي 

 bd(bir(anzarane طابق ) ابن جرير
 residence(chaibi، 43150،

benguerir املغرب
CREATIF-PRO(SARL(AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي افريويا 
 ben(guerir 43150 (67 زنوة 3 رقم

ابن جرير املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((89

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CREATIF-PRO(SARL(AU

غرض الشركة بإوجاز):)املواولة في)

الصباغة

اشغال) و  البناء) في  املواولة 

مختلفة.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

 ben guerir (67(افريويا زنوة)3)رقم

51)33)ابن جرير املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)املغرب سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: عمراني) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) عمراني  محمد  السيد 

 33(51 (67 3)رقم) حي افريويا زنوة)

ابن جرير املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) عمراني  محمد  السيد 

 33(51 (67 3)رقم) حي افريويا زنوة)

ابن جرير املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( جرير) بابن  االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)77.
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FIDULIMAR

SUNSHINE ROAD
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDULIMAR
 N°22 RUE(TAZA(HAY  EL

 HASSANY(KASSTOR ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

SUNSHINE ROAD شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي نكمي 
الجدود ترميكت - 35111 ورزازات 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1869
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SUNSHINE ROAD
كراء) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
عنوان املور االجتماعي):)حي نكمي)
ورزازات) (35111 (- ترميكت) الجدود 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.661 ( (: عمر) الكنزالي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
حصة) ((.681 ( (: السيد زنو عمر)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد زنو لحسن):))661.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) عمر  الكنزالي  السيد 
 (63( رقم) الجنوبية  الجدود  تكمي 

ترميكت)35111)ورزازات املغرب.

تكمي) عنوانه(ا)) عمر  زنو  السيد 
الجدود الجنوبية رقم)119)ترميكت)

35111)ورزازات املغرب.
السيد زنو))لحسن عنوانه(ا))قصر)

النيف تنغير)38111)تنغير املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
وهر3) لحسن  اوت  السيد3 
الجنوبية))) الجدود  تكمي  عنوانه(ا))

ترميكت)35111)ورزازات املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بورزازات))بتاريخ))1)ووليوز)

1)1))تحت رقم)-.
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 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT(&(CONSEILS

LUMIERES DE L'ATLAS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV(HASSAN(II(IMM

 TOUR(RMA(APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

LUMIERES DE L’ATLAS شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي والد 

الطيب تريبو د والد الحاج سايس 
والد الطيب بوعبيد - 31111 فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(987
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 ووليوز) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LUMIERES DE L’ATLAS

تصنيع) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

الزيوت.

والد) (: االجتماعي) املور  عنوان 

سايس) الحاج  والد  د  تريبو  الطيب 

فاس) (31111 (- والد الطيب بوعبيد)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

حصة) (5 ( (: الزيات) دنيا  السيد3 

بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الزيات  دنيا  السيد3 

539)))دبي االمارات العربية) ص ب)

املتحد3)359)))االمارات االمارات.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الزيات  دنيا  السيد3 

539)))دبي االمارات العربية) ص ب)

املتحد3)359)))االمارات االمارات

تودي) بنشورون  حورية  السيد3 

اوالد) االسماعيلية  بالد  عنوانه(ا))

فاس) (31111 الطيب) اوالد  حمو 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)1505/2020.

583I

»EXTRA GHANIA«

»EXTRA GHANIA«
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

»EXTRA GHANIA«

 Zone(Haute, Marghada, 2éme

 Tranche, n°32, Zemamra ،

24200، Zemamra(MAROC

 »EXTRA GHANIA«

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي  املنطوة 
العليا، مرغاد3، الشطر الثاني، رقم 
)3، الزمامر3. - 11)3) الزمامر3. 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((35
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(8 ووليوز) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»EXTRA GHANIA«
 1- ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 
للتبرود.) مخزن  (2- للتبرود.) مستودع 

-3)الصناعات الغذائية.
املنطوة) ( (: عنوان املور االجتماعي)
رقم) الشطر الثاني،) مرغاد3،) العليا،)
الزمامر3.) ((3(11 (- الزمامر3.) (،3(

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
((: ( مخداد) الغاني  عبد  السيد 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
مخداد) الغاني  عبد  السيد 
الزمامر3) ((3(11 الزمامر3) عنوانه(ا))

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مخداد) الغاني  عبد  السيد 
الزمامر3) ((3(11 الزمامر3) عنوانه(ا))

املغرب.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بنور) بسيدي  االبتدائية 

ووليوز)8)1))تحت رقم)657).

583I

gestion  pluriel

MARTYRZ  RECORDS  SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة

gestion  pluriel

امل  3   زنوة  36  رقم  1)  

البرنو�سي  -  الدار  البيضاء ، 

1611)، الدار  البيضاء املغرب

 MARTYRZ  RECORDS  SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3(في 

طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي 6) محج  

مرس السلطان  الطابق )  الشوة 

3 - الدار  البيضاء   - 1111) الدار  

البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.3386(5

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تورر حل) ((1(1 ماي) (13 في) املؤرخ 

املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 

  MARTYRZ  RECORDS  SARL

درهم) ((11.111 رأسمالها) مبلغ 

محج)) ((6 اإلجتماعي) مورها  وعنوان 

الشوة) ( (( الطابق) ( السلطان) مرس 

الدار)) ((1111 (- ( ( البيضاء) ( الدار) (- (3

عدم)) (: ل) نتيجة  املغرب  البيضاء)

((- )للشركة) )الهدف))األسا�سي) تحويق)

عدم التوافق))بين الشركاء).

6))محج)) و حدد مور التصفية ب)

الشوة) ( (( الطابق) ( السلطان) مرس 

الدار)) ((1111 (- ( ( البيضاء) ( الدار) (- (3

البيضاء)املغرب.)

و عين:
الودغيري)) ( ( عتمان) السيد(3))

محج)) ( ((18 عنوانه(ا)) و  ( الزعيم)

الدار)) ((11(6   ( الطابق) ( غاندي)

البيضاء)املغرب كمصفي)(3))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)
محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلوة بالتصفية.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)737867.

585I

SODIGECO SARL

EZ ENERGY SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SODIGECO SARL
)) شارع الداخلة الطابق 3 رقم 8 ، 

51111، مكناس املغرب
EZ ENERGY SARL AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شوة 7 
عمار3 3 حي اليمن ب م ع  - 51111 

مكناس الفمغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

387(3
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 أكتوبر) ((8
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 EZ (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ENERGY SARL AU
تجار3)) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االجهز3 االلكترونية).
 7 شوة) (: عنوان املور االجتماعي)
عمار3)3)حي اليمن ب م ع))-)51111 

مكناس الفمغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

1.111,11))درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: ( السيد احمد امين جرير)

حصة بويمة)11,11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

جرير)) امين  احمد  السيد 

عنوانه(ا))شوة)7)عمار3)3)حي اليمن)

ب م ع))51111)مكناس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

جرير)) امين  احمد  السيد 

عنوانه(ا))شوة)7)عمار3)3)حي اليمن)

ب م ع))5111)مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

9))أكتوبر) بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

9)1))تحت رقم)8)33.

586I

رياض زناتة

PLASTIC44
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
رياض زناتة

تجزئة كمال رقم 5) عين حرود3 

املحمدوة، 1631)، املحمدوة املغرب

PLASTIC33 شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي بسمة ) 

عمار3 رقم ) الطابق ) شوة 8 عين 

السبع - 51)1) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(68(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (16

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.PLASTIC33
البيع) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

والشراء.
بسمة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
 8 شوة) (( الطابق) (( رقم) عمار3  ((
الدارالبيضاء) ((1(51 (- السبع) عين 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: حميد) مبروك  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) حميد  مبروك  السيد 
1)عين) 69زنوة) رقم) اإلداري  حي 

حرود3)8631))املحمدوة املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حميد  امبروك  السيد 
1)عين) 69زنوة) رقم) اإلداري  حي 

حرود3)8631))املحمدوة املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736755.
587I

RASOWIMA

IMMO LE PRIORITAIRE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
IMMO LE PRIORITAIRE

شارع واسمين رقم 7 جبل الكبير ، 
91131، طنجة املغرب

IMMO LE PRIORITAIRE  شركة 
عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي  شارع 
واسمين رقم 7 جبل الكبير 

 Rue(Yassmine(N°7 Grande
Montagne 90040 tanger املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.353(3



7633 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((( املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(3))توفيق)
وحيد) كمسير  ( سكينة) شورون  بن 

تبعا لوفا3 املسير.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)118)3).
588I

KARIMA EL HAUZI

MARWA HANDA
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KARIMA EL HAUZI
 RUE(BATAILLE(ISLI(N° 3 ،
90050، ASSILAH(MAROC

MARWA HANDA شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي طارق بن 
زياد زنوة منصور بن أبي عامر رقم 
95 الطابق الثالث - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15669
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MARWA HANDA
غرض الشركة بإوجاز):)استيراد و)

تصدور املواد املصنعة.
عنوان املور االجتماعي):)طارق بن)
زياد زنوة منصور بن أبي عامر رقم)
طنجة) (91111 (- الطابق الثالث) (95

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 كوثر حندا):))111.))حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) حندا  كوثر  السيد3 
االمارات) ( أبو ظبي) ( (- ( اليكترا) شارع 

العربية املتحد3.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) حندا  كوثر  السيد3 
االمارات) ( أبو ظبي) ( (- ( اليكترا) شارع 

العربية املتحد3
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))13)3).
589I

الحسين فاضيل

 SUNNY SIDE
PRODUCTIONS SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الحسين فاضيل
شوة رقم 15 حي االزدهار 9-75 
مراكش ، 31111، مراكش املغرب

 SUNNY SIDE PRODUCTIONS
SARL AU  شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب رقم 
5) مجمع منهي الشطر الثاني شارع 
عالل الفا�سي عمار3 ب مراكش - 

31111 مراكش  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13(89
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 SUNNY SIDE PRODUCTIONS

. SARL AU
اإلنتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

السمعي البصري.
مكتب) (: االجتماعي) املور  عنوان 
الثاني) الشطر  منهي  مجمع  ((5 رقم)
شارع عالل الفا�سي عمار3 ب مراكش)

-)31111)مراكش))املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
جاكي) ليلى  اريال  بيولتو  السيد3 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((11 ( (:

للحصة.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
جاكي) ليلى  اريال  بيولتو  السيد3 
 751(8 3))شارع فيرسيني) عنوانه(ا))
باريس فرنسا)8)751))باريس فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
ومواطن مسيري الشركة:

جاكي) ليلى  اريال  بيولتو  السيد3 
 751(8 3))شارع فيرسيني) عنوانه(ا))

باريس فرنسا)8)751))باريس فرنسا
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم))338.
591I

FLASH ECONOMIE

SATIDLA TRADING
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SATIDLA TRADING  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 59 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 رقم 8) 
معاريف  - 1111) الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3639(5
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SATIDLA TRADING
استيراد) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وبيع األثاث و اإلكسسوارات.
59)شارع) عنوان املور االجتماعي):)
الزرقطوني الطابق)6)رقم)8))معاريف))

-)1111))الدار البيضاء))املغرب).
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: ( بنجواض) رقية  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد3 خدوجة بنجواض)):))511 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 رقية بنجواض))عنوانه(ا))
 3 الطابق) ((1 عمار3) (6 زنوة) مازوال 
الدار البيضاء) ((1111 ( حي الحسني)

املغرب).
بنجواض)) خدوجة  السيد3 
عنوانه(ا))8))زنوة البشير لعلج طابق)
  ( املومن) عبد  تجزئة  ((3 شوة) (5

1111))الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد3 رقية بنجواض))عنوانه(ا))
 3 الطابق) ((1 عمار3) (6 زنوة) مازوال 
الدار البيضاء) ((1111 ( حي الحسني)

املغرب)
بنجواض)) خدوجة  السيد3 
عنوانه(ا))8))زنوة البشير لعلج طابق)
  ( املومن) عبد  تجزئة  ((3 شوة) (5

1111))الدار البيضاء)املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

دجنبر)9)1))تحت رقم))357)7.
59(I

KOMPTAPPROUVE

XPOWER GROUP
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KOMPTAPPROUVE
 CENTRE ABOUAB OUM RABII
 IMM(D(APPT 14 HAY(HASSANI

 ، 20220، CASABLANCA
MAROC

XPOWER GROUP شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1) شارع 
الحرية الطابق 3 رقم 5 - 1))1)  

الدار البيضاء  املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363853
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((5
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.XPOWER GROUP
تنظيف) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الواجهات و املحالت والشوق)

باالستيراد) وووم  وسيط  تاجر 

والتصدور

مواول لألعمال املختلفة أو البناء.

1))شارع) عنوان املور االجتماعي):)
  (1((1 (- (5 رقم) (3 الطابق) الحرية 

الدار البيضاء))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد عبد هللا امويني)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبد هللا امويني عنوانه(ا))

79)ت شارع روجر بوفري)38)ب اقامة)

ن س)3))59)سيكلين فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا امويني عنوانه(ا))

79)ت شارع روجر بوفري)38)ب اقامة)

ن س)3))59)سيكلين فرنسا

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)8)7378.

59(I

BUSINESS CENTER.COM

RANA INDUSTRIE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تحويل املور االجتماعي للشركة

BUSINESS CENTER.COM

شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 1391)، 

الدارالبيضاء املغرب

RANA INDUSTRIE شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 

املومن رقم 36) زنوة باسكي  عمار3 

 LOT ف8 الطابق ) الدار البيضاء

 N° 118 POLYGONE, ZONE

 INDUSTRIELLE(EST, AIN(SEBAA,

CASABLANCA  20390 الدار 

البيضاء املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري -.

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
املؤرخ في))1)وونيو)1)1))تم))تحويل))
من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
زنوة) ((36 رقم) املومن  عبد  »شارع 
الدار) (( الطابق) عمار3 ف8) ( باسكي)
 LOT N° ((8 POLYGONE,(البيضاء
 ZONE INDUSTRIELLE EST, AIN
 SEBAA, CASABLANCA  (1391
»عمار3) إلى) املغرب«) البيضاء) الدار 
رقم)8)))الحي الصناعي عين السبع))-)

81)1))الدار البيضاء))املغرب«.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)9)7373.

593I

zakaria(gestion(snc 

JADAIL CONFECTION
شركة التضامن
تأسيس شركة

zakaria(gestion(snc
 rue(maarakat(badr(erac (9

 khemisset(n ، 15000، khemisset
maroc

JADAIL CONFECTION شركة 
التضامن

وعنوان مورها اإلجتماعي 3 
زنوة شعيب الدكاي حي النجاح 
الخميسات - 5111) الخميسات 

املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(86(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(8 نونبر) (1(
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 JADAIL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.CONFECTION
ورشة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

خياطة.

 3 (: االجتماعي) املور  عنوان 
النجاح) حي  الدكاي  شعيب  زنوة 
الخميسات) ((5111 (- الخميسات)

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
العلمي) ماجدلين  السيد3 
حي) سينا  ابن  شارع  ((35 عنوانه(ا))

زمرمان)5111))الخميسات املغرب.
 (35 السيد بدر شبني عنوانه(ا))
 (5111 شارع ابن سينا حي زمرمان)

الخميسات املغرب.
 (35 السيد3 ريم شبني عنوانه(ا))
 (5111 شارع ابن سينا حي زمرمان)

الخميسات املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
العلمي) ماجدلين  السيد3 
حي) سينا  ابن  شارع  ((35 عنوانه(ا))

زمرمان)5111))الخميسات املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 15 بتاريخ) ( بالخميسات) االبتدائية 

دجنبر)8)1))تحت رقم)333).
593I

BERNYCOFEE

BERNYCOFEE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
BERNYCOFEE

رقم العمار3 5 زنوة دوكسميد 
الطابق االول رقم الشوة ) البيضاء 

، 1))1)، الدار البيضاء املغرب
BERNYCOFEE شركة عات 

املسؤولية املحدود3
 5RUE وعنوان مورها اإلجتماعي

  DIXMUDE(ETG 1 N° 2 BENJDIA
20120 - الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

358935
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((3

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BERNYCOFEE

غرض الشركة بإوجاز):)بيع و شراء)

ماد3 الوهو3.

 5RUE (: االجتماعي) املور  عنوان 

  DIXMUDE ETG ( N° ( BENJDIA

20120)-)الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد3 الزوي حنان):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: ووسف) الراعي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

 R السيد3 الزوي حنان عنوانه(ا))

 EXT GH 3( E LOHGLAMANASSI

الدار) (GNT 1( N°(6 AHL (1631

البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) ووسف  الراعي  السيد 

 LALLA MERIEM BLOC (11 N°7

CASA (1671)الدار البيضاء)املغرب.

عنوانه(ا)) حنان  الزوي  السيد3 

 ANASSI GR EXT GH 3 ENT 1(

 N°(6 AHL LOGHLAM (1631

الدار البيضاء)املغرب.

 H((ا)السيد الراعي ووسف عنوانه

 3 ENT 1( N°(6 AHL LOGHLAM

1631))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) ووسف  الراعي  السيد 

 LA MERIEM BLOC (11 N°7

CASA (1671)الدار البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 13 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم)-.

595I

transparence(fiscale

SAHAMOU INVEST

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

transparence(fiscale

 bis(av(med(slaoui ، 30000، 38

fes maroc

SAHAMOU INVEST شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم الخطابي عمار3 بن مو�سى 

 FES 30000 الكواش الطابق ) فاس

FES املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(839

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SAHAMOU INVEST

بيع مواد) (: غرض الشركة بإوجاز)

البناء.

عنوان املور االجتماعي):)شارع عبد)

مو�سى) بن  عمار3  الخطابي  الكريم 

 FES 31111(الكواش الطابق)))فاس

FES)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: موي�سي) سمير  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سمير موي�سي عنوانه(ا)))5 

95371)مونتينيي) ( شارع فرناد بوميل)

فرنسا.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سمير موي�سي عنوانه(ا)))5 

95371)مونتينيي) ( شارع فرناد بوميل)

فرنسا

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((8 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)358).

596I

ZED SURFSCHOOL MOROCCO

 ZED SURFSCHOOL

MOROCCO

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ZED SURFSCHOOL

MOROCCO

7زنوة سبتة اقامة رامي طابق ) 

مكتب 8 ، 31)1)، الدار البيظاء 

املغرب

 ZED SURFSCHOOL

MOROCCO شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 7 زنوة 

سبثة اقامة رامي طابق ) مكثب 8 - 

31)1) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

363385

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZED (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SURFSCHOOL MOROCCO

مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

رياضة) ممارسة  اجل  من  ريا�سي 

ركوب االمواج و بيع املعدات الالزمة)

من اجل علك.

زنوة) (7 (: االجتماعي) املور  عنوان 

(-(8 ))مكثب) سبثة اقامة رامي طابق)

31)1))الدارالبيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد)1)عنوانه(ا))1 1 11 1.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

املسفر) زكرياء) محمد  السيد 

38)زنوة حجاج بن ارطء3) عنوانه(ا))

31)1))الدارالبيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.

597I
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STE FICOGEMISS

STE MOHSINE IRRIGATION

شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FICOGEMISS

)) الطابق السفلي حي بام، 51)33، 

ميسور املغرب

 STE MOHSINE IRRIGATION

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي حي النجاح 

- 51)33 ميسور املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(699

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 أبريل) ((7

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MOHSINE IRRIGATION

تدبير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

املستغالت الفالحية

االشغال املختلفة و البناء.

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

النجاح)-)51)33)ميسور املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد بوحجر3 محمد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوحجر3 محمد عنوانه(ا))

زنوة)38)رقم)36)لعري الشيخ)111)6 

الناظور املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوحجر3 محمد عنوانه(ا))

زنوة)38)رقم)36)لعري الشيخ)111)6 

الناظور املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ماي) (17 بتاريخ) ( ببوملان) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)1)).

599I

FOUZMEDIA

 SOCIETE GENERAL

CLEANING PROTECTION

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE GENERAL CLEANING

PROTECTION شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 

انوال عمار3 فلوري )) مكتب رقم 

3  - 3111) الونيطر3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

53885

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((6

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE GENERAL CLEANING

.PROTECTION

التشجير) (: غرض الشركة بإوجاز)

والحراسة و النظافة

املحتلفة) االشغال  في  مواول 

واشغال البناء.

زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)

انوال عمار3 فلوري))))مكتب رقم)3  

-)3111))الونيطر3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

الرواس) الدون  جمال  السيد 

 (39 الرقم) ((38 الزنوة) عنوانه(ا))

مجموعة)8 3111))الونيطر3 املغرب.

الرواس) عبدالكريم  السيد 

 ((6( الرقم) ((33 الزنوة) عنوانه(ا))

حي السالم)3111))الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

الرواس) الدون  جمال  السيد 

 (39 الرقم) ((38 الزنوة) عنوانه(ا))

مجموعة)8 3111))الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.

611I

FOUZMEDIA

STE HADI ISKAN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 STE HADI ISKAN

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي قصبة 
مهدوة محل رقم 85) سكتور ) - 

3111) الونيطر3 املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53915
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (19
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.HADI ISKAN
االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.
مواول في االشغال املختلفة.

قصبة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- (( سكتور) ((85 رقم) محل  مهدوة 

3111))الونيطر املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
فلوس) عبدالهادي  السيد 
طناجة) العمامر3  دوار  عنوانه(ا))

املكرن)3111))الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
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فلوس) عبدالهادي  السيد 
طناجة) العمامر3  دوار  عنوانه(ا))

املكرن)3111))الونيطر3 املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.
61(I

FOUZMEDIA

KRIS-MAS ALUMINIUM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 KRIS-MAS(ALUMINIUM
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي محل رقم 
957) لوفالون  - 3111) الونيطر3 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53957
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(9 دجنبر) ((3
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
KRIS- (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.MAS ALUMINIUM
:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)
نجار3 األلومنيوم واالشغال ملختلفة.

عنوان املور االجتماعي):)محل رقم)
الونيطر3) ((3111 (- ( لوفالون) ((957

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد عبدهللا الفلوس عنوانه(ا))

 (3111 لوفالون) تجزئة  (((3 الرقم)

الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبدهللا الفلوس عنوانه(ا))

 (3111 لوفالون) تجزئة  (((3 الرقم)

الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.

61(I

درعة ارشادات ش.م.م

 SOCIETE OUAMER

TRAVAUX

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

5) شارع بئر أنزران صندوق بريد 

1) تصومعت 5) شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 1) تصومعت، 

35111، ورزازات املغرب

 SOCIETE OUAMER TRAVAUX

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار 

فضراكوم  - 35111 ورزازات املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.5819

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) ((8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

»311.111)درهم«)أي من)»11.111) 

عن) درهم«) (511.111« إلى) درهم«)

دوون) مع  مواصة  إجراء) ( (: طريق)

الشركة املحدد3 املودار و املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بورزازات))بتاريخ)9))وونيو)

1)1))تحت رقم)3)).

613I

FOUZMEDIA

 STE MAGHREB-CLEAN OU

MC

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 STE(MAGHREB-CLEAN(OU

MC«« شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 3) زنوة 

انوال عمار3 فلوري الرقم )) مكتب 

رقم 3 - 3111) الونيطر املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

538(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.»MAGHREB-CLEAN(OU(»MC

انتاج) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

وتوزيع مواد النظاف

التكييف واللفيف

التجار.

زنوة) ((3 (: عنوان املور االجتماعي)

)))مكتب) انوال عمار3 فلوري الرقم)

رقم)3)-)3111))الونيطر املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) فضيل  محمد  السيد 

التنشيط)) حي  ب  بلوك  (( بوعة)

3111))الونيطر3 املغرب.

عنوانه(ا)) الغازي  رشيد  السيد 

 (89 الرقم) تمدود  العربي  املغرب 

3111))الونيطر3 املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) فضيل  محمد  السيد 

التنشيط)) حي  ب  بلوك  (( بوعة)

3111))الونيطر3 املغرب

عنوانه(ا)) الغازي  رشيد  السيد 

 (89 الرقم) تمدود  العربي  املغرب 

3111))الونيطر3 املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.

613I

FIL CONSEIL

FLOR & SENS

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدونة 

الجدود3 ، 51111، مكناس املغرب

FLOR & SENS شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 

البحر شارع الونيطر3 رقم 9) شوة 

رقم 13 الطابق الثاني  - 11)93 

املضيق املغرب



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1))الجريدة الرسمية   7638

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(6799

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 FLOR (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.&(SENS
غرض الشركة بإوجاز):)•)

أشغال البستنة
اشغال مختلفة. (•

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
شوة) ((9 البحر شارع الونيطر3 رقم)
 93(11 (- ( الثاني) الطابق  (13 رقم)

املضيق املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 511 ( (: الرماش) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد اووب الكنبور))))))))):))511 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الرماش  محمد  السيد 
شارع عبد السالم بنونة اقامة سار3)
 93111 تطوان) (6 شوة) ب)) بلوك 

تطوان املغرب.
عنوانه(ا)) ( ( السيد اووب الكنبور)
رقم)311))مرجان)))مكناس)51111 

مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرماش  محمد  السيد 
شارع عبد السالم بنونة اقامة سار3)
 93111 تطوان) (6 شوة) ب)) بلوك 

تطوان املغرب
عنوانه(ا)) ( ( السيد اووب الكنبور)
رقم)311))مرجان)))مكناس)51111 

مكناس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت رقم)1687.

615I

FOUZMEDIA

 MS RESOURSES
INTERNATIONAL

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA(Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
 MS RESOURSES

INTERNATIONAL شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )) و 3) 
زنوة معمور3 اقامة ليليا مكتب رقم 

)  - 3111) الونيطر3 املعرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

53799
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 MS (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RESOURSES INTERNATIONAL
استغالل) (: غرض الشركة بإوجاز)

املعادن واملناجم
التصدور واالستيراد.

 (3 )))و) (: عنوان املور االجتماعي)
زنوة معمور3 اقامة ليليا مكتب رقم)

)))-)3111))الونيطر3 املعرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد سرحاني محمد عنوانه(ا))
املانيا)-----)هرزوكنا املانيا.

 339 السيد زيد محمد عنوانه(ا))
الونيطر3) ((3111 الصياد) منطوة 

املعرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سرحاني محمد عنوانه(ا))

املانيا)-----)هرزوكنا املانيا
 339 السيد زيد محمد عنوانه(ا))
الونيطر3) ((3111 الصياد) منطوة 

املعرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
تحت) (- بتاريخ) ( االبتدائية بالونيطر3)

رقم)-.

616I

FIL CONSEIL

RAYANE RR
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FIL CONSEIL

رقم 5 شارع الجيش امللكي املدونة 
الجدود3 ، 51111، مكناس املغرب
RAYANE RR شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي : شوة رقم 

5) عمار3 أ ) اقامة ورد3 سيدي 
سعيد - 51111  مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3983(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.RAYANE RR

ئع) با غرض الشركة بإوجاز):)•)
األثواب بالتوسيط)

اشغال مختلفة (•
شوة) (: (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم)5))عمار3 أ)))اقامة ورد3 سيدي)

سعيد)-)51111))مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
((: ( ( ( ( ( ( ( الدخي�سي) السيد زوهير 
درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد زوهير الدخي�سي)))))عنوانه(ا))
سيدي) (( الف) عمار3  ((5 الشوة)

سعيد))51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زوهير الدخي�سي)))))عنوانه(ا))
سيدي) (( الف) عمار3  ((5 الشوة)

سعيد))51111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)))6).

617I

VISION AUDIT

LEGSAI IMMO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VISION AUDIT
 B421 BD(ABDELMOUMEN

 RIAD ABDELMOUMEN ETG N°
 2 N° 7 ، 20100، CASABLANCA

MAROC
LEGSAI IMMO شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 7)) شارع ابراهيم الروداني 
مطول  الطابق ) الرقم 3 - 1371) 

الدار البيضاء املغرب



7639 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3631((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(9 نونبر) ((1

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.LEGSAI IMMO

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)

العواري.

اقامة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الروداني) ابراهيم  شارع  (((7 الفتح)

 (1371 (- (3 الرقم) (( الطابق) ( مطول)

الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

لكصاعي) املجيد  عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

لكصاعي) املجيد  عبد  السيد 

رقم) منضرونة  تجزئة  عنوانه(ا))

الدار) ((15(1 معروف) سيدي  (((3

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

لكصاعي) املجيد  عبد  السيد 

رقم) منضرونة  تجزئة  عنوانه(ا))

الدار) ((15(1 معروف) سيدي  (((3

البيضاء)املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)737958.

618I

expertiz(partners

POWER FULL TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

expertiz(partners
املكتب رقم ) الكائن بالطابق االول 

للعمار3 الكائنة بطريق بيوكرى اوت 

ملول ، 81111، اوت ملول املغرب

power full trans شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي بلوك 17  
رقم 39 حي تمزارت اوت ملول  - 

51)86 اوت ملول املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1365

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((9

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 power(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.full trans

نول) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع وطنيا و دوليا لفائد3 االخر).

بلوك) (: االجتماعي) املور  عنوان 
17))رقم)39)حي تمزارت اوت ملول))-)

51)86)اوت ملول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: ابراهيم بومعزا) السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم بومعزا عنوانه(ا))
شارع) (5( رقم) (15 بلوك) تمزارت 
العيون اوت ملول))51)86))اوت ملول)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم بومعزا عنوانه(ا))
شارع) (5( رقم) (15 بلوك) تمزارت 
العيون اوت ملول))51)86))اوت ملول)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)739.

619I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

LINE OF DUTY TRANS
إعالن متعدد الورارات

 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT

 TANGER AV ABDERRAHMAN

 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC

LINE OF DUTY TRANS  »شركة 

عات املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: شارع 

ووسف إبن تاشفين إقامة ميكسبا 

الطابق األول A - 90000 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(135(7

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)6))وونيو)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

إستوالة السيد3 سار3 الساوري من)

تسيير الشركة وتعيين السيد محمد)

ابران مسيرا جدودا للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:(6 رقم) بند 

ابران) محمد  السيد  تعيين  ماولي:)

مسيرا جدودا للشركة)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم)))1)3).

6(1I

FIDU ALIMTYAZ

 STE EL FADIL SOLE PLAGE
SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ

الشوة ) عمار3 7) شارع محمد 

الزرقطوني الطابق األول، م.ج فاس 

FES MAROC ،31111 ،

 STE EL FADIL SOLE PLAGE SARL

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي وصال 8) 

طريق صفرو تجزئة وصال قطعة ف 

3 فاس  - )3111 فاس املغرب 

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(955

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE EL(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.FADIL SOLE PLAGE SARL

منعش) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

-استغالل) االرا�سي) -بيع  عواري)

االرا�سي الفالحية).

عنوان املور االجتماعي):)وصال)8) 

طريق صفرو تجزئة وصال قطعة ف)

3)فاس))-))3111)فاس املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 833 ( (: علي) اوالد  السيد محمد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
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 833 ( (: بنداود) نعيمة  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 833 ( (: ( السيد محمد اوالد علي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 833 ( (: ( السيد سفيان اوالد علي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 833 ( (: ( علي) اوالد  انوار  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 3(7 ( (: السيد3 فاطمة اوالد علي)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 3(7 ( (: علي) اوالد  مريم  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد محمد اوالد علي عنوانه(ا))
زنوة عبد العزيز بوطالب الشوة) (((

3)اقامة لعرج م ج فاس))3111)فاس))

املغرب.

عنوانه(ا)) بنداود  نعيمة  السيد3 
زنوة عبد العزيز بوطالب الشوة) (((

3)م ج فاس)))3111)فاس))املغرب.

السيد محمد اوالد علي))عنوانه(ا))

اقامة) بوطالب  العزيز  عبد  ( شارع)

فاس)) (3111( ( فاس) (3 رقم) االعرج 

املغرب.

السيد سفيان اوالد علي))عنوانه(ا))
زنوة عبد العزيز بوطالب الشوة) (((

اقامة لعرج م ج فاس) (( الطابق) (3

)3111)فاس))املغرب.

عنوانه(ا))) ( السيد انوار اوالد علي)

اقامة االعرج رقم)3))شارع))عبد العزيز)

بوطالب فاس)))3111)فاس))املغرب.

علي) اوالد  فاطمة  السيد3 

البحراون) سعيد  بني  حي  عنوانه(ا))

طنجة)91161)طنجة املغرب.

السيد3 مريم اوالد علي عنوانه(ا))
فاس) بوطالب  العزيز  عبد  زنوة  (((

)3111)فاس))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد اوالد علي))عنوانه(ا))

اقامة) بوطالب  العزيز  عبد  ( شارع)

فاس)) (3111( ( فاس) (3 رقم) االعرج 

املغرب.

عنوانه(ا))) ( السيد انوار اوالد علي)

اقامة االعرج رقم)3))شارع))عبد العزيز)

بوطالب فاس)))3111)فاس))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((5 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)368).

6((I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AROME AITSSI SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (1

 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA(MAROC

AROME AITSSI SARL AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

 BD 75   وعنوان مورها اإلجتماعي

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME(ETAGE(APPT

 B108 CASABLANCA - 20220

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(575

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AROME AITSSI SARL AU

و) بيع  ( (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الغذائية) املنتجات  استيراد وتصدور 

الزراعية.

 BD 75 ( ( (: عنوان املور االجتماعي)
 ANFA ANGLE RUE CLOS DE
 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT
 B108( CASABLANCA( -( 20220

الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: السيد ابراهيم ات �سي)
حصة بويمة)11.111))درهم للحصة

 (.111 (: ابراهيم ات �سي) السيد 
بويمة)11.111))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ابراهيم ات �سي عنوانه(ا))
 (1631 البيضاء) ((3 رقم) (33 بلوك)

الدارالبيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ابراهيم ات �سي عنوانه(ا))
الجماعة) حي  ((3 رقم) (33 بلوك)
الدارالبيضاء) ((1631 البيضاء)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736661.

6((I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE BEPRODOCTIV SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX
الصندوق البرودي رقم 39) ، 

111)7، السمار3 املغرب
STE BEPRODOCTIV SARL شركة 

عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 65 - 111)7 السمار3 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(163

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):
محمد البروكي) ((3) تفويت السيد)
حصة اجتماعية من أصل) ((5.111
((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((5.111

فاضيل كرم بتاريخ))))وونيو)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
االبتدائية بالسمار3))بتاريخ))1)ووليوز)

1)1))تحت رقم)2020/88.
6(3I

STE WADYAN ARKAYAZ TRAVAUX

STE BERPRODOCTIV SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
 STE WADYAN ARKAYAZ

TRAVAUX
الصندوق البرودي رقم 39) ، 

111)7، السمار3 املغرب
  STE BERPRODOCTIV SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي الحي 

الصناعي رقم 65 - 111)7 السمار3 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(163
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((( املؤرخ في)
كرم) السيد(3)) للشركة  مسير جدود 

فاضيل كمسير وحيد
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمار3))بتاريخ))1)ووليوز)

1)1))تحت رقم)2020/88.
6(3I

ENEGMA VISION

ENEGMA VISION
شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ENEGMA VISION
الشطر 6 حرف ه 39) تامنصورت 
مراكش ، 31311، . مراكش املغرب
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ENEGMA VISION  شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الشطر 6 
حرف ه 39) تامنصورت مراكش . 

مراكش 31311 مراكش املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(13183
في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((1
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. ENEGMA VISION
عمل) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

تركيب االتصاالت.
عنوان املور االجتماعي):)الشطر)6 
(. تامنصورت مراكش) ((39 حرف ه)

مراكش)31311)مراكش املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الرامي) محسن  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الرامي  محسن  السيد 
العسكري) الحي  (1( مجموعة) ((9

طانطان)31311)مراكش املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الرامي  محسن  السيد 
العسكري) الحي  (1( مجموعة) ((9

طانطان)31311)مراكش املغرب)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3383)).
6(5I

Ste Abdoune Conseil

 BIG CENTER DE
L’HIPPODROME

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

Ste Abdoune Conseil
رقم 3 إقامة فاطمة شارع موالي 

رشيد األطلس طريق صفرو فاس ، 
31111، فاس املغرب
 BIG CENTER DE

L’HIPPODROME شركة عات 
املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي مكتب 3 
عمارمكتب 3 عمار3 5 إقامة فاطمة 

شارع موالي رشيد فاس املغرب 
31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
631(9

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((8
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIG (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CENTER DE L’HIPPODROME
تأجير) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

العوارات.
 3 :)مكتب) عنوان املور االجتماعي)
إقامة فاطمة) (5 عمار3) (3 عمارمكتب)
املغرب) فاس  رشيد  موالي  شارع 

31111)فاس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

3.611.111)درهم،)موسم كالتالي:
(: السيد3 سعيد3 الضوص بناني)

111)))بويمة)11))درهم.
 ((111 (: املزكلدي) رشيد  السيد 

بويمة)11))درهم.
 ((111 (: رشاد) مريم  السيد3 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء)
وصفات ومواطن الشركاء):

بناني) الضوص  سعيد3  السيد3 
عنوانه(ا))فيال)3))زنفة قاسم زاهري)
فاس) الخيل  ملعب  الشراوبي  تجزئة 

31111)فاس املغرب.
املزكلدي عنوانه(ا)) السيد رشيد 
فيال)83)تجزئة كولومب طريق إوموزار)

فاس)31111)فاس املغرب.
السيد3 مريم رشاد عنوانه(ا))فيال)
إوموزار) طريق  كولومب  تجزئة  (83

فاس)31111)فاس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
بناني) الضوص  سعيد3  السيد3 
عنوانه(ا))فيال)3))زنفة قاسم زاهري)
فاس) الخيل  ملعب  الشراوبي  تجزئة 

31111)فاس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)7)5).
6(6I

Advance Center

CADRE TECH PARTNERS
شركة عات املسؤولية املحدود3

حل شركة
Advance Center

 Villa 9k4 Rue(Annajd(Hay(Riad ،
10020، Rabat(Maroc

cadre tech partners  شركة 
عات املسؤولية املحدود3(في طور 

التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي 5) شارع 

االبطال شوة رقم 3 - 1)11) 
الرباط املغرب.

حل شركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(35755
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
1)1))تورر حل) 1))فبراور) املؤرخ في)
املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 
cadre tech partners)))مبلغ رأسمالها)
مورها) وعنوان  درهم  ((11.111
شوة) االبطال  شارع  ((5 اإلجتماعي)
رقم)3)-)1)11))الرباط املغرب نتيجة)
تصفية) على  الشركاء) اجماع  (: ل)

الشركة.

و حدد مور التصفية ب فيال)9ك3 
 (11(1 (- الرياض) حي  النجد  زنوة 

الرباط املغرب.)

و عين:

و) ناضور  ( ( منير) السيد(3))
عنوانه(ا))رقم)))))الوحد3 فتح الخير)

املغرب) التمار3  ((1151 الذهب) واد 

كمصفي)(3))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و) العوود  تبليغ  محل  و  املخابر3 

الوثائق املتعلوة بالتصفية):)-

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( بالرباط) التجارية 

1)1))تحت رقم)69)15).

6(7I

ALTOBEN FINANCIAL NETWORK

HCL CALL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ALTOBEN FINANCIAL

NETWORK

 RUE 6 OCTOBRE(N° 6 APPT

 N° 3, 3EME(ETG(BVD(AL

 MASSIRA QUARTIER RACINE

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

HCL CALL شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6 زنوة 

6 اكتوبر الطابق 3 العمار3 3 شارع 

املسير3 الدار البيضاء 11)1) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

363397

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 HCL (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.CALL
مركز) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
النداء,)التسويق عبر الهاتف,)التجار3)

اإللكترونية.
زنوة) (6 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع) (3 العمار3) (3 اكتوبر الطابق) (6
الدار) ((1(11 املسير3 الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: محبوبي) مهدي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) محبوبي  مهدي  السيد 
 (( رقم) (36 حي موالي عبدهللا زنوة)
البيضاء) الدار  ((1(11 الشق) عين 

املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) محبوبي  مهدي  السيد 
 (( رقم) (36 حي موالي عبدهللا زنوة)
البيضاء) الدار  ((1(11 الشق) عين 

املغرب))
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
(- بتاريخ) ( البيضاء) بالدار  التجارية 

تحت رقم)-.
6(8I

درعة ارشادات ش.م.م

 ENTREPRISE BAMOU
HSAIN

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

درعة ارشادات ش.م.م
5) شارع بئر أنزران صندوق بريد 
1) تصومعت 5) شارع بئر أنزران 

صندوق بريد 1) تصومعت، 

35111، ورزازات املغرب

 ENTREPRISE BAMOU HSAIN

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 53 تجزئة 

الوفاء - )3581 تنغير املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.(66(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم) ((1(1 وونيو) ((8 في) املؤرخ 

قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.(11.111«

 (.111.111« إلى) درهم«) (911.111«

مواصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دوون الشركة املحدد3 املودار و)

املستحوة.

األسا�سي) الوانون  تحيين  (*

للشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)7)).

6(9I

درعة ارشادات ش.م.م

 ENTREPRISE BAMOU

HSAIN
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

توليص هدف الشركة

درعة ارشادات ش.م.م

5) شارع بئر أنزران صندوق بريد 

1) تصومعت ، 35111، ورزازات 

املغرب

 ENTREPRISE BAMOU HSAIN

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي 53 تجزئة 

الوفاء - )3581 تنغير املغرب.

توليص هدف الشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

(66(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

تم حذف) ((1(1 وونيو) ((8 املؤرخ في)

األنشطة التالية من نشاط الشركة)

الحالي):

نول البضائع لحساب الغير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( بتنغير) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)7)).

6(1I

مركز الجباوات و املحاسبة

MESNA TRANS
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

مركز الجباوات و املحاسبة
رقم )3 الطابق الرابع عمار3 امنار ، 

86351، انزكان املغرب

MESNA TRANS شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار تكمي 

الجدود جماعة سيدي وساي قياد3 

ماسة اقليم اشتوكة اوت باها - 

)8735 ماسة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(136(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MESNA TRANS

غرض الشركة بإوجاز):)

-)نول املستخدمين لحساب الغير

-)النول املدر�سي.

-النول السياحي.

دوار) (: االجتماعي) املور  عنوان 

تكمي الجدود جماعة سيدي وساي)

قياد3 ماسة اقليم اشتوكة اوت باها)

-))8735)ماسة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد بوي بوشعيب):))511)حصة)
بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: محمد) مسناوي  السيد 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) بوشعيب  بوي  السيد 
زنوة الجامع حي الكورس اسفي) ((5

61)1))اسفي املغرب.
السيد مسناوي محمد عنوانه(ا))
اسفي) اجزولة  سبت  املسجد  زنوة 

61)1))اسفي املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) بوشعيب  بوي  السيد 
زنوة الجامع حي الكورس اسفي) ((5

61)1))اسفي املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)653.

6((I

ائتمانية بوعرفة

ANBED TALSINT
شركة عات املسؤولية املحدود3
تحويل الشكل الوانوني للشركة

ائتمانية بوعرفة
رقم39 زنوة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 11))6، بوعرفة املغرب
ANBED TALSINT شركة عات 

املسؤولية املحدود3
و عنوان مورها االجتماعي حي الرجاء 
في هللا تالسينت - 11))6 تالسينت .

تحويل الشكل الوانوني للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.753
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في))))فبراور)1)1))تم تحويل)
الشكل الوانوني للشركة من)»شركة)
عات املسؤولية املحدود3«)إلى)»شركة)

التضامن«.
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (19 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت رقم)032/2020.
6((I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

EM DIGITAL
إعالن متعدد الورارات

 TAXWISE ACCOUNTING
SERVICE

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

EM DIGITAL »شركة  املساهمة«
 3RUE :وعنوان مورها االجتماعي
 POINT(DU(JOUR(ETG 1 APT

 3 BOURGOGNE - 22000
.CASABLANCA MAROC
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.319753

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)8))فبراور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:))
شركة) إلى  الوانوني  الشركة  تحول 
املساهمة عات مجلس إدار3 واعتماد)
بشكله) للشركة  األسا�سي  النظام 

الجدود)
قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
سيدور)))الشركة مجلس إدار3)،)بتعيين)
)ملجلس)

ً
السيد املهدي املجدي رئيسا

و) االدار3 طوال فتر3 والوته كمدور.)
كمدورين) التاليين  املساهمين  تعيين 
شركة) (: ملد3 ستة سنوات) للشركة 
فاطمة) سهم،) ب9.999)) ا  غاليلي
اسهم،) (7 ب) الصفريوي  ء) الزهرا
املهدي املجدي بسهم واحد و محمد)

رايس بسهم واحد).
قرار رقم)3:)الذي ونص على ماولي:)
تعيين السيد فصوان مراد كمدقق)

حسابات
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
الذي) الوانوني:) الشكل  رقم  بند 
مساهمة) شركة  ماولي:) لى  ع ونص 

بمجلس ادار3

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (8 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)837)).

6(3I

FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL MAROC

ريم لوجيستيك كروب
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE CHAIBI CONSEIL

MAROC

 N° 46  AZLI(MARRAKECH ،

40150، MARRAKECH(MAROC
ريم لوجيستيك كروب شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 

موالي ابراهيم تاحناوت مراكش  - 

73))3 مراكش املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(133((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
ريم) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

لوجيستيك كروب.

أشغال) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

مختلفة للبناء
-)أشغال التطهير و الطرق

-)حفر األبار))).

مركز) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- ( مراكش) تاحناوت  ابراهيم  موالي 

73))3)مراكش املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: ( رشيد) موالي  املغاري  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

رشيد) موالي  املغاري  السيد 

ابراهيم) موالي  مركز  عنوانه(ا))

تاحناوت))73))3)مراكش املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

رشيد) موالي  املغاري  السيد 

ابراهيم) موالي  مركز  عنوانه(ا))

تاحناوت))7)31)مراكش املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3679)).

6(3I

LA MAROCAINE C.J

STE BETMOST INGENIERIE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

LA MAROCAINE C.J

شارع عبد الكريم الخطابي 8)) 

عمار3 بوعشيق مكتب ) ، 3111)، 

بني مالل املغرب

  STE BETMOST INGENIERIE

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

محمد الخامس رقم 3) الطابق 

الثالث الشوة 15 - 3111) بني مالل 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1133

 (1 عود حر مؤرخ في) ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 مارس)

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. BETMOST INGENIERIE

مكتب) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

دراسات).

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الطابق) ((3 رقم) الخامس  محمد 

الثالث الشوة)15)-)3111))بني مالل)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد محمد اناس سدر3)):))511 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد حمز3 خلوان)):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

سدر3)) اناس  محمد  السيد 

عنوانه(ا))حي االدارسة زنوة ورزازات)

الرقم)83  3111))بني مالل املغرب.

عنوانه(ا)) ( خلوان) حمز3  السيد 

اقامة اوباما عمار3 ف ف شوة رقم)7 

املنصورية)))317))بوزنيوة))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

سدر3)) اناس  محمد  السيد 

عنوانه(ا))حي االدارسة زنوة ورزازات)

الرقم)83  3111))بني مالل املغرب

عنوانه(ا)) ( خلوان) حمز3  السيد 

اقامة اوباما عمار3 ف ف شوة رقم)7 

املنصورية)))317))بوزنيوة))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل))بتاريخ)13)وونيو)

1)1))تحت رقم)51).

6(5I
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FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

AMDA TELECOM SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA
SARL AU

 LOT(BELFAKIR(ETG 2 APPT (1
 9 MEDIOUNA(CASABLANCA ،
20490، MEDIOUNA(MAROC
 AMDA TELECOM SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )6)/3 
 LOT(ASSALAM 1 ER(ETG

MEDIOUNA  - 29490 الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
36(3(3

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 AMDA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.TELECOM SARL AU
أعمال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

اإلتصاالت.
 162/3 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 LOT ASSALAM ( ER ETG
الدار) (MEDIOUNA( ( -( 29490

البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد امدا اريس):))111.))حصة)

بويمة)11.111))درهم للحصة).
)السيد امدا اريس):)111.))بويمة)

11.111))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد امدا اريس عنوانه(ا))دوار)

الحاجب) تمشاشت  ملسافر  اوت 

111)5)الحاجب املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امدا اريس عنوانه(ا))دوار)

الحاجب) تمشاشت  ملسافر  اوت 

111)5)الحاجب املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73633.

6(6I

CABINET BADREDDINE

 SOCIETE EXELENT
»HOLDING « S.E.H

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CABINET BADREDDINE

79) أ مسير3 ) اقامة هني الشوة 
رقم ) ، 1، مراكش املغرب

 SOCIETE(EXELENT(HOLDING »

S.E.H« شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

املسار رقم 87) - 31111 مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.7(35(

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 

رفع) تم  ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»31.111 

درهم«) ((.111.111« أي من) درهم«)

((: عن طريق) درهم«) (5.111.111« إلى)

أرباح أو عالوات) أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)3731)).

6(7I

CABINET BADREDDINE

SOCIETE TAZIRI TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
CABINET BADREDDINE

79) أ مسير3 ) اقامة هني الشوة 
رقم ) ، 1، مراكش املغرب

 SOCIETE TAZIRI TRAVAUX
شركة عات املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي مركز 
أربعاء تغدوين الحوز - * مراكش 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.89(17

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
رفع) تم  ((1(1 وونيو) ((( في) املؤرخ 
رأسمال الشركة بمبلغ قدره)»3.111 
إلى) درهم«)أي من)»11.111))درهم«)
»511.111)درهم«)عن طريق):))إدماج)
احتياطي أو أرباح أو عالوات إصدار في)

رأس املال.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)))37)).

6(8I

CABINET BADREDDINE

 HUILERIE ET CONSERVERIE
»AL IZDIHAR « SALCO

شركة عات املسؤولية املحدود3
حل شركة

CABINET BADREDDINE
79) أ مسير3 ) اقامة هني الشوة 

رقم ) ، 1، مراكش املغرب
 HUILERIE ET CONSERVERIE
AL(IZDIHAR » SALCO« شركة 
عات املسؤولية املحدود3(في طور 

التصفية)
وعنوان مورها اإلجتماعي كلم 8 
طريق سيدي رحال اوت اورير - * 

مراكش املغرب.
حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.((((3

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تورر حل) ((1(1 وونيو) (1( املؤرخ في)
املحدود3) املسؤولية  عات  شركة 
 HUILERIE ET CONSERVERIE
مبلغ) ( (»AL( IZDIHAR( »( SALCO
وعنوان) درهم  (711.111 رأسمالها)
مورها اإلجتماعي كلم)8)طريق سيدي)
مراكش املغرب) (* (- رحال اوت اورير)
 35 و) (33 للبندون) طبوا  (: نتيجة ل)
من الوانون االسا�سي للشركة وهدا)

ابتداء)من)01/05/2020.
 8 كلم) ب  التصفية  مور  حدد  و 
(* (- اورير) اوت  رحال  سيدي  طريق 

مراكش املغرب.)
و عين:

و) الكورش  ( سعيد) السيد(3))
تميلي) اوت  اوجودار  دوار  عنوانه(ا))
اوت اورير))*)مراكش املغرب كمصفي)

(3))للشركة.
الحدود) اإلقتضاء) وعند  (
املخولة) الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ) محل  و  املخابر3  محل  لهم 
العوود و الوثائق املتعلوة بالتصفية

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (31 بتاريخ) ( التجارية بمراكش)

1)1))تحت رقم)1)37)).

6(9I

RIAD RADOUANE

TCHELLO
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
RIAD RADOUANE

 LOT MESK LIL N°93
 MOHAMMEDIA ، 20800،

mohammedia maroc
TCHELLO شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي 3)) 
الحرية ) الطابق 3 شوة رقم 9 

العالية  - 1811) املحمدوة املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(5357
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في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) ((7
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.TCHELLO
(- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االستشارات اإلدارية
العامة) العالقات  استشارات  (-

واالتصاالت
-)خدمات املعلومات األخرى
-)خدمات تنسيق الحدائق

-)تشطيب املنسوجات
-)صناعة املنسوجات األخرى
-)صناعة املالبس عدا الفراء
-)صناعة الورق أو الكرتون
-)أنشطة وكاالت التوظيف

باألنظمة) املتعلوة  األنشطة  (-
األمنية

-)خدمات شخصية أخرى
-)الطباعة والخدمات املتعلوة

للمعدات) الجملة  تجار3  (-
الصناعية األخرى

املتخصصة) الجملة  تجار3  (-
األخرى

التموين) وخدمات  املطاعم  (-
األخرى

املطاعم) وخدمات  املطاعم  (-
املتنولة

استيراد و تصدور (-
العمليات) جميع  (، عام) وبشكل 
أو) املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
تتعلق) قد  التي  العوارية  أو  املنوولة 
بهدف) مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 
الشركة أو التي قد تسهل توسيعه أو)

تطويره..
 ((3 (: االجتماعي) املور  عنوان 
 9 رقم) شوة  (3 الطابق) (( الحرية)

العالية))-)1811))املحمدوة املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:

السيد معاد مكزاري):)511)بويمة)
11))درهم.

 511 (: ( راغب) سامية  السيد3 
بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) مكزاري  معاد  السيد 
 51111 ( 8))ب م ع) 7)رقم) مجموعة)

مكناس املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد3 سامية راغب)
بلوك ل شارع االرز) ((5 9)رقم) قطاع)

حي الرياض))1111))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) مكزاري  معاد  السيد 
 5111 ( ب م ع) ((8 رقم) (7 مجموعة)

مكناس املغرب
عنوانه(ا)) ( السيد3 سامية راغب)
بلوك ل شارع االرز) ((5 9)رقم) قطاع)

حي الرياض))1111))الرباط املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)8))وونيو)

1)1))تحت رقم)563.

631I

DARISTISHARA WA TIKNIAT AL HISSABAT

 HOSNI PROPERTY
DEVELOPER

إعالن متعدد الورارات
 DARISTISHARA WA TIKNIAT AL

HISSABAT
 TANGER AV ABDERRAHMAN
 NACER(ETAGE 1 N°3 ، 90000،

TANGER MAROC
 HOSNI PROPERTY DEVELOPER

»شركة عات املسؤولية املحدود3«
وعنوان مورها االجتماعي: 8 شارع 
فكيك إقامة رضا محل رقم ) - 

91111 طنجة املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.((53(

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
تم اتخاع) ((1(1 مارس) (15 املؤرخ في)

الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
تشطيب نشاط منعش عواري

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
التجار3) (-: جدود3) نشاطات  إضافة 
البترولية) املنتجات  في  ( بالتوصيط)
وجميع مواد التشحيم وجميع أنواع)
املتنوعة) املنتجات  وجميع  الوقود 
املركبات) وصيانة  تنظيف  -خدمة 
و) مطعم  (- ( النول) معدات  وجميع 

موهى
وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)
بند رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
تجار3 التجزئة في املنتجات البترولية)
وجميع مواد التشحيم وجميع أنواع)
(- ( الوقود وجميع املنتجات املتنوعة)
املركبات) وصيانة  تنظيف  محطة 
و) مطعم  ( (- ( النول) وجميع معدات 

موهى
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

1)1))تحت رقم))13)3).

63(I

MEH EXPERTISE

SOCIÉTÉ ATE 
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
MEH EXPERTISE

38 زنوة املحطة شوة رقم 8 حي 
إقبال خريبكة ، 3)51)، خريبكة 

املغرب
 SOCIÉTÉ ATE  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 3) 

زنوة 35 درب محمد بن بوشعيب  - 
5111) خريبكة املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 
املحدود3 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
6363

في) مؤرخ  حر  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIÉTÉ ATE

أشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء)،)التجار3،)الصيانة)

والتركيبات الكهربائية).

 (3 رقم) (: عنوان املور االجتماعي)

(- ( 35)درب محمد بن بوشعيب) زنوة)

5111))خريبكة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد حمو وعلي محمد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 511 ( (: السيد حمو وعلي عادل)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

محمد)) وعلي  حمو  السيد 

عنوانه(ا))3))زنوة)5))درب محمد بن)

بوشعيب))5111))خريبكة املغرب.

السيد حمو وعلي عادل عنوانه(ا))

 (5111 ( الفتح) حي  (35 زنوة) ((3

خريبكة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

محمد)) وعلي  حمو  السيد 

عنوانه(ا))3))زنوة)5))درب محمد بن)

بوشعيب))5111))خريبكة املغرب

السيد حمو وعلي عادل عنوانه(ا))

 (5111 ( الفتح) حي  (35 زنوة) ((3

خريبكة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

5))وونيو) االبتدائية بخريبكة))بتاريخ)

1)1))تحت رقم)88).

63(I
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INSAFLOGE SARL AU

INSAFLOGE SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

INSAFLOGE SARL AU

3)) تجزئة الحرية ) الطابق 3 

الشوة رقم 9 ، 8811)، املحمدوة 

املغرب

INSAFLOGE SARL AU شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 3)) تجزئة 

الحرية) الطابق 3 الشوة رقم9 - 

8811) املحمدوة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(55(7

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (((

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.INSAFLOGE SARL AU

االنعاش) (: غرض الشركة بإوجاز)
العواري

التجار3.

 ((3 (: االجتماعي) املور  عنوان 

الشوة) (3 الطابق) الحرية)) تجزئة 
رقم9)-)8811))املحمدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: باكاس) نادوة  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) باكاس  نادوة  السيد3 
رياض السالم بلوك)))رقم)9 8811) 

املحمدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) باكاس  نادوة  السيد3 
رياض السالم بلوك)))رقم)9 8811) 

املحمدوة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)3)6.

633I

ripartners sarl

MEDIRAZ SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C

 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA(APPT(C

 NIVEAU 01 QU(PLATEAU(SAFI،

46000، safi(maroc

MEDIRAZ SARL AU شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

موالي ووسف اقامة موالي ووسف 

عمار3 ) و ) محل ) و) املدونة 

الجدود3 اسفي - 36111 اسفي 

املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(1(89

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) ((8

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MEDIRAZ SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)موهى

مطعم الوجبات الخفيفة

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

اقامة موالي ووسف) موالي ووسف 

املدونة) و)) (( محل) (( و) (( عمار3)

اسفي) (36111 (- اسفي) الجدود3 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: السيد ووسف الرويجل)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد ووسف الرويجل عنوانه(ا))

 ((1 الرقم) العربي  املغرب  شارع 

 36111 اليوسفية) اقليم  الشماعية 

الشماعية اليوسفية املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف الرويجل عنوانه(ا))

 ((1 الرقم) العربي  املغرب  شارع 

 36111 اليوسفية) اقليم  الشماعية 

الشماعية اليوسفية املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

مارس) ((1 بتاريخ) ( االبتدائية بآسفي)

1)1))تحت رقم)-.

633I

ste(fidarail

رتاج اميناجمو اند دفلوبمو
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ste(fidarail

 rue(ibn(rochd(imm(baraka(appt

nr 2 ، 60000، oujda(maroc
رتاج اميناجمو اند دفلوبمو شركة 

عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي )5 شارع 
سلوى تجزئة بن ميمون زيتون  - 

61111 وجد3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.33(65

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تمت) ((1(1 وناور) (18 في) املؤرخ 

املصادقة على):
حسن حجاج) ((3) السيد) تفويت 
أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.111
111.))حصة لفائد3))السيد)(3))عماد))

بن عروض بتاريخ)3))وناور)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وناور) ((9 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)5)3.
635I

ste(fidarail

كنز دو لوريونطال
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ste(fidarail
 rue(ibn(rochd(imm(baraka(appt

nr 2 ، 60000، oujda(maroc
كنز دو لوريونطال شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 
الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 78) 
قيسارية بيان سيفيسونز ) ط طريق 

ا ب م  - 61111 وجد3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 
.(35(7

الوحيد) الشريك  قرار  بموت�سى 
تمت) ((1(8 شتنبر) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):
انهاري) حسين  ((3) تفويت السيد)
أصل) من  اجتماعية  حصة  (5.111
5.111)حصة لفائد3))السيد)(3))كمال)

ميسوم بتاريخ))))شتنبر)8)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
أكتوبر) ((( بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

8)1))تحت رقم)57)).
636I
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STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

  STE  SCANDINAV-CAR(
SARL  (A-U

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT

COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL

 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC

  STE  SCANDINAV-CAR  SARL(

A-U) شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي شارع 

الحسن  الثاني رقم 13 الطابق 

االر�سي -مرتيل  مرتيل  93111 

مرتيل  املغرب 

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(693(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((6

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.SCANDINAV-CAR((SARL(((A-U

تووم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

و) السيارات  كراء) باشغال  الشركة 

جميع الحرف املرتبطة بها)..

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الطابق) (13 رقم) الثاني  ( الحسن)

االر�سي)-مرتيل))مرتيل))93111)مرتيل))

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد سفيان الخنو�سي)):))51).) 
حصة بويمة)11))درهم للحصة).

)السيد سفيان الخنو�سي):)51).) 
بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (
وصفات ومواطن الشركاء):

الخنو�سي)) -سفيان  السيد)
العباس) موالي  شارع  (3( عنوانه(ا))

-تطوان))93111)تطوان))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
مسير) () السيد سفيان الخنو�سي)
شارع)) (3( عنوانه(ا)) و شريك وحيد))
تطوان)) (93111 ( العباس) موالي 

النغرب)
مسير) () الزروالي) -حمز3  السيد)
املنامة) شارع  عنوانه(ا)) شريك)) غير 
اقامة طيبة))1)رقم))))ط5)الطوابل)

السفلى))93111)تطوان))املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
)1)ووليوز) االبتدائية بتطوان))بتاريخ)

1)1))تحت رقم)241/20.
637I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE FALLAH  INOX
SARL AU 

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
  STE(FALLAH  INOX(SARL   (A-U(
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي الجماعة 

الوروية الزال دوار بويير الزيتون 
-تطوان  تطوان  93111 تطوان  

املغرب 
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(6919

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((3

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. FALLAH((INOX(SARL((((A-U

تووم) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

الشركة باشغال نجار3 االلومنيوم و)

املرتبطة) الحرف  و جميع  ( االنوكس)

بها)..

:)الجماعة) عنوان املور االجتماعي)

الزيتون) بويير  دوار  الزال  الوروية 

تطوان)) (93111 ( تطوان) ( -تطوان)

املغرب).

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

((: ( فالح) الوهاب  -عبد  السيد)

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111

للحصة).

)السيد)-عبد الوهاب فالح)):)111) 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):

فالح)) الوهاب  -عبد  السيد)

-الزيتون) ازال) ( بويير) دوار  عنوانه(ا))

-تطوان))93111)تطوان))املغرب).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

فالح)) الوهاب  -عبد  السيد)

-الزيتون) -ازال) بويير) دوار  عنوانه(ا))

-تطوان))93111)تطوان))املغرب)

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( االبتدائية بتطوان)

1)1))تحت رقم)243/20.

639I

STE OVADA SARL AU

SAMI ITETEC IRRIGATION
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

STE OVADA SARL AU

 mezanine(n°2 melk(el(khamar

 av(tayeb(guennad(mezanine

 n°2 melk(el(khamar(av(tayeb

guennad، 35100، guercif املغرب

 SAMI ITETEC IRRIGATION

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي حي 

الشويبير )  - 11)35 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

en cours

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAMI (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.ITETEC IRRIGATION

أعمال) (- (: غرض الشركة بإوجاز)

تركيب الطاقة الشمسية.

-السوي..

حي) (: االجتماعي) املور  عنوان 

جرسيف) (35(11 (- ( (( الشويبير)

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 31.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 311 ( (: جلطي) سمير3  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 311 (: جلطي) سمير3  السيد3 

بويمة)11))درهم.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

وصفات ومواطن الشركاء):
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عنوانه(ا)) جلطي  سمير3  السيد3 

جرسيف) (35(11   ( الشويبير) حي 

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) جلطي  سمير3  السيد3 

جرسيف) (35(11   ( الشويبير) حي 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 1( بتاريخ) ( بجرسيف) االبتدائية 

ووليوز)1)1))تحت رقم)789/2020.

63(I

bemultico((بيمولتيكو

OMATTE NAIM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

OMATTE NAIM  شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

37 عمار3 أ5 الغرفة )1 مكناس - 

51111 مكناس املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33677

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) (19 في) املؤرخ 

املصادقة على):

النعيمي) ( علي) ((3) السيد) تفويت 

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((51
511)حصة لفائد3))السيد)(3))رشيد))

النعيمي))بتاريخ)19)وونيو)1)1).

النعيمي) ( علي) ((3) السيد) تفويت 

51))حصة اجتماعية من أصل)511 

مصطفى)) ((3) السيد) ( لفائد3) حصة 

النعيمي))بتاريخ)19)وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)531).

633I

bemultico((بيمولتيكو

OMATTE NAIM
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة
bemultico  بيمولتيكو

رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 
املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس
OMATTE NAIM  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 

37 عمار3 أ5 الغرفة )1 مكناس - 
51111 مكناس املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33677
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 وونيو) (19 املؤرخ في)
السيد(3)) للشركة  جدود  مسير 

النعيمي رشيد))كمسير آخر
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)531).
635I

bemultico((بيمولتيكو

TISSISYSتسيسيس
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
bemultico  بيمولتيكو

رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 
املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس
TISSISYSتسيسيس  شركة عات 

املسؤولية املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي دوار اوت 

حساون اوت بوبدمان عين توجطات 
- )1))5 عين توجطات املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3971(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (31
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

TISSISYSتسيسيس).
غرض الشركة بإوجاز):)بائع االالت)

الفالحية)
االشغال املختلفة او البناء.

:)دوار اوت) عنوان املور االجتماعي)
حساون اوت بوبدمان عين توجطات)

-))1))5)عين توجطات املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد رشيد لعوان):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
السيد محمد لعوان):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) لعوان  رشيد  السيد 

تدفالت تنغير)35811)تنغير املغرب.
عنوانه(ا)) لعوان  محمد  السيد 
تدفالت تاغزوت))تنغير)35811)تنغير)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) لعوان  رشيد  السيد 

تدفالت تنغير)35811)تنغير املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
مارس) ((9 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)))3).

637I

bemultico((بيمولتيكو

MD FER
شركة عات املسؤولية املحدود3

رفع رأسمال الشركة
bemultico  بيمولتيكو

رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 
املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس
MD FER شركة عات املسؤولية 

املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 67) 

الطابق رقم )1 املنتزه )1 مكناس - 

51111 مكناس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.3735(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم) ((1(1 وونيو) ((1 في) املؤرخ 
قدره) بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من) أي  درهم«) ((.111.111«

 (.(11.111« إلى) درهم«) ((11.111«

مواصة) إجراء) ( (: طريق) عن  درهم«)

مع دوون الشركة املحدد3 املودار و)

املستحوة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)537).

639I

bemultico((بيمولتيكو

زالغ تافياللت

ZALAGH TAFILALT 
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 

مكناس

 ZALAGH TAFILALT زالغ تافياللت

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي كراج )1 

عمار3 17 تجزئة مرجان )1 الشطر 

)1 مكناس - 51111 مكناس 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33(65

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 فبراور) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):

احادا) ( علي) ((3) السيد) تفويت 

511)حصة اجتماعية من أصل)11) 

حصة لفائد3))السيد)(3))محمد امين))

كبيري))بتاريخ)8))فبراور)1)1).
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باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)536).

65(I

bemultico((بيمولتيكو

 ZALAGH زالغ تافياللت
TAFILALT

شركة عات املسؤولية املحدود3
تعيين مسير جدود للشركة

bemultico  بيمولتيكو
رقم 16) شوة رقم )1 الزيتون 

املعركة -مكناس ، 51161، مكناس 
مكناس

   ZALAGH TAFILALT زالغ تافياللت
شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي كراج )1 
عمار3 17 تجزئة مرجان )1 الشطر 

)1 مكناس - 51111 مكناس 
املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.33(65
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تم تعيين) ((1(1 فبراور) ((8 املؤرخ في)
مسير جدود للشركة السيد(3))كبيري)

محمد امين))كمسير آخر
تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)536).

653I

ETUDE NOTARIALE

GHAYAS OFFICE
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
استاع منصف رئيف

مــوثق 
، شارع الزرقطوني اقامة االستورار 

الطابق الثالث،رقم 9 الدار 
البيضاء)3

 شركة عات مسؤولية محدود3 
«GHAYAS OFFICE«

تأسيس شركة 

تلواه) توثيوي  عود  بموت�سى  (

بالدار) األستاع منصف رئيف موثق 

       (1(1 فبراور) ((3 بتاريخ) البيضاء)

لشركة) األسا�سي  الوانون  وضع 

محدود3 املسؤولية،)عات الخصائص)

التالية:)تم)))))))

*)التسمية:)))))

»GHAYAS OFFICE«((ش.م.م((

*)الهدف:

)تهدف الشركة إلى:))

العوارية) املمتلكات  جميع  اقتناء)

واستثمار األرا�سي عن طريق تشييد)

مباني جدود3 صالحة لكل األغراض.

الشراء)التطوير اإلدار3 االستغالل)

بالتوسيط) أو  الكلي  البيع  التأجير 

واملباني.) األرا�سي  تبادل جميع  وكدا 

بناء)التجزئات،)السكن االقتصادي،)

االجتماعي او املتوسط كدلك املحالت)

التجارية الصناعية او مكاتب

التجزيئي) التشييد  أعمال  جميع 

وبصفة عامة اإلنعاش العواري.

االستيراد،))و شراء)املواد الخام و)

املعدات و اآلالت و اللوازم و املنتجات)

و املواد املتعلوة بالهدف املشار أعاله.

و) تعيين  و  نول  و  وحياز3  إنشاء)

االختراع) براءات  جميع  استغالل 

التجارية) العالمات  و  الترخيص  و 

والرسوم) ( العمليات) و  الحصرية  و 

غرض) في  ( املستخدمة) النماعج  و 

الشركة.

كل) في  األنشطة  هده  ممارسة 

أو) بمفردها  الخارج  و  املغرب  من 

باالشتراك مع غيرها من األشخاص)

كانت) سواء) املعنويين  أو  الطبيعيين 

مغربية أو أجنبية.

اكتساب مصلحة مباشر3 أو غير)

مباشر3 في أي من الشركات املتميز3)

من) مشابهة  أو  مماثلة  بتصنيفات 

في) للمشاركة  شركات  إنشاء) خالل 

تكوينها أو الزياد3 في رأسمال الشركات)

الوائمة حتى اآلن من خالل رعاوتها و)

شراء)األوراق املالية أو حووق أو غير)

دلك.

املعامالت) جميع  عام  بشكل  و 

الصناعية) املالية  العوارية  املنوولة 

و) التصدور  و  االستيراد  التجارية 

التمثيل أو الوساطة املتعلوة بالهدف)

املذكور أعاله أو غيرها و التي تساهم)

في تطوير الشركة.

،)شارع مرس السلطان الشوة)3،)

) 6))*املور االجتماعي:)حدد) الطابق)

مور الشركة بالدار البيضاء،

في) الشركة  مد3  حددت  املد3:) (*

توييدها) تاريخ  من  ابتداء) سنة  (99

الحل) باستثناء) في السجل التجاري،)

املسبق للشركة أو تمدودها قانونيا.

املساهمات) تمت  (: املساهمات) (*

موزعة) و  الشركاء) طرف  من  نودا 

بينهما على الشكل التالي:

عادل فريجي...)...)111.)5)درهم)

((...... اوحميدوش) الزهراء) فاطمة 

( 111.))درهم)))

)غالي)))فريجي)...3.111))درهم

واسمين)))فريجي)...3.111))درهم)

11.111))درهم)

حدد) االجتماعي:) الرأسمال  (*
درهم) ((11.111 رأسمال الشركة في)

موسمة إلى)111.))حصة اجتماعية)))

محرر3) الواحد3  للحصة  درهم 

مساهمات) حسب  وموزعة  مكتتبة 

الشركاء)على الشكل11))من قيمة)

التالي:

عادل فريجي...)...)1)5)حصة)))))

فاطمة الزهراء)اوحميدوش)...)1) 

حصة))

غالي)))فريجي)...31))حصة)

واسمين)))فريجي....31))حصة))

تبتدئ من) (: السنة االجتماعية) (*

فاتح وناور و تنتهي في))3)دجنبر

األرباح) من  تخصم  ( (: األرباح) (*

طبوا) املخصصة  املبالغ  الصافية 

ملوتضيات الوانون و كدا املبلغ املمثل)

في)1/20)لتكوين االحتياطي الوانون)).

تسير الشركة ملد3 غير) اإلدار3:) (*

محدود3 ابتداءا من تأسيسها النهائي)

من طرف السيد:

عادل فريجي)-

))*)التوقيع:)تلتزم الشركة في جميع)

((: ل) بالتوقيع  بها  املتعلوة  العوود 

عادل فريجي السيد)-

)))اإلوداع الوانوني تم لدى كتابة)

بالدار) التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت) ((1(1 فبراور) ((3 في) البيضاء)

رقم)7)3591   

بالسجل) الشركة  قيدت  ((3

 (3 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجاري 

فبراور)1)1)))تحت رقم)767)
)))للخالصة و البيان

األستاع منصف رئيف
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TIMEWORK CONSULTING

OSIKA ENGINEERING
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اعالن عن تأسيس شركــــــــــة محدود3 

املسؤولية

أوصيكا اونجينيرونغ

OSIKA ENGINEERING SARL

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموجب 

تم) بتاريخ19/02/2020م،) البيضاء)

انجاز الووانين األساسية لشركة عات)

الخصائص التالية:

-)التسميـــــــــــــــة:)أوصيكا اونجينيرونغ))

 OSIKA ENGINEERING SARL 

شارع) (،(33 (: االجتماعي) املور  (-

محمد اسميحة،)إقامة جوهر3 محمد)

اسميحة،)الطابق)6،)شوة)35،)درب)

عمر،)الدار البيضاء)1191). 

شركة) االجتماعـــي:) الهدف  ( (-

وبيع) صيانة،) دعم،) استشارات،)

الهيدروليكية) ( ( واألنظمة) املكونات 

والكهربائية والكهروميكانيكية.

عات) شركة  الوانونــــي:) الشكل  (-

مسؤولية محدود3).

 (11.111,11 الرأسمــــــــــــــال:) (-

درهم.)
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-)الشركـــــــــــــــاء:)
شفشاوني) خالد  السيد  (*
للبطاقة) حامل  مغربي،) موساوي،)
659)7))،)مزداد) الوطنية رقم ب-ج)
الساكن) (،26/08/1976 بتاريخ)
ابن) إقامة  الشاطئ،) مانسمان  بحي 
خلدون،)عمار3)3،)رقم))،)املحمدوة.

الخالدي،) بوشعيب  السيد  (*
الوطنية) للبطاقة  حامل  مغربي،)
بتاريخ) مزداد  (، ((7(659 و-أ) رقم 
بتجزئة) الساكن  (،27/09/1987

الساحل السوالم،)برشيد.
-)التسيير:)تسير الشركة من طرف)
موساوي) شفشاوني  خالد  السيد 

والسيد بوشعيب الخالدي
من) الحسابيــــــة:) السنة  (-
فاتح وناور،)الى))3)دجنبر من كل سنة.
السيد خالد) ( األنصـــــــبة:) توزيع  (-

شفشاوني موساوي:)51%
السيد بوشعيب الخالــــــــــــدي:)51%

-)املــــــــــــــــــــــد3:)99)سنة.
االوداع) تم  الوانونــــي:) االوداع  (-
الوانوني باملكتب الجهوي لالستثمار)

-)الدار البيضاء)
-الســـــجل التجاري:)361693
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NEOEXPERT CONSULTING

WORLD BRICOLAGE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEOEXPERT CONSULTING
 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES(RIBH(D(BIR(ANZARANE، 3،
CASABLANCA MAROC

WORLD BRICOLAGE
 شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع الال 

الياقوت زنوت العرعار9 اقامت 
كاليس البيضاء - 1111) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

رقم التوييد في السجل التجاري : 

36188(

في) مؤرخ  حر  عود  بموت�سى 

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) (16

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

ورلد) (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

بريكوالج.

تجارت) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

لوازم البناء.

شارع) (: االجتماعي) املور  عنوان 

اقامت) الال الياقوت زنوت العرعار9)

الدار) ((1111 (- البيضاء) كاليس 

البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 (: املآدن) املسطفا  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد املسطفا املآدن عنوانه(ا))

ليساسفا) (( ت) سوفيا  رياد  اقامت 

1111))الدار البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:

 3 السيد مبرد رضوان عنوانه(ا))

البيضاء) الدار  ((1111 اليزوا) زنوت 

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (1 بتاريخ) البيضاء) بالدار  التجارية 

ماي)1)1))تحت رقم)-.
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فيصل الخطيب و شركاوه

 APM TERMINALS
 MANAGEMENT

MOROCCO
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيصل الخطيب و شركاؤه
مكتب فيصل الخطيب 37 أ إقامة 
إوريس الطابق األر�سي محج محمد 
السادس ، 91111، طنجة املغرب
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد:
 APM TERMINALS

 MANAGEMENT MOROCCO
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

الحر3 اللوجيستيكية بوعة رقم 31) 
بناوة 6 مكتب 6، قصر املجاز واد 
الرمل جماعة فحص انجرا طريق 

الفنيدق طنجة.
تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(15((3

 13 في) مؤرخ  حر  عود  بموت�سى 
مارس)1)1) 

األسا�سي) الوانون  إعداد  تم 
لشركة عات مسؤلية محدود3 عات)

الشريك الوحيد باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء)بمختصر تسميتها:)
 APM TERMINALS

MANAGEMENT MOROCCO
خدمات) ( ( غرض الشركة بإوجاز:)
إدارية و محاسبتية لشركات الوطاع)

البحري)
املنطوة) (: عنوان املور االجتماعي)
الحر3 اللوجيستيكية بوعة رقم)31) 
واد) املجاز  قصر  (،6 مكتب) (6 بناوة)
طريق) انجرا  فحص  جماعة  الرمل 

الفنيدق طنجة.)

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 
الشركة):)99)سنة).

مبلغ رأسمال الشركة:)11.111).) 
درهم،)موسم كالتالي:

 APM TERMINALS الشركة)
(:(MANAGEMENT B.V

 (.(11 بويمة) حصة  ((.111   
درهم للحصة.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

 APM TERMINALS الشركة)
 MANAGEMENT B.V

 Pays-basTurfmarkt ا) عنوانها:)
 107( 2511DP( ’s-Gravenhage
Pays-Base( 2511DP( s’-

.Gravenhage(Pays-Bas
والعائلية) الشخصية  األسماء)

ومواطن مسيري الشركة:
 BINDERUP JAN(السيد

 Avenida del Prado ( 6(:عنوانه
 (9661 Nueva andalucia Malaga

(9661 Malaga Espagne
 PEDERSEN KELD(السيد

 (6 رقم) كاسطل  منار  عنوانه:)
 Mnar Castle 911(1(طنجة املغرب

n°(6 911(1 TANGER MAROC
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (15 بتاريخ) بطنجة  التجارية 

1)1))تحت رقم)9)6)3).
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SOUSS-FISC(SARL

SOCIETE 24H-TRANS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOUSS-FISC(SARL
 N°1 APP. N°1 AV.

 MARRAKECHE TAGHZOUTE
 INEZGANE PREFECTURE

 D’INEZGANE(AIT(MELLOUL،
86350، INEZGANE(MAROC
SOCIETE 24H-TRANS  شركة 

عات مسؤلية محدود3
 عات الشريك الوحيد
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وعنوان مورها اإلجتماعي رقم ))) 
بلوك 8 حي اكيا عبو املزار اوت ملول 

- 51)86 أوت ملول املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(9917

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

. SOCIETE(24H-TRANS

نول) (- (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البضائع لحساب الغير وطنيا ودوليا.

و بصفة عامة جميع العمليات) (-

املتعلوة بشكل مباشر أو غير مباشر)

بأغراض الشركة
عنوان املور االجتماعي):)رقم)))) 

بلوك)8)حي اكيا عبو املزار اوت ملول)-)

51)86)أوت ملول املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد حميد أوت وازغور):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
وازغور) أوت  حميد  السيد 
8)حي اكيا) بلوك) (((( رقم) عنوانه(ا))

أوت) (86(51 ملول) اوت  املزار  عبو 

ملول املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
وازغور) أوت  حميد  السيد 
8)حي اكيا) بلوك) (((( رقم) عنوانه(ا))

أوت) (86(51 ملول) اوت  املزار  عبو 

ملول املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
فبراور) ((9 بتاريخ) ( االبتدائية بانزكان)

1)1))تحت رقم)97).
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FOR NEGOCE

 PATISSERIE 707 SEPT
CENTS SEPT

شركة عات املسؤولية املحدود3
تأسيس شركة

FOR NEGOCE
حي خط الرملة ) شارع ام السعد 
الرقم )3 ، 71111، العيون املغرب
 PATISSERIE 707 SEPT(CENTS

SEPT شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 717 
زنوة صهيب بن سنان رقم 371 - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

3(337
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 PATISSERIE 717 SEPT CENTS

.SEPT
مخبز3) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

واعداد الحلويات.
تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
717)زنوة صهيب بن سنان رقم)371 

-)71111)العيون املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد واسين كبداني):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
51)حصة) ( (: السيد ماجد3 نيتياز)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) كبداني  واسين  السيد 
حي خط) ((99 رقم) بن صميم  زنوة 

الرملة) 71111)العيون املغرب.
عنوانه(ا)) نيتياز  ماجد3  السيد 
الوحد3)) مدونة  ف  بلوك  (73( رقم)

71111)العيون املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) كبداني  واسين  السيد 
حي خط) ((99 رقم) بن صميم  زنوة 

الرملة) 71111)العيون املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
19)مارس) بتاريخ) ( االبتدائية بالعيون)

1)1))تحت رقم)679/2020.
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دووان الخدمات

STE WADIBOU  SNC
شركة التضامن
تأسيس شركة

دووان الخدمات
شارع محمد الخامس رقم 93 سيدي 

قاسم ، 6111)، سيدي قاسم 
املغرب

STE(WADIBOU  SNC شركة 
التضامن

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 
زيراري ) رقم )9 سيدي قاسم - 

6111) سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
(8363

في) مؤرخ  موثق  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (((
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات)

التالية:
شكل الشركة):)شركة التضامن.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.WADIBOU  SNC
مواول) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

االالت الفالحية
اشغال مختلفة)

موال الدراجات النارية قطع غيار)
واكسسوارات).

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- قاسم) سيدي  (9( رقم) (( زيراري)

6111))سيدي قاسم املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (51 ( (: شيماء) الصياد  السيد3 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 511 ( (: ( العربي) الصياد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (51 ( (: زكرياء) الصياد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد3 الصياد شيماء)عنوانه(ا))
تجزئة زيراري)))رقم))9)سيدي قاسم)

6111))سيدي قاسم))املغرب.
عنوانه(ا)) ( السيد الصياد العربي)
تجزئة زيراري)))رقم))9)سيدي قاسم)

6111))سيدي قاسم))املغرب.
عنوانه(ا)) زكرياء) الصياد  السيد 
تجزئة زيراري)))رقم))9)سيدي قاسم)

6111))سيدي قاسم))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) شيماء) الصياد  السيد 
تجزئة زيراري)))رقم))9)سيدي قاسم)

6111))سيدي قاسم))املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (8 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

فبراور)1)1))تحت رقم)5)).
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Soft(finances(sarl

AMSTC
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
Soft(finances(sarl

شارع بئر أنزران عمار3 زينب رقم 3 ، 
6111)، سيدي قاسم الغرب

 AMSTC
شركة عات املسؤولية املحدود3
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وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة بغداد 
رقم 18 بالطابق السفلي حي الزاوية - 

6111) سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(8387
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 فبراور) (13
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.AMSTC
مواولة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

األشغال املختلفة أو البناء.
زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
السفلي) بالطابق  (18 رقم) بغداد 
قاسم) سيدي  ((6111 (- الزاوية) حي 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (51 ( (: الوطرني) عادل  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (51 ( (: الوطرني) اووب  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
((: السيد صالح الدون الحضراوي)
51))حصة بويمة)11))درهم للحصة)
السيد زكرياء)دنيب):))51))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) الوطرني  عادل  السيد 
11))تجزئة أزهرون)3171))الونيطر3)

املغرب.
عنوانه(ا)) الوطرني  اووب  السيد 
الكامل) سيدي  غيد3  اوالد  دوار 

6111))بلوصيري املغرب.
الحضراوي) الدون  صالح  السيد 
حي) (19 رقم) بغداد  زنوة  عنوانه(ا))
الزاوية)6111))سيدي قاسم املغرب.

عنوانه(ا)) دنيب  زكرياء) السيد 
املغرب العربي ب)3)رقم)75) 3191) 

الونيطر3 املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) الوطرني  عادل  السيد 
11))تجزئة أزهرون)3171))الونيطر3)

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (1 بتاريخ) ( االبتدائية بسيدي قاسم)

مارس)1)1))تحت رقم)-.
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COMPTAFFAIRES

ANARED
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

ANARED شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي عمار3 
قرقوبي زنوة كالياس الطابق الثاني 
الشوة رقم 3 - 1811) املحمدوة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(553(
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.ANARED

غرض الشركة بإوجاز):)بيع شراء)و)

تجار3 مواد الصيد.

عمار3) (: االجتماعي) املور  عنوان 

الثاني) الطابق  كالياس  قرقوبي زنوة 

املحمدوة) ((1811 (- (3 رقم) الشوة 

املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 51.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: السيد بوشتي محمد أنس)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

أنس) محمد  بوشتي  السيد 

فيال) شنكيط  زنوة  (33 عنوانه(ا))

سيف)1811))املحمدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

أنس) محمد  بوشتي  السيد 

فيال) شنكيط  زنوة  (33 عنوانه(ا))

سيف)1811))املحمدوة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)5)6.
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COMPTAFFAIRES

BATWAISS
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er(ETAGE(N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

BATWAISS شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي تجزئة 

الصدوق رقم )1) الطابق االول - 

1811) املحمدوة املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

(5533

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BATWAISS

:)مواول في) غرض الشركة بإوجاز)

أعمال مختلفة وأعمال البناء.

تجزئة) (: االجتماعي) املور  عنوان 

(- االول) الطابق  ((1( رقم) الصدوق 

1811))املحمدوة املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.111 ( (: هريمش) جواد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هريمش  جواد  السيد 

 (1811  533 رقم) ((7 البرادعة زنوة)

املحمدوة املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هريمش  جواد  السيد 

 (1811  533 رقم) ((7 البرادعة زنوة)

املحمدوة املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية باملحمدوة))بتاريخ)31)وونيو)

1)1))تحت رقم)6)6.
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ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م عات الشريك)

الوحيد

FRISOSAID شركة
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
عات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب)) رقم 
6) حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
شركة FRISOSAID شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي املحل 

املستخرج من الدار رقم 379، تجزئة 
داليا آوت يعزم ، أكوراي. - 151)5 

اكوراي املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39759
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((9
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FRISOSAID
األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

مختلفة أو البناء.
املحل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
املستخرج من الدار رقم)379،)تجزئة)
 5(151 (- أكوراي.) (، داليا آوت يعزم)

اكوراي املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد سعيد الجمعاوي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
الجمعاوي) سعيد  السيد 

عنوانه(ا)))تجزئة الداليا آوت يعزم)،)

أكوراي.)151)5)اكوراي املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
الجمعاوي) سعيد  السيد 

عنوانه(ا)))تجزئة الداليا آوت يعزم)،)

أكوراي.)151)5)اكوراي املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (19 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)383).
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

BMCJTM
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL

 Avenue Mohammed Slaoui n

 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc

BMCJTM شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 33) 

تجزئة سباتة  طريق اموزار الطاتق ) 

31111 فاس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(769

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (15

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.BMCJTM
غرض الشركة بإوجاز):)-1)مواول)

لألعمال املختلفة أو البناء

-2)التجار3 واالستيراد والتصدور

-3مواول بناء

-4)التطوير العواري والبناء.

 (33 (: االجتماعي) املور  عنوان 

تجزئة سباتة))طريق اموزار الطاتق)) 

31111)فاس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

البوشبتي) العزيز  عبد  السيد 

درهم) ((11 بويمة) حصة  ((.111 ( (:

للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

البوشبتي) العزيز  عبد  السيد 
زنوة ورززات حي) ((1 رقم) عنوانه(ا))

النجاح فاس)31111)فاس املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

البوشبتي) العزيز  عبد  السيد 
زنوة ورززات حي) ((1 رقم) عنوانه(ا))

النجاح فاس)31111)فاس املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((( بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)5)3).
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FIRST EXPERTISE

MFF CONSEIL
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FIRST EXPERTISE

 BD MOHAMMED V 3-658

 RESIDENCE ZINE EL MAHABA

 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

الدار البيضاء املغرب

 MFF CONSEIL

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد(في طور التصفية)

وعنوان مورها اإلجتماعي  )3) شارع 

 B (( أنفا إقامة أزور املكتب رقم

سيدي بليوط 1311) الدارالبيضاء 

أنفا - 1311) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.963(

العام) الجمع  بموت�سى 

 (1(1 مارس) (19 اإلستثنائياملؤرخ في)

مسؤلية) عات  شركة  حل  تورر 

 MFF محدود3 عات الشريك الوحيد)

 (1.111 رأسمالها) مبلغ  ( (CONSEIL

درهم وعنوان مورها اإلجتماعي)))3) 

 B (((شارع أنفا إقامة أزور املكتب رقم

الدارالبيضاء) ((1311 سيدي بليوط)

املغرب) الدارالبيضاء) ((1311 (- أنفا)

نتيجة ل):)نوص في املوارد املالية.

و حدد مور التصفية ب))3))شارع)

 B  (( رقم) املكتب  أزور  إقامة  أنفا 

الدارالبيضاء) ((1311 سيدي بليوط)

أنفا)-)1311))الدارالبيضاء)املغرب.)

و عين:

فهري) فا�سي  ( محمد) السيد(3))

سندباد) تجزئة  ((11 عنوانه(ا)) و 

الدارالبيضاء) ((1(81 عين الذئاب ا)

املغرب كمصفي)(3))للشركة.

وعند اإلقتضاء)الحدود املفروضة)

محل) لهم  املخولة  الصالحيات  على 

املخابر3 و محل تبليغ العوود و الوثائق)

املتعلوة بالتصفية):)املور االجتماعي

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 15 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)))7353.

666I
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ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م

)عات الشريك الوحيد

  GRANDS PRESTATIONS 
LOGISTIQUE    ET DIVERS 

(GPLD)
شركة عات مسؤلية محدود3

 عات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
عات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب)) رقم 
6) حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
 GRANDS PRESTATIONS)  شركة
 LOGISTIQUE(ET(DIVERS (GPLD
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة 

محمد الزرقطوني درب ))، رقم 
6)، حي السالم، ويسالن، مكناس - 

51181 مكناس املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39777
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)
 GRANDS PRESTATIONS) ( شركة)
.LOGISTIQUE ET DIVERS (GPLD
غرض الشركة بإوجاز):)-)األشغال)

املختلفة أو البناء)
-)مكتب الدراسات و األبحاث.

زنوة) (: االجتماعي) املور  عنوان 
رقم) (،(( درب) الزرقطوني  محمد 
(- مكناس) ويسالن،) حي السالم،) (،(6

51181)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)
درهم،)موسم كالتالي:

السيد أناس انفيفخ):))11))حصة)
بويمة)111.))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

السيد أناس انفيفخ عنوانه(ا))66 
زنوة زنجبار شوة)19)املحيط الرباط)

1131))الرباط املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أناس انفيفخ عنوانه(ا))66 
زنوة زنجبار شوة)19)املحيط الرباط)

1131))الرباط املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((6 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)158).
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LAFAGA SARL

يـوكـسـتـيـل
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

LAFAGA SARL
39) شارع لال واقوت الطابق 6 

مكتب 95) ، 1191)، الدارالبيضاء 
املغرب

وـوكـسـتـيـل شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها االجتماعي )) زنوة 
صبري بوجمعة الطابق ) رقم 6 - 

1181) الدارالبيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 
.373339

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 وونيو) (1( في) املؤرخ 
نشاط) إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة الحالي):
األجهز3) وتوزيع  وتصدور  استيراد 

الطبية.
وتوزيع) وتصدور  استيراد 
ومنتجات) التجميل  مستحضرات 

النظافة الذاتية.

استيراد وتصدور وتوزيع املكمالت)

الغذائية..

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 (6 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73593.
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ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م عات الشريك)

الوحيد

 MOUNIR شركة

ELECTRICITE TRAVAUX
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

عات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب)) رقم 

6) حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب

 MOUNIR ELECTRICITE شركة

TRAVAUX شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي املحل 

املستخرج من الدار رقم 586 عين 

الشبيك برج موالي عمر  - 51111 

مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

398((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 MOUNIR ELECTRICITE شركة)

.TRAVAUX

األشغال) (: غرض الشركة بإوجاز)

املختلفة أو البناء).

املحل) (: االجتماعي) املور  عنوان 
عين) (586 رقم) الدار  من  املستخرج 
 51111 (- ( الشبيك برج موالي عمر)

مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
11))حصة) ( (: السيد منير سناطح)

بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) سناطح  منير  السيد 
برج موالي عمر)) الشبيك  عين  (586

51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سناطح  منير  السيد 
برج موالي عمر)) الشبيك  عين  (586

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((7 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)577).
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

STE G.T.J.H
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL
 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
STE G.T.J.H شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم الخطابي عمار3 بن  مو�سى 
الكواش الطابق ) 31111  فاس 

املغرب
تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

6(8(9
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في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18
املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.G.T.J.H
-1مواول) (: غرض الشركة بإوجاز)

أعمال مختلفة
-2أعمال البناء

-3)النول لآلخرين.
عنوان املور االجتماعي):)شارع عبد)
مو�سى) ( بن) عمار3  الخطابي  الكريم 
فاس) ( (31111  ( الطابق) الكواش 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: جيجي) عادل  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
 (.111 ( (: حمون) رشيد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
عنوانه(ا)) جيجي  عادل  السيد 
شوة) (( طابق) (33 رقم) بيتي  اقامة 
  31111 املحمدوة) وخلف  بني  (61

املحمدوة املغرب.
عنوانه(ا)) حمون  رشيد  السيد 
امسيلة) حي  الخضراء) املسير3  شارع 
صفرو) (31111 صفرو) البهاليل 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) جيجي  عادل  السيد 
شوة) (( طابق) (33 رقم) بيتي  اقامة 
  31111 املحمدوة) وخلف  بني  (61

املحمدوة املغرب
عنوانه(ا)) حمون  رشيد  السيد 
امسيلة) حي  الخضراء) املسير3  شارع 
صفرو) (31111 صفرو) البهاليل 

املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)333).
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MARSOTEX

MARSOTEX
إعالن متعدد الورارات

MARSOTEX

املنطوة الصناعية املجد، زنوة 

3)، الوطعة 859، الطابق األول ، 

91111، طنجة املغرب

MARSOTEX »شركة عات 

املسؤولية املحدود3«

وعنوان مورها االجتماعي: املنطوة 

الصناعية املجد، زنوة 3)، الوطعة 

859، الطابق األول - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.39335

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)1))مارس)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

قبول استوالة السيد سعيد مرصو)

لشركة) وحيد  كمسير  منصبه  من 

منحه) مع  (»MARSOTEX SARL«

فتر3) أجل  من  الذمة  إبراء) شهاد3 

تسييره.

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

:)محمد العربي مرصو) تعيين الساد3)

شريكين) كمسيرون  مرصو  وخالد 

محدود3.) غير  ملد3  وعلك  للشركة،)

معامالتها) جميع  في  الشركة  تلزم 

بتوقيع املسيرون معا.

على) ونص  الذي  (:3 رقم) قرار 
ماولي:)تحيين وإعاد3 صياغة الوانون)

مجموع) ليشمل  للشركة  األسا�سي 

التغييرات الجدود3.

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)1:)الذي ونص على ماولي:)

إعاد3 صياغته بالكامل.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((7 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))77)3).

67(I

comptable(-(lafrikh(said 

 SOCIETE PHARMACIE 
 ALFADL AIN AOUDA

SARL AU 
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

comptable - lafrikh(said

 N° 60 rue 01 assaka(Khénifra ،

25063، bejaad(maroc

 SOCIETE PHARMACIE ALFADL 

AIN(AOUDA  SARL(AU  شركة 

عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 6)3أ ، 

تجزئة الفضل عين العود3  - 11)) 

تمار3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

((9933

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (1(

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

((: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

 SOCIETE PHARMACIE ALFADL

. AIN AOUDA  SARL AU

غرض الشركة بإوجاز):)

.ممارسة مهنة الصيدالني)-)

(، امتالك) (، اقتناء) إنشاء،) (.

الصيدلية،) وإدار3  تشغيل  (، التمتع)

لوازم) أو  ملحوات  ( (، تجهيزات) بيع 

الصيدلة)-)

األدوية) وصنع  تحضير  (-
و) صيدالنية  وشبه  الصيدالنية 
الشركة) طرف  من  (، التجميلية)
نفسها أوعن طريق الغير و))عن طريق)

املناولة.
(، 6)3أ) (: املور االجتماعي) عنوان 
 ((11 (- ( تجزئة الفضل عين العود3)

تمار3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد عبد هللا))املكتفي))):))111.) 

حصة بويمة)1))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبد هللا))املكتفي))عنوانه(ا))
 ((111  (35 حي األزرق نمسية رقم)

تمار3))املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا))املكتفي))عنوانه(ا))
 ((111  (35 حي األزرق نمسية رقم)

تمار3))املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((3 بتاريخ) ( بتمار3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)393.
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 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE(&(TAX

SOLUTIONS SARL

SMAN COF
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
 ADIL(ANOIR(COMPTABILITE &

TAX SOLUTIONS SARL
 Avenue Mohammed Slaoui n
 44, Fès(Boite(Postale  : 2255،

30000، Fès(Maroc
SMAN COF شركة عات املسؤولية 

املحدود3
وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 
الصناعية سيدي ابراهيم  شارع 

1)8 تجزئة 9) فاس 31111 فاس 
املغرب.
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تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6((87
بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
تمت) ((1(1 ماي) ((8 في) املؤرخ 

املصادقة على):
تفويت السيد)(3))عثمان))الزهري)
511)حصة اجتماعية من أصل)11) 
امحمد)) ((3) السيد) ( لفائد3) حصة 

البوالي بتاريخ)8))ماي)1)1).
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (
وونيو) ((6 بتاريخ) ( بفاس) التجارية 

1)1))تحت رقم)339).
673I

centre d’étude de gestion et d’organisation

AKDITAL HOLDING
إعالن متعدد الورارات

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

AKDITAL HOLDING »شركة  
املساهمة«

وعنوان مورها االجتماعي: كرين 
أوفيس رقم 9) و1)، بوسيجور، 
زاوية زنوة الجدود3 و شارع عبد 
الرحيم بو عبيد، الطابق الثاني - 

1)13) الدار البيضاء املغرب.
»إعالن متعدد الورارات«

رقم التوييد في السجل التجاري: 
.85(7

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)
املؤرخ في)1))فبراور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)
على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
العام) بموجب محضر الجمع  ماولي:)
فبراور) ((1 في) املنعود  االستثنائي 
لشركة) املساهمين  فإن  (، ((1(1
شركة) وهي  (، هولدونج«) »أكدوتال 
 ((.(8(.111 رأسمالها) مساهمة 
ألف درهم)،)مورها االجتماعي بالدار)
البيضاء،)كرين أوفيس رقم)9)و1)،)
بوسيجور،)زاوية زنوة الجدود3 و شارع)

الطابق الثاني) عبد الرحيم بو عبيد،)
رقم)9))و قررت)1))شركة بوسيجور)
،)زاوية الجدود3 وعبد الرحيم بوعبيد)

-)الطابق الثاني)،)قررو زياد3 رأس مال)

درهم) (68.8(9.111 الشركة بمودار)

 ((.(8(.111 مبلغ) من  وصل  لكي 

81.111.111)درهم بإنشاء) درهم إلى)

 (11 بويمة) جدود  سهم  (688.(91

لالكتتاب) الواحد  للسهم  درهم 

النحو) على  لالكتتاب  كامل  ودفع 

من) درهم  التالي:5.111)3.)6)

نودًوا) سهًما  (6(3.(51 إنشاء) خالل 

جدوًدا تم إصداره بالويمة االسمية)

بالكامل) وسداده  االكتتاب  ليتم  (،

باملواصة مع بعض) (، عند االكتتاب)

املستحوات التابتة واملستحوة الدفع)
للشركة املسجلة في الحساب الجاري)

درهم) (6.393.111 للمساهمين؛)

من خالل إدراج عالو3 اإلصدار التي)

تظهر بخصوم الحوصلة في حسابات)

تاريخ) في  للشركة  السهمي  الرأسمال 

خالل) من  وعلك  (، االجتماع) هذا 

بويمة) جدود  سهم  (63.931 إنشاء)

اسمية)11))درهم لكل منها)،)ُصنفت)

على قدم املساوا3 وسيتم تخصيصها)

إنشاء) من خالل  للمساهمين  مجاًنا 

 (.111 موابل) جدود  سهم  (57(

 les« وتم تطبيق إجراء) سهم قدوم.)

rompus«من قبل املساهمين

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
اإلداري) املجلس  إجتماع  بموجب 

وافق) (، ((1(1 فبراور) ((3 املنعود في)

أعضاء)مجلس اإلدار3 على الشروط)

التي تم بموجبها االكتتاب في األسهم)

املستحوة) للمبالغ  ودفعها  الجدود3 

وأكدوا التنفيذ النهائي من الزياد3 في)
111.)8).)))درهم) رأس املال البالغ)

إلى)81.111.111)درهم.

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)6:)الذي ونص على ماولي:)

تعدول موتضاوات البند السادس من)

النظام االسا�سي للشركة.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

مارس)1)1))تحت رقم)37)733.
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 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

IRRIGATION ENERGITIQUE

شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

 ALI(OULHAJ ( SIMOTIC)

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البرود 1)3 الرئيسية 

الرشيدوة ، 111)5، الرشيدوة 

املغرب

   IRRIGATION ENERGITIQUE

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي توسعة 

قصر تيمزوغين الكنك - 111)5 

الرشيدوة املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(1(1/(367(

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((6 في) املؤرخ 

املصادقة على):

البوني ووسف) ((3) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((61

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((6.111

وونيو) ((6 بتاريخ) ( التهومي) محمد 

.(1(1

البوني ووسف) ((3) تفويت السيد)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((71

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((7.111

فؤاد زركوني بتاريخ)6))وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

 (3 بتاريخ) ( بالرشيدوة) االبتدائية 

وونيو)1)1))تحت رقم)155/2020.
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aice compta

MIYAMO

شركة عات املسؤولية املحدود3

وفا3 شريك

aice compta

 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc

 MIYAMO

 شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي )) شارع 

محمد الخامس طريق مدوونة  - 

1553) البيضاء املغرب.

وفا3 شريك

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(7((83

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)19)مارس)1)1))تم اإلعالم)

بوفا3 الشريك محمد ميار3 و توزيع)

لرسم) (
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (1(1 أبريل) (18 في) املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي):

 (.6(5 ( (، ( ميار3) ( عزيز) السيد(3))

حصة).

 (.6(5 ( (،( السيد(3))املهدي ميار3)

حصة).

 (.3(( ( (، ( ميار3) ( مريم) السيد(3))

حصة).

 (.3(( ( (، ميار3) ( زكية) السيد(3))

حصة).

 (.3(( ( (، ( نزهة ميار3) السيد(3))

حصة).

 (.3(( ( (، ( ميار3) هند  السيد(3))

حصة).

 (.6(5 ( (، ( أحمد ميار3) السيد(3))

حصة).

 (.877 ( (، ( كنز3 الوباج) السيد(3))

حصة).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736333.

676I
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aice compta

 PROMOTION
IMMOBILIÈRE EZIAT

شركة عات املسؤولية املحدود3
وفا3 شريك

aice compta
 lissasfa 3 bloc(d(n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 PROMOTION IMMOBILIÈRE

EZIAT  شركة عات املسؤولية 
املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 8)شارع 
محمد 5 طريق مدوونة  - 1111) 

البيضاء املغرب.
وفا3 شريك

رقم التوييد في السجل التجاري 
.89883

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)
املؤرخ في)19)مارس)1)1))تم اإلعالم)
ميار3 و توزيع) ( بوفا3 الشريك محمد)
لرسم) (

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (1(8 أبريل) (18 في) املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي):

السيد(3))كنز3))قباج))،))97)حصة).
 88( ( (، ( ميار3) عزيز  السيد(3))

حصة).
 88( ( (، ( ميار3) ( مهدي) السيد(3))

حصة).
السيد(3))هند ميار3))،))65)حصة).
السيد(3))مريم ميار3))،))65)حصة)
 88( ( (، ( ميار3) أحمد  السيد(3))

حصة).
السيد(3))زكية ميار3))،))65)حصة)
السيد(3))نزهة))ميار3))،))65)حصة)
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (9 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73633.
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CAF MAROC

BEN YASSINE NEGOCE
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
CAF MAROC

 RUE(OUED(ZIZ(N°20 CASTILLA

 2° ETG(N° 7 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

BEN YASSINE NEGOCE شركة 
عات مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي زنوة واد 
زيز رقم 1) اقامة كاسطيا الطابق 
الثاني رقم 1) - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

(15715
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
 BEN (: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.YASSINE NEGOCE
تسويق) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

البيض و املواد الغذائية.
زنوة واد) (: عنوان املور االجتماعي)
الطابق) كاسطيا  اقامة  ((1 رقم) زيز 
طنجة) (91111 (- ((1 رقم) الثاني 

املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد بلعيد ابن واسين):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد بلعيد ابن واسين عنوانه(ا))
91111)طنجة) ( شارع موالي الرشيد)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بلعيد ابن واسين عنوانه(ا))
91111)طنجة) ( شارع موالي الرشيد)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز) (1( بتاريخ) ( التجارية بطنجة)

1)1))تحت رقم)163)3).
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centre d’étude de gestion et d’organisation

 MASTER BUILDERS

SOLUTIONS MAROC
إعالن متعدد الورارات

 centre d’étude de gestion et

d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89

 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،

casablanca maroc

 Master Builders Solutions

Maroc  »شركة عات املسؤولية 

املحدود3 عات الشريك الوحيد«

وعنوان مورها االجتماعي: 7, شارع 

اوركيدي - الدار البيضاء 7, شارع 

اوركيدي - الدار البيضاء 1591) 

الدار البيضاء املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.(((37

بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3))فبراور)1)1)

تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

جاك) كلود  دودويه  السيد  استوالة 

من) ((1(1 مارس) ((3 من) فور ابتداء)

إبراء) ومنحه  للشركة  كمسير  والوته 

الذمة كامل ونهائي إلدارته.

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)

تعيين مسير جدود للشركة ملد3 غير)

محدود3:))السيد لويك مونيا)،)فرن�سي)

في) الجنسية،)من مواليد)7/8/1969)

 (36 في) مويم  (، (فرنسا)) فيلوربان)

(، (11(11 ( ابيس رود عوارات نياري)

نيروبي)(كينيا))،)الحامل لجواز السفر)
.(7FV(6863(رقم

وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

على) ونص  الذي  (:(6 رقم) بند 
البند) موتضاوات  تعدول  ماولي:)
السادس عشر من النظام االسا�سي)

للشركة
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)7)7369.
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centre d’étude de gestion et d’organisation

NUHEMS MAROC
إعالن متعدد الورارات

 centre d’étude de gestion et
d’organisation

 bd(d’ Anfa, résid(Ibn ,89
 Zaidoune, tour(A, 15°ét.

 20060 Casablanca ، 20060،
casablanca maroc

NUHEMS MAROC »شركة عات 
املسؤولية املحدود3 عات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مورها االجتماعي: رقم ) ، 
الوطعة A3 ، املبنى C »عاج 3« ، 

الطابق الثاني - مارينا الدار البيضاء  
- 3))7) الدار البيضاء  املغرب.

»إعالن متعدد الورارات«
رقم التوييد في السجل التجاري: 

.((133
بموت�سى الجمع العام االستثنائي)

املؤرخ في)3))مارس)1)1)
تم اتخاع الورارات التالية:)

قرار رقم)):)الذي ونص على ماولي:)
استوالة السيد دانيال ألفونس ب.)
 (1(1 3))مارس) فان بوم ابتداء)من)
للشركة) مشارك  كمسير  والوته  من 
ونهائي) كامل  الذمة  إبراء) ومنحه 

إلدارته.
على) ونص  الذي  (:( رقم) قرار 
لفتر3) مشارك  مسير  تعيين  ماولي:)
بابيه) ووسف  السيد  محدود3:) غير 
 (3 من مواليد) (، مغربي الجنسية) (،
للبطاقة) الحامل  (، ((98( وونيو)
،الواطن) (BJ3(7767 رقم) الوطنية 
في الدار البيضاء،)حي أرسالن،)شارع)

رقم7)مبنى رقم)93)عين برجة.
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وتبعا لذلك تم تعدول موتضيات)

النظام األسا�سي التالية:)

بند رقم)3):)الذي ونص على ماولي:)

موتضيات) في  تعدول  اي  الووجد 

النظام االسا�سي للشركة

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736796.
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FOXY ACCESSOIRES AUTO SARL

 FOXY ACCESSOIRES AUTO
Sarl

شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

 FOXY ACCESSOIRES AUTO

SARL

 Bd(Moulay(Youssef 1èr(Etage 73

OUJDA MAROC ،61111 ، 5/(

 FOXY ACCESSOIRES AUTO Sarl

شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي 73, شارع 

موالي ووسف الطابق االول )/5  - 

61111 وجد3  املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

35187

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 ماي) ((7

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOXY (: اإلقتضاء)بمختصر تسميتها)

.ACCESSOIRES AUTO Sarl

غرض الشركة بإوجاز):)بيع تصدور)

و استيراد))قطاع))الغيار))للسيارات.

عنوان املور االجتماعي):)73,)شارع)

(- ( (1/5 موالي ووسف الطابق االول)

61111)وجد3))املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

الشركة:)) رأسمال  مبلغ 

11.111,11))درهم،)موسم كالتالي:

 511 ( (: ( السيد بوخلخال محمد)

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد3 منوني رجاء):))511)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):

السيد بوخلخال محمد))عنوانه(ا))

سلمان) بن  زاود  شارع  الزهور  حي 
زنوة النرجس)13)رقم))61111)وجد3))

املغرب.

عنوانه(ا)) رجاء) منوني  السيد3 

طريق سيدي ادريس جنان العيا�سي)
رقم)16) 61111)وجد3))املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوخلخال محمد))عنوانه(ا))

حي الزهور شارع زاود بن سلمان زنوة)
وجد3)) (61111  15 رقم) (13 النرجس)

املغرب

عنوانه(ا)) رجاء) منوني  السيد3 

طريق سيدي ادريس جنان العيا�سي)
رقم)16) 61111)وجد3))املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بوجد3) التجارية 

1)1))تحت رقم)31)).
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عادل الزميتة)-)محاسب-

DECOR.K.F.H
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

عادل الزميتة - محاسب-

51) حي االدارسة بلوك ) تاز3 ، 

35111، تاز3 املغرب

DECOR.K.F.H شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي دوار جبلة 

باب مرزوقة - 35113 تاز3 املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

5375

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) ((1

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.DECOR.K.F.H

غرض الشركة بإوجاز):

منتجات) واستيراد  تصدور  ((

النجار3 و التنجيد)

))نول الدولي البضائع)

3)البناء)واالشغال املتخلفة)

عنوان املور االجتماعي):)دوار جبلة)

باب مرزوقة)-)35113)تاز3 املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد كريم هواري):))811)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

السيد حسن هواري):))11))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) هواري  كريم  السيد 

تاز3) (35113 دوار جبلة باب مرزوقة)

املغرب.

عنوانه(ا)) هواري  حسن  السيد 

تاز3) (35113 دوار جبلة باب مرزوقة)

املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) هواري  كريم  السيد 

تاز3) (35113 دوار جبلة باب مرزوقة)

املغرب

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز) (1( بتاريخ) ( بتاز3) االبتدائية 

1)1))تحت رقم)252/2020.

68(I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م عات الشريك)

الوحيد

شركة
 LIBRAIRIE PAPETERIE DE  

AZ
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 

عات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب)) رقم 

6) حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب

 LIBRAIRIE PAPETERIE DE  شركة

AZ شركة عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم 9 

مكرر، ر 3، زنوة مستشفى السباتة،  

- 51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

39935

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (18

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة)) (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.LIBRAIRIE PAPETERIE DE AZ

وراقة) (1- (: غرض الشركة بإوجاز)

بالتوسيط.)

-2)املتاجر3.  
 9 رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
مكرر،)ر)3،)زنوة مستشفى السباتة،))

-)51111)مكناس املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 511.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

 (.511 ( (: سعيد) بدوبي  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

السيد3 متال أمال):))511.))حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).
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والعائلية) الشخصية  األسماء) (-
وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) سعيد  بدوبي  السيد 
زنوة املستوصف اسباتا مكناس) (61

51111)مكناس املغرب.
السيد3 متال أمال عنوانه(ا))رقم)
)3))النصر)))شارع محمد السادس)

مكناس)51111)مكناس املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) سعيد  بدوبي  السيد 
زنوة املستوصف اسباتا مكناس) (61

51111)مكناس املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) ((5 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم))73).

683I

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م عات الشريك)

الوحيد

 TIFLET شركة 
DISTRIBUTION GAZ

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية حكيم الرجواني ش.م.م 
عات الشريك الوحيد

شارع محمد الزرقطوني درب)) رقم 
6) حي السالم ويسالن مكناس ، 

51181، مكناس املغرب
 TIFLET DISTRIBUTION شركة 
GAZ شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )1) 

حي صحراو3 برج موالي عمر. - 
51111 مكناس املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 
محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 
39739

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وناور) ((7
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 
الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.
عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء)بمختصر تسميتها):))شركة)

.TIFLET DISTRIBUTION GAZ
توزيع) (1- (: غرض الشركة بإوجاز)

الغاز..
رقم) (: االجتماعي) املور  عنوان 
(- )1))حي صحراو3 برج موالي عمر.)

51111)مكناس املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: سليماني) عمر  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):
 3 السيد عمر سليماني عنوانه(ا))
 (11(1 زنوة واد زم حسان الرباط.)

الرباط))املغرب).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
 3 السيد عمر سليماني عنوانه(ا))
 (11(1 زنوة واد زم حسان الرباط.)

الرباط املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
وونيو) (18 بتاريخ) ( التجارية بمكناس)

1)1))تحت رقم)375).

683I

FUDICAIRE ISMAILI

STE SUD TTCGC SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص
FUDICAIRE ISMAILI

حي التوم بلوك ) رقم 17 السمار3 ، 
ES-SMARA(MAROC ،7(111

STE SUD TTCGC SARL شركة 
عات املسؤولية املحدود3

 AV وعنوان مورها اإلجتماعي
 MOULAY(HFID(N° 36 ES

SEMARA - 72000 السمار3 املغرب.
تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(773

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 وونيو) ((1 في) املؤرخ 

املصادقة على):

الدون) عز  ((3) السيد) تفويت 

اجتماعية) حصة  (31.111 الحاسني)

لفائد3)) حصة  (31.111 أصل) من 

 (1 بتاريخ) كونكا  ( امين) ((3) السيد)

وونيو)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

االبتدائية بالسمار3))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)85/2020.

685I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE AGHARASS

PRESTATIONS SARL
شركة عات املسؤولية املحدود3

تعيين مسير جدود للشركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التوم بلوك ) رقم 17 السمار3 ، 

ES-SMARA(MAROC ،7(111

 STE AGHARASS PRESTATIONS

SARL  شركة عات املسؤولية 

املحدود3

 HAY وعنوان مورها اإلجتماعي

 ESSALAM 03 N° 320 ES

SEMARA - 72000 السمار3 املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التوييد في السجل التجاري 

.8((

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تم تعيين) ((1(1 وونيو) ((3 املؤرخ في)

مسير جدود للشركة السيد(3))درمق)

حسن كمسير وحيد

تبعا لوبول استوالة املسير.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالسمار3))بتاريخ)6))وونيو)

1)1))تحت رقم)86/2020.

686I

ائتمانية مومن

Sté AUTOMATIQUA FG
شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

ائتمانية مومن

)3 زنوة سبتة بوعرفة، 11))6، 

بوعرفة املغرب

Sté AUTOMATIQUA FG شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )5) 

تجزئة التضامن - 11))6 بوعرفة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6(7

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 مارس) ((( في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(3))رضوان ملعصب))

أصل) من  اجتماعية  حصة  (511

عبد) ((3) السيد) ( حصة لفائد3) (511

مارس) ((( بتاريخ) ( جبار) الرحمان 

.(1(1

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت رقم)31/2020.

687I

ائتمانية مومن

Sté AUTOMATIQUA FG
شركة عات املسؤولية املحدود3

تحويل املور االجتماعي للشركة

ائتمانية مومن

)3 زنوة سبتة بوعرفة، 11))6، 

بوعرفة املغرب

Sté AUTOMATIQUA FG شركة 

عات املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي رقم )5) 

مكرر تجزئة التضامن  - 11))6 

بوعرفة  املغرب.

تحويل  املور االجتماعي للشركة
رقم التوييد في السجل التجاري 

.6(7
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بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

املؤرخ في)3))فبراور)1)1))تم))تحويل))

من) للشركة  الحالي  االجتماعي  املور 
(- ( مكرر تجزئة التضامن) ((5( »رقم)
»رقم) إلى) املغرب«) ( بوعرفة) (6((11

 6((11 (- ( التضامن) تجزئة  ((5(

بوعرفة)))املغرب«.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) (18 بتاريخ) ( االبتدائية بفجيج)

1)1))تحت رقم)31/2020.

688I

املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل خنيفر3)-)

ملحوة خنيفر3

LLAF FACILITIES
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثمار لجهة بني 

مالل خنيفر3 - ملحوة خنيفر3

مور ملحوة غرفة بني مالل -خنيفر3 

بخنيفر3 الحي االداري -  طريق 

تادلة، 53111، خنيفر3 املغرب

LLAF FACILITIES شركة عات 

مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي جهاد 58 

الحي االداري تيغسالين خنيفر3 

53111 خنيفر3 املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

33((

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (31

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 LLAF (: بمختصر تسميتها) اإلقتضاء)

.FACILITIES

اشغال) (: بإوجاز) الشركة  غرض 
البناء

مفاوضة.
جهاد) (: االجتماعي) املور  عنوان 
تيغسالين خنيفر3) الحي االداري  (58

53111)خنيفر3 املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
 (.111 ( (: الفوير) محمد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد محمد الفوير عنوانه(ا))حي)
خنيفر3) (53111 تيغسالين) السعاد3 

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الفوير عنوانه(ا))حي)
خنيفر3) (53111 تيغسالين) السعاد3 

املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
3))وونيو) بتاريخ) ( االبتدائية بخنيفر3)

1)1))تحت رقم)))).
689I

 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 SMART AND HIGH IT  S.H.I
سمارت اند هاي ات س.ه.ا
شركة عات املسؤولية املحدود3

تأسيس شركة
 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET(DES(AFFAIRES (EL(KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE
إقامة جنان الرحمة السالم ) عمار3 
) شوة 3 اهل لغالم سيدي مومن 
الدار البيضاء سيدي مومن الدار 
البيضاء، 1511)، الدار البيضاء 

املغرب
        *SMART(AND(HIGH(IT * S.H.I
سمارت اند هاي ات   س.ه.ا شركة 

عات املسؤولية املحدود3

 AV وعنوان مورها اإلجتماعي

 OMAR BNOU EL KHATTAB N°(

 LOT(AL(HOUDA(LOT 9 SIDI

 MOUMEN – CASABLANCA -

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات املسؤولية 

املحدود3 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36358(

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
الوانون) إعداد  تم  ((1(1 وونيو) (((

املسؤولية) عات  لشركة  األسا�سي 

املحدود3 باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

املسؤولية املحدود3.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

((((((((*SMART( AND( HIGH( IT( *( S.H.I

سمارت اند هاي ات)))س.ه.ا.

نظام) (• (: بإوجاز) الشركة  غرض 

أمن إلكتروني وكمبيوتر

•استيراد وتصدور،

•)الخدمة الفنية والتدريب)،

•)توزيع التسويق.

•)التشخيص الفني والصناعي.

واستيراد) العامة  التجار3  (•

واستغالل جميع الوطع واملواد.

•)أعمال البناء)والتشييد)،

•)مواول بناء،.

 AV (: االجتماعي) املور  عنوان 

 OMAR BNOU EL KHATTAB N°(

 LOT AL HOUDA LOT 9 SIDI

 MOUMEN( –( CASABLANCA( -

1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (11.111 ( مبلغ رأسمال الشركة:)

درهم،)موسم كالتالي:

السيد سعيد مرشيد)):))51)حصة)

بويمة)11))درهم للحصة).

 51 ( (: ( مرشيد) مصطفى  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) ( السيد سعيد مرشيد)
 (6 رقم) (1( بتجزئة الرحماني الزنوة)
سيدي مومن بالدار البيضاء)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.
السيد مصطفى مرشيد عنوانه(ا))
 (6 رقم) (1( بتجزئة الرحماني الزنوة)
سيدي مومن بالدار البيضاء)1111) 

الدار البيضاء)املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه(ا)) ( السيد سعيد مرشيد)
 (6 رقم) (1( بتجزئة الرحماني الزنوة)
سيدي مومن بالدار البيضاء)1111) 

الدار البيضاء)املغرب
السيد مصطفى مرشيد عنوانه(ا))
 (6 رقم) (1( بتجزئة الرحماني الزنوة)
سيدي مومن بالدار البيضاء)1111) 

الدار البيضاء)املغرب
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 31 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم))73763.
691I

MOORISH

SETNA SARL AU
شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
MOORISH

39 شارع لال واقوت الطابق 5 شوة د 
، 1181)، الدار البيضاء املغرب
SETNA SARL AU شركة عات 
مسؤلية محدود3 عات الشريك 

الوحيد
وعنوان مورها اإلجتماعي 1)3 شارع 
الزرقطوني إقامة حامد الشوة ) - 

1111) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 
رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(939
في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)
تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) (13
مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:
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عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 

 SETNA(:(اإلقتضاء)بمختصر تسميتها

.SARL AU

دراسة) (: بإوجاز) الشركة  غرض 

للوطاعات) متنوعة  واعمال 

الصناعية والخاصة.

 3(1 (: االجتماعي) املور  عنوان 

شارع الزرقطوني إقامة حامد الشوة)

))-)1111))الدار البيضاء)املغرب.

أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

الشركة):)99)سنة).

 (1.111 ( الشركة:) رأسمال  مبلغ 

درهم،)موسم كالتالي:

 (11 ( (: الناصري) مراد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

 (11 ( (: الناصري) مراد  السيد 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).

والعائلية) الشخصية  األسماء) (- (

وصفات ومواطن الشركاء):

عنوانه(ا)) الناصري  مراد  السيد 

 (6 زنوة اإلمام األلو�سي الشوة) ((6

1111))الدار) بوركون الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه(ا)) الناصري  مراد  السيد 

 (6 زنوة اإلمام األلو�سي الشوة) ((6

1111))الدار) بوركون الدار البيضاء)

البيضاء)املغرب.

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ) ( البيضاء) بالدار   التجارية 

7))وونيو)1)1))تحت رقم)736176.

69(I

MOORISH

MAGICEL TRANS SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 

عات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

MOORISH

39 شارع لال واقوت الطابق 5 شوة د 

، 1181)، الدار البيضاء املغرب

 MAGICEL TRANS SARL AU

شركة عات مسؤلية محدود3 عات 

الشريك الوحيد

وعنوان مورها اإلجتماعي 1)3 شارع 

الزرقطوني إقامة حامد الشوة ) - 

1111) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة عات مسؤلية 

محدود3 عات الشريك الوحيد 

رقم التوييد في السجل التجاري : 

36(783

في) مؤرخ  عرفي  عود  ( بموت�سى)

تم إعداد الوانون) ((1(1 مارس) ((9

مسؤلية) عات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد) الشريك  عات  محدود3 

باملميزات التالية:

عات) شركة  (: الشركة) شكل 

الشريك) عات  محدود3  مسؤلية 

الوحيد.

عند) متبوعة  الشركة  تسمية 
(: تسميتها) بمختصر  اإلقتضاء)

.MAGICEL TRANS SARL AU
غرض الشركة بإوجاز):)شراء)وبيع)

الخضروات والفواكه.
 3(1 (: االجتماعي) املور  عنوان 
شارع الزرقطوني إقامة حامد الشوة)

))-)1111))الدار البيضاء)املغرب.
أجلها) من  تأسست  التي  املد3 

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

درهم،)موسم كالتالي:
السيد عبدالرزاق فتحي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
السيد عبدالرزاق فتحي):))111.) 

حصة بويمة)11))درهم للحصة).
والعائلية) الشخصية  األسماء) (-

وصفات ومواطن الشركاء):
السيد عبدالرزاق فتحي عنوانه(ا))
م س) (1( إقامة رياض األلفة العليا)
18)عمار3)17)شوة)5)))حي الحسني)
الدار البيضاء) ( ((111 الدار البيضاء)

املغرب.
والعائلية) الشخصية  األسماء) (

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالرزاق فتحي عنوانه(ا))
م س) (1( إقامة رياض األلفة العليا)
18)عمار3)17)شوة)5)))حي الحسني)
1111))الدار البيضاء) الدار البيضاء)

املغرب.
باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ) ( بالدار البيضاء) التجارية 

وونيو)1)1))تحت رقم)736937.

69(I

NOVA MODA II

NOVA MODA II

شركة عات املسؤولية املحدود3

تفويت حصص

NOVA MODA II

املنطوة الصناعية اجزناوة الوطعة 

58) ، 91111، طنجة املغرب

NOVA MODA II شركة عات 

املسؤولية املحدود3

وعنوان مورها اإلجتماعي املنطوة 

الصناعية اجزناوة الوطعة 58) - 

91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

رقم التوييد في السجل التجاري 

.(6759

بموت�سى الجمع العام اإلستثنائي)

تمت) ((1(1 ماي) (15 في) املؤرخ 

املصادقة على):

تفويت السيد)(3))جمال))لغمو�سي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.611

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.611

محمد لغمو�سي بتاريخ)15)ماي)1)1).

تفويت السيد)(3))محمد لغمو�سي)

أصل) من  اجتماعية  حصة  ((.611

((3) السيد) ( لفائد3) حصة  ((.611

محمد لغمو�سي بتاريخ)15)ماي)1)1).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم  (

وونيو) ((3 بتاريخ) ( بطنجة) التجارية 

1)1))تحت رقم))86)3).
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املحكمة التجارية بأكادير
ملف رقم 1/99)1)

حساب خصو�سي رقم )36) م
تفويت حق الكراء

بموت�سى عود تفويت حق الكراء)
مصباح) عباس  ع.) بمكتب  املحرر 
ووليو) ((3 في) أكادور  بهيئة  محام 
9)1)،)السيد محمد اربطي حق كراء)
املحل الصالح للتجار3 املتواجد بحي)
تاسولين اوفال تامراغت اورير أكادور)
بثمن) اعولي  اعراب  السيد  لفائد3 

إجمالي قدره)61.111)درهم.
وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)
أن) عي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 
املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)
املوالية) (((5) ووما) عشر3  الخمسة 
 83 (،83 للنشر3 الثانية طبوا للمواد)

و13))من مدونة التجار3.
النشر3 الثانية

تحت جميع التحفظات
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

5 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور
ملف رقم 1/98)1)

حساب خصو�سي رقم )33) م
تفويت حق املنفعة

بموت�سى عود تفويت حق منفعة)
مسوس) مليكة  ع3.) بمكتب  املحرر 
واملصحح) أكادور  بهيئة  محامية 
(،(1(9 ووليو) ((3 بتاريخ) اإلمضاء)
فوت السيد محمد اوكلموس الحامل)
رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 
خياض) فاطمة  والسيد3  (J(19553
الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
رقم)J3587(3)األصل التجاري الكائن)
سوق) التجاري  املركب  ((8 بالرقم)
بالسجلين) واملسجل  أكادور  األحد 
التجاريين باملحكمة التجارية بأكادور)
تحت رقم)818)6)و)1)8)6،)لفائد3))
السيد ووسف بوري الحامل لبطاقة)
 JB358797 رقم) الوطنية  التعريف 

بثمن إجمالي قدره)611.111)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) عي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)

املوالية) (((5) ووما) عشر3  الخمسة 

من) (83 الثانية طبوا للماد3) للنشر3 

مدونة التجار3.

النشر3 الثانية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6 مكرر

املحكمة التجارية بأكادور

ملف رقم 11)/1)1)

حساب خصو�سي رقم 381) م

بيع أصل تجاري
املصحح) العرفي  العود  بموت�سى 

باع) (،(1(1 فبراور) (3 بتاريخ) اإلمضاء)

السيد ناصر عوكاش الحامل لبطاقة)

 J(3391 رقم) الوطنية  التعريف 

األصل التجاري الكائن بشارع محمد)

(،63336 امسرنات) ((8 رقم) اقبال 

املنصور) الحسين  السيد  ( لفائد3)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

قدره) إجمالي  بثمن  (E(7(56 رقم)

61.111)درهم.

وبذلك فإن رئيس مصلحة كتابة)

أن) عي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 

ضبط) بمكتب  تسجل  التعرضات 

املحكمة التجارية بأكادور داخل أجل)

املوالية) (((5) ووما) عشر3  الخمسة 

من) (83 الثانية طبوا للماد3) للنشر3 

مدونة التجار3.

النشر3 الثانية
تحت جميع التحفظات

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
إشهار مستخرج عود بيع أصل 

تجاري
ملف البيع عدد  67)/1)1)

حساب رقم : 88))
حررته) رسمي  عود  بموت�سى 
 (( بتاريخ) زروقي  دعاء) األستاع3 
بتاريخ) بوجد3  مسجل  ((1(1  فبراور)
اإلوداع) سجل  ((1(1 فبراور) ((3
2020-0004535-4032)أمر بالوبض)

)316،)باع السيد):
زكاري مصطفى):)الساكن بجراد3،)

دوار الزاوية،)كفاوت العلوي.
للسيد):

الساكن) (: ووسف) البوشيخي 
زنوة العفو) (( تجزئة النجد) بوجد3،)

رقم)3)،)سيدي وحيى.
الكائن) التجاري  األصل  جميع 
35،)املويد) بوجد3،)زنوة الغزالي رقم)
 بالسجل التجاري بتاريخ)7)مارس)7)1) 
واملعد) تحليلي  (79658 رقم) تحت 
الستغالل سناك لألكالت الخفيفة،)

بثمن إجمالي قدره)31.111))درهم.
املحكمة) أمام  التعرضات  توبل 
التجارية بوجد3 داخل أجل أقصاه)
املوالية) ووما  (((5) عشر) خمسة 
للنشر3 الثانية تطبيوا للماد3)83)من)

مدونة التجار3.
النشر3 الثانية

30 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 9/57)1)
حساب رقم : 3)3)

الطرف األول):
(: الوانوني) مسيرها  (BHM شركة)
رقم بطاقة التعريف) حنان الصيل،)
مغربية) (GN((15(5 (: الوطنية)

الجنسية.
الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  افروق،) لحسن 
AD3185)مغربي) (: التعريف الوطنية)

الجنسية.

األصل التجاري):)مخبز3 وموهى.

))عين عتيق رقم) املنزه) (: العنوان)

))الرباط.

رقم السجل التجاري):)669))).

بمصلحة) التعرضات  وستوبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 ((5) بالرباط إلى غاوة خمسة عشر)

ووما من صدور اإلعالن الثاني.

النشر3 األولى
رئيس مصلحة السجل التجاري

85 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 5)/1)1)

حساب رقم : 339)

الطرف األول):

بطاقة) رقم  شعبي،) ووسف 

التعريف الوطنية):))A7(713)مغربي)

الجنسية.

الطرف الثاني):

بطاقة) رقم  االدري�سي،) بدر 

 A33((6( (: الوطنية) التعريف 

(: التجاري) الجنسية.األصل  مغربية 

صيدلية اخالص.

 3 الخير سكتور) مرس  (: العنوان)

تجزئة)59)تجزئة الخير.

رقم السجل التجاري):)88)13).

بمصلحة) التعرضات  وستوبل 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

 ((5) بالرباط إلى غاوة خمسة عشر)

ووما من صدور اإلعالن الثاني.

النشر3 الثانية

رئيس مصلحة السجل التجاري

43 مكرر

 II.  -  إعالنات قضائية
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم 9833))

حساب رقم )))9

بيع أصل تجاري

الحامل) السيد محمد عمور  باع 

(،BE3((995 الوطنية) للبطاقة 

الحاملة) عمور  جليلة  والسيد3 

للبطاقة الوطنية)C(17(81،)لفائد3)

الحامل) الدحماني  أنور  السيد 

.BL8(7(3(للبطاقة الوطنية

الحامل) الدحماني  رشيد  السيد 

.R(593(((للبطاقة الوطنية

بيع األصل التجاري،)بائع املالبس)

 (9 الكائن) بالتوسيط،) الجاهز3 

قسارية الحامدوة حي العيون بالدار)

البيضاء،)واملسجل بالسجل التجاري)

تحت رقم)339911)-)376693.

تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية) باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار) التجاري  السجل  مكتب 

عشر3) خمسة  أجل  داخل  البيضاء)

ووما املوالي للنشر3 األولى والثانية.

النشر3 الثانية
عن رئيس كتابة))الضبط

46 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة

مكتب التصفية والتسوية الوضائية

إشعار بوفل مسطر3 التسوية 

الوضائية في وجه سلوى اغوتان 

صاحبة مصبة الريف

س.ت : )713)

بتاريخ) الصادر  الحكم  بموت�سى 

رقم) ملف  في  ((1(1 وونيو) (((

الحكم) رقم  (2020/8319/57

التجارية) قضت املحكمة  (2020/58

بطنجة):

مسطر3) بوفل  (: املوضوع) في 

التسوية الوضائية املفتوحة في وجه)

سلوى اغوتان صاحبة مصبة الريف)

مع ما وترتب على علك قانونا.
عن رئيس كتابة الضبط

13

املحكمة التجارية بمراكش
مكتب صعوبات املواولة

فتح مسطر3 التسوية الوضائية

في مواجهة ادوفيس وولد مراكش في 

شخص م.ق

ملف عدد : 5/)1/831)1)

إشعار
 2020/25 رقم) الحكم  بموت�سى 

 (1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) الصادر 

عدد) املواولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2020/8302/5

التجارية بمراكش):

بفتح مسطر3 التسوية الوضائية)

وولد  ادوفيس  شركة  مواجهة  في 

املسجلة) م.ق  شخص  في  مراكش 

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية تحت رقم)61637.

وتحدود تاريخ التوقف عن الدفع)

في)8))شهرا السابوة لهذا الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد)

محمد) والسيد  عنه،) نائبا  بنجلون 

امزيل سندوكا الكائن صندوق البرود)

1))تصومعت ورزازات.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسندوك  بدوونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وعلك) بالوثائق  مرفوة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريد3 الرسمية طبوا)

و1)7  و9)7) (583 املواد) ملوتضيات 

من مدونة التجار3.

ومدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)

اململكة) خارج  الواطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط

18

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املواولة

فتح مسطر3 التسوية الوضائية

 THE RED في مواجهة دو ريد كورنبنغ

CORNER في شخص م.ق

ملف رقم : 5/)1/831)1)

إشعار
 2020/26 رقم) الحكم  بموت�سى 

 (1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) الصادر 

عدد) املواولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2020/8302/17

التجارية بمراكش):

بفتح مسطر3 التسوية الوضائية)

كورنبنغ) ريد  دو  شركة  مواجهة  في 

شخص) في  (THE RED CORNER

م.ق املسجلة بالسجل التجاري لدى)

املحكمة التجارية تحت رقم)679)3.

وتحدود تاريخ التوقف عن الدفع)

في)8))شهرا السابوة لهذا الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد)

سعيد) والسيد  عنه،) نائبا  بنجلون 

كرام سندوكا الكائن مجمع األحباس،)

(،6 مركب كنوز،)عمار3 ا املكتب رقم)

الفا�سي،) عالل  شارع  األول  الطابق 

مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسندوك  بدوونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وعلك) بالوثائق  مرفوة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريد3 الرسمية طبوا)

و1)7  و9)7) (583 املواد) ملوتضيات 

من مدونة التجار3.

ومدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)

اململكة) خارج  الواطنين  للدائنين 

املغربية.

رئيس مصلحة كتابة الضبط

19

املحكمة التجارية بمراكش

مكتب صعوبات املواولة

فتح مسطر3 االنواد

في مواجهة شركة عمر مين وكاوير 

OMAR(MINES $ CARRIERES

ملف رقم : 7)/5)1/83)1)

إشعار

 2020/27 رقم) الحكم  بموت�سى 

 (1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) الصادر 

عدد) املواولة  صعوبات  ملف  في 

املحكمة) قضت  (2020/8315/27

التجارية بمراكش):

بفتح مسطر3 االنواد في مواجهة)

 OMAR وكاوير) مين  عمر  شركة 

املسجلة) (MINES( $( CARRIERES

املحكمة) لدى  التجاري  بالسجل 

التجارية بمراكش تحت رقم)37)35.

وتحدود تاريخ التوقف عن الدفع)

في)8))شهرا السابوة لهذا الحكم.

الرحيم) عبد  السيد  وعينت 

اسميح قاضيا منتدبا والسيد محمد)

بنجلون نائبا عنه،)والسيد فهد املجبر)

سينا،) ابن  بشارع  الكائن  سندوكا 

(،33 رقم) (3 الطابق) لونواي،) إقامة 

مراكش.

الدائنين) من  فاملطلوب  عليه 

املعين) للسندوك  بدوونهم  التصريح 

املبالغ) ضمن قائمة موقعة تتضمن 

وعلك) بالوثائق  مرفوة  املطلوبة 

نشر) تاريخ  من  شهرين  أجل  داخل 

هذا اإلشعار بالجريد3 الرسمية طبوا)

و1)7  و9)7) (583 املواد) ملوتضيات 

من مدونة التجار3.

ومدد هذا األجل بشهرين بالنسبة)

اململكة) خارج  الواطنين  للدائنين 

املغربية.
رئيس مصلحة كتابة الضبط
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املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم )1/7)1)

حساب رقم )13)

األستاع) تلواه  موثق  عود  بموت�سى 

بتاريخ بمراكش،) موثق  بوملان   ر�سى 

بتاريخ املسجل  (،(1(1 ماي) (6 

املداخيل) سجل  (،(1(1 ماي) (((

أمر) (،2020-0026748-11071

توصيل) (،(3585 باستخالص)

باع) (،(1(1(((71((139

مارسيل) اندري  ميشيل  السيد 
السفر) لجواز  الحامل  دوكاتوار،)
مسير) بصفته  (،(3CR6(37( رقم)
شركة) وموري«) »دوكاتوار  لشركة)
واملسجلة) محدود3،) مسؤولية  عات 
تحت) بمراكش  التجاري  بالسجل 
رقم)5)1))،)لفائد3 السيد فريدريك)
جويل فرانك ميشيل،)الحامل لجواز)
بصفته) (،(9EE37(7( رقم) السفر 
انفيست«) »شاساف  لشركة) مسير 
محدود3،) مسؤولية  عات  شركة 
واملسجلة بالسجل التجاري بمراكش)
األصل) جميع  (،(13695 رقم) تحت 
درب) حي  بمراكش،) الكائن  التجاري 
(،((9 رقم) الجدود  درب  ضبا�سي،)

ملراكش) التجاري  بالسجل  واملويد 

السجل) من  (((1(5 رقم) تحت 

من (،351 رقم) وتحت  التحليلي،)

عناصره) بجميع  الترتيبي،) السجل 

بثمن) وعلك  واملعنوية،) املادوة 

درهم. (333.(7(,71 قدره)

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتودموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

اإلعالن) من  (((5) عشر) الخامس 

الثاني.

النشر3  األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تنازل عن أصل تجاري

ملف رقم : 1/73)1)

في) مؤرخ  عرفي  عود  بموت�سى 

بمراكش) مسجل  (،(1(1 وناور) ((9

تحت) (،(1(1 فبراور) ((8 بتاريخ)

(،2020-0017950-11071 رقم)

توصيل) (،(587( باستخالص) أمر 

السيد) تنازل  (،(1(17573((139

لبطاقة) الحامل  الدور،) الحسين 

(،BJ((3888 رقم) الوطنية  التعريف 

))رقم) سكناه بمراكش،)حي سوكوما)

)5)اسكجور.

للسيد3 عائشة بوراس،)الساكنة)

(،396 رقم) (3 املحاميد) بمراكش،)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

(،EE813(6(رقم

التجاري،) األصل  جميع  عن 

من) املستخرج  الدكان  على  املنشأ 

املنزل الكائن بدوار الكدوة رقم)36)،)

التصميم،) حسب  (،8 رقم) ويحمل 

املواد) لبيع  املخصص  بمراكش،)

املسجل) بالتوسيط،) الغذائية 

بالسجل التجاري باملحكمة التجارية)

السجل) (583(6 بمراكش تحت رقم)

رقم) الضريبي  التعريف  عو  الترتيبي،)

)))71)63،)بجميع عناصره املادوة)

واملعنوية بثمن قدره)11.111))درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتودموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

الخامس عشر من اإلعالن الثاني.

النشر3 األول
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 1/73)1)

 (6 بموت�سى عود عرفي مؤرخ في)

بمراكش) ( ومسجل) (،(1(1 مارس)

باع السيد) (،(1(1 وونيو) ((8 بتاريخ)

لبطاقة) الحامل  رشيد  اصطيلي 

 F(985(( رقم) الوطنية  التعريف 

الساكن بوطاع)5))بلوك أوه رقم)7) 

حي الرياض الرباط.

بلمو) نعيمة  السيد3  لفائد3 

رقم)) التعريف  لبطاقة  الحاملة 
التجاري) األصل  جميع  (F3(36((

فاطمة) ستي  جماعة  أوريكة  الكائن 

والوة) الحوز  عمالة  تحناوت  قياد3 

مراكش واملعد مطعم وموهى.

واملسجل بالسجل التجاري تحت)

بجميع عناصره املادوة) (55(56 رقم)

وثالثمائة) مليون  بمبلغ  واملعنوية،)

ألف درهما.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتودموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

اإلعالن) من  (((5) عشر) الخامس 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تودوم أصل تجاري

 (حصة في شركة)

ملف رقم 1/75)1)

حساب رقم 139)

 (8 بموت�سى عود عرفي مؤرخ في)

بمراكش) ( ومسجل) (،(1(1 مارس)

بتاريخ)9))مارس)1)1)،)قدمت):

السيد3 بندادي خدوجة))الحاملة)

رقم) الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الساكنة بإقامة السعاد3) (E(99356

عمار3)58)الطابق)))شوة)3)مراكش.

شاعر) صيدلية  شركة  لفائد3 

»شركة محدود3 املسؤولية) الحمراء)

التأسيس) طور  في  وحيد«) بشريك 

ابو) طريق  االجتماعي  مورها  الكائن 

 36 الدودوات رقم) (( عبيد3 الوحد3)

مراكش.

الكائن) التجاري  األصل  جميع 

طريق أبو عبيد3 الوحد3)))الدودوات)

بالسجل) واملويد3  مراكش  (36 رقم)

 51786 التجاري بمراكش تحت رقم)

بجميع) اإلوضاحي  السجل  من 

عناصره املادوة واملعنوية والذي وودر)

بثمن ب)311.111.))درهم.

أعاله) املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم) إلى  بتعرضاتهم  وتودموا  أن 

التجارية) باملحكمة  التجاري  السجل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ)

اليوم) في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

اإلعالن) من  (((5) عشر) الخامس 

الثاني.

اإلعالن األول
عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشهار بتفويت نصف حق تجاري

مؤرخ) عرفي  عود  بموت�سى 

 (1(7 نوفمبر) ((3 بتاريخ) بمكناس 

التسجيل) إدار3  لدى  واملسجل 

بتاريخ)1))نوفمبر)7)1))فوت السيد)

الجنسية) مغربي  حميد  مدووري 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

النصف) جميع  دال،) (381395 رقم)

التجاري) األصل  من  (1/2 الواحد)

زاوية) وردوة  بتجزئة  الكائنة  للموهى 

الديغو�سي) أحمد  بن  محمد  شارع 

 3 رقم) مكناس  الزيتون  املعاركة 

إلى السيد) (59(91 السجل التجاري)

الوطنية) بطاقته  ادريس  أخوبزي 

رقم)3366))دال بثمن إجمالي قدره):)

11.111))درهم.
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وتوبل التعرضات بكتابة الضبط)

بمكناس) التجارية  املحكمة  لدى 

داخل أجل ال وتعدى)5))ووما املوالية)

من) (83 الثانية طبوا للماد3) للنشر3 

مدونة التجار3.

النشر3 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس

بيع أصل تجاري

بموت�سى عود تلواه األستاع ناصر)

الدون مشيشو موثق بمكناس بتاريخ)

3)مارس و)8))وونيو)1)1))باع السيد)

لبطاقة) الحامل  محسن،) غلومة 

التعريف الوطنية رقم دال)619))6،)

 LES« بصفته مسير للشركة املسما3)

(»BRUXELOIS EVENTS SARL AU

مورها) درهم،) ((.111.111 رأسمالها)

املدونة) إقامة  بمكناس  االجتماعي 

شارع الجيش امللكي املدونة الجدود3،)

تحت) التجاري  بالسجل  واملسجلة 

التجارية باملحكمة  (35995 رقم)

بجميع) التجاري  األصل  بمكناس.)

الكائن) موهى،) في  املتمثل  عناصره 

بمكناس إقامة املدونة شارع الجيش)

بثمن قدره) الجدود3،) املدونة  امللكي 

خالد) للسيد  درهم.) ((.311.111

التعريف) لبطاقة  الحامل  اليحياوي 

الوطنية رقم دال)5)161).

باملحكمة) الوانوني  اإلوداع  تم 

وونيو) ((3 بتاريخ) بمكناس  التجارية 

1)1))تحت رقم)2020/103.

التعرضات) جميع  فإن  لذلك 

بكتابة) توضع  أن  وجب  املحتملة 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس)

((5) داخل أجل خمسة عشر ووما)

من تاريخ صدور النشر3 الثانية.
النشر3 األولى

لإلعالن والنشر

82 مكرر

املحكمة االبتدائية بتمارة
إعالن عن تحويل شخص عاتي إلى 

شركة
ملف رقم : 1/31)1)

حساب رقم : 3)6))/1)1)

لتحويل) عرفي  عود  بموت�سى 

عاتي) شخص  من  التجاري  األصل 
 CENTRE شركة) إلى  ((193(1 رقم)

BAYANE)في طور االنشاء.)

على تورير مراجع الحسابات) بناء)
 (COMMISSAIRE AUX APPORTS(
املبين) التجاري  األصل  توييم  تم 
من الوانون) (53 أعاله وحسب البند)
 (3 بتاريخ) ((.97.39 بظهير) (96/5
األسا�سي) وللوانون  (،(997 فبراور)
للشركة املستوبلية بموجب التوييم)
 APPORT EN) العينية) املساهمة 

.(NATURE
مبلغ) في  التوييم  تحدود  وتم 

37.735,16))درهم.
تسجل) التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية)
التجاري)) السجل  (مكتب  بتمار3)
ووما املوالية للنشر3) ((5 داخل أجل)

األولى والثانية.
النشر3 الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 1/61)1)

حساب خصو�سي : )555
بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط)
باملحمدوة) االبتدائية  باملحكمة 
أبرم) توثيوي  عود  بموت�سى   أنه 
وسجل) ((1(1 أبريل) ((7 بتاريخ)
بالدار البيضاء ((1(1 ماي) (3 بتاريخ)

تم تفويت األصل التجاري املوجود) (

 75 العالية) الر�سى  حي   باملحمدوة 

عن) عبار3  وهو  الر�سى  تجزئة 

حي) »صيدلية  اسم) تحمل  صيدلية 

واملسجل بالسجل التجاري) الر�سى«)

باملحمدوة االبتدائية  باملحكمة 

طرف) من  ((6363 رقم) تحت 

بطاقتها) أمين  مينة  السيد3 

الواطنة) (BE653(18 رقم) الوطنية 

رقم) كاج  تجزئة  البيضاء) بالدار 

الفياللي) الهاشمي  شارع  ((7

إومان) السيد3  لفائد3  كاليفورنيا،)

رقم) الوطنية  بطاقتها  تاوبة،)

البيضاء) بالدار  BJ3(7636الواطنة 

 3 حي الشباب عمار3)  تجزئة األناقة،)

بثمن) وعلك  السبع  عين  (،6 رقم)

درهم. (511.111 قدره) إجمالي 

التعرضات) جميع  فإن  وعليه 

وجب أن تودم إلى كتابة ضبط هذه)

من) ووما  ((5 أجل) داخل  املحكمة 

تاريخ النشر3 الثانية.

النشر3 األولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزار3 التجهيز والنول
 واللوجيستيك واملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء 

بآسفي
تحدود امللك العمومي البحري 

للشريط الساحلي لشاطئ العريمة 
وسيدي احساون

إعالن عن إجراء بحث عمومي
بموجب قرار أصدره وزير التجهيز)
رقم) واملاء) واللوجيستيك  والنول 
DPETLE_SAFI/SGDPC_DP_
وونيو) ((3 بتاريخ) (SA/D/523/2020
الوعد3) عي  فاتح  موافق  ((1(1
 (5 )33)،)سيجري ابتداء)من تاريخ)
أغسطس) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو)
بحث عمومي بشأن مشروع) (،(1(1
البحري) العمومي  امللك  تحدود 
العريمة) لشاطئ  الساحلي  للشريط 
وسيدي احساون من الوتد رقم)))إلى)
الترابي) للنفوع  التابع  (88 رقم) الوتد 
بإقليم) املعاشات،) الترابية  للجماعة 

آسفي.
قياد3) بمكاتب  امللف  وضع  وقد 
اجزولة) دائر3  الودومة  الصويرية 
بإقليم آسفي ملد3 شهر واحد لتلوي)
يهمهم) من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.
3

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء 

بآسفي
تحدود امللك العمومي البحري 

للشريط الساحلي لشاطئ الصويرية 
الودومة (الشطرالثاني)

إعالن عن إجراء بحث عمومي
بموجب قرار أصدره وزير التجهيز)
رقم) واملاء) واللوجيستيك  والنول 
DPETLE_SAFI/SGDPC_DP_

وونيو) ((3 بتاريخ) (SA/D/524/2020
الوعد3) عي  فاتح  موافق  ((1(1
 (5 )33)،)سيجري ابتداء)من تاريخ)
أغسطس) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو)
بحث عمومي بشأن مشروع) (،(1(1
البحري) العمومي  امللك  تحدود 
للشريط الساحلي لشاطئ الصويرية)
الوتد) من  الثاني)) (الشطر  الودومة)
رقم)))إلى الوتد رقم)3))التابع للنفوع)
املعاشات،) الترابية  للجماعة  الترابي 

بإقليم آسفي.
قياد3) بمكاتب  امللف  وضع  وقد 
اجزولة) دائر3  الودومة  الصويرية 
بإقليم آسفي ملد3 شهر واحد لتلوي)
يهمهم) من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.
4

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء

املديرية اإلقليمية للتجهيز 
والنقل واللوجيستيك واملاء 

بآسفي
تحدود امللك العمومي البحري 

للشريط الساحلي لشاطئ الصويرية 
الودومة (الشطرالثالث)

إعالن عن إجراء بحث عمومي
بموجب قرار أصدره وزير التجهيز)
رقم) واملاء) واللوجيستيك  والنول 
DPETLE_SAFI/SGDPC_DP_
وونيو) ((3 بتاريخ) (SA/D/525/2020
الوعد3) عي  فاتح  موافق  ((1(1
 (5 )33)،)سيجري ابتداء)من تاريخ)
أغسطس) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو)
بحث عمومي بشأن مشروع) (،(1(1
البحري) العمومي  امللك  تحدود 
للشريط الساحلي لشاطئ الصويرية)
الوتد) من  (الشطرالثالث)) الودومة)
رقم)))إلى الوتد رقم)3))التابع للنفوع)
املعاشات،) الترابية  للجماعة  الترابي 

بإقليم آسفي.

قياد3) بمكاتب  امللف  وضع  وقد 
اجزولة) دائر3  الودومة  الصويرية 
بإقليم آسفي ملد3 شهر واحد لتلوي)
يهمهم) من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.
5

وزار3 التجهيز والنول واللوجيستيك واملاء
املدورية اإلقليمية للتجهيز والنول واللوجيستيك)

واملاء)بآسفي

تحدود امللك العمومي البحري 
للشريط الساحلي »شطر املعاشات«

إعالن عن إجراء بحث عمومي
بموجب قرار أصدره وزير التجهيز)
رقم) واملاء) واللوجستيك  والنول 
DPETLE-SAFI/SGDPC-DP- (:
وونيو) ((3 بتاريخ) (SA/D/526/2020
الوعد3) عي  فاتح  موافق  ((1(1
 (5 )33)،)سيجري ابتداء)من تاريخ)
أغسطس) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو)
بحث عمومي بشأن مشروع) (،(1(1
البحري) العمومي  امللك  تحدود 
للشريط الساحلي شطر املعاشات من)
(الصويرية الودومة) ((3 (: الوتد رقم)
 79 (: رقم) الوتد  إلى  الثالث)) الشطر 
التابع للنفوع الترابي للجماعة الترابية)

املعاشات،)بإقليم آسفي.
قياد3) بمكاتب  امللف  وضع  وقد 
اجزولة) دائر3  (- الودومة) الصويرية 
بإقليم آسفي ملد3 شهر واحد لتلوي)
يهمهم) من  وتصريحات  مالحظات 

األمر.
6

وزار3 التجهيز والنول واللوجيستيك واملاء

املؤسسات املضر3 والغير املالئمة 
أو الخطير3 من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 
واملضار

ان بحثا حول الكشف عن املنافع)
سيفتح) واحدا  شهرا  مدته  واملضار 
 (1(1 ووليو) ((3 تاريخ) من  ابتداء)
سيدي) الوروية  الجماعة  بمكاتب 
على) بناء) وعلك  واد حصار،) حجاج 

شركة) طرف  من  املودم  الطلب 
االجتماعي) مورها  الكائن  (GAZNA 
7)تجزئة الكولين،)))سيدي معروف،)
طلب) قصد  وعلك  البيضاء،) الدار 
الترخيص من أجل إنجاز واستغالل)
منشأ3 من الدرجة األولى تتكون من)
السائل) البترول  لغاز  تعبئة  مركز 
 (111 بسعة تخزين إجمالية) ((GPL(
61111TM/)السنة) م3)وسعة تعبئة)
بالجماعة الوروية سيدي حجاج واد)
 3315 حصار على الطريق االقليمية)

عمالة مدوونة.
هذا،)ويوجد ملف البحث بمكاتب)
حجاج) سيدي  الوروية   الجماعة 
واد حصار حيث ومكن االطالع عليه)
أوقات) وعلك خالل  يهمه األمر،) ملن 

العمل اإلداري.
املدور الجهوي للتجهيز والنول واللوجيستيك

لجهة الدار البيضاء)سطات

86

وزار3 التجهيز والنول واللوجيستيك واملاء

 املؤسسات املضر3 والغير املالئمة
أو الخطير3 من الدرجة األولى

بحث حول الكشف عن املنافع 
واملضار

ان بحثا حول الكشف عن املنافع)
سيفتتح) واحدا  شهرا  مدته  واملضار 
 (1(1 ووليو) ((3 تاريخ) من  ابتداء)
بمكاتب جماعة النواصر،)وعلك بناء)
على الطلب املودم من طرف شركة)
الكائن مورها) (NATUREX MAROC
مطار) تكنوبول  بمنطوة  الرئي�سي 
النواصر،) عمالة  الخامس  محمد 
وعلك قصد طلب الترخيص من أجل)
الستخالص) صناعية  وحد3  توسيع 
مواد نباتية بمذوب بمنطوة تكنوبول)
مطار محمد الخامس عمالة النواصر.
هذا،)ويوجد ملف البحث بمكاتب)
جماعة النواصر حيث ومكن االطالع)
خالل) وعلك  األمر،) يهمه  ملن  عليه 

أوقات العمل اإلداري.
87
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وزار3 التجهيز والنول واللوجيستيك واملاء
املؤسسات املضر3 والغير املالئمة أو الخطير3 من)

الدرجة األولى

إعالن عن بحث حول الكشف
 عن املنافع واملضار

عن) الكشف  حول  بحثا  إن 
واحدا) شهرا  مدته  واملضار  املنافع 
ووليو) ((5 تاريخ) من  ابتداء) سيفتتح 
عبد) موالي  جماعة  بمكاتب  ((1(1
إقليم) هللا  عبد  موالي  إقليم  هللا 
الطلب) على  بناء) وعلك  الجدود3،)
 TERMINAL(املودم من طرف شركة
الكائن) (ENERGETIQUE JORF
 ( زنيت) عمار3  االجتماعي  مورها 
النواصر،) طريق  التوفيق،) تجزئة 
البيضاء،) الدار  معروف  سيدي 
وعلك قصد طلب الترخيص من أجل)
إنجاز واستغالل مستودع نفطي على)
الوطعة األرضية عات الرسم العواري)
رقم)08/178219)وإنشاء)انبوبين من)
البترولية،) للمواد  ناقلين  (’’(1 فئة)
باملنطوة الصناعية)MED-Z)بالجرف)
األصفر جماعة موالي عبد هللا إقليم)

الجدود3.
هذا ويوجد ملف البحث بمكاتب)
إقليم) هللا  عبد  موالي  جماعة 
عليه) االطالع  ومكن  حيث  الجدود3 
أوقات) وعلك خالل  يهمه األمر،) ملن 

العمل اإلداري.
املدور الجهوي للتجهيز والنول واللوجيستيك)

لجهة الدار البيضاء)سطات
رشيد طابو�سي
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قياد3  بمور  ( سيجري)
إلى غاوة) ((1(1 5))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
معه) ومن  صمراوي  الكبير  السيد 
سوق) زمام  أوالد  دوار  العنوان 
السبت،)املتعلق بحفر وجلب املاء)من)
بامللك) هكتارات فوط  (5 أجل سوي)

 9 مساحته) البالغة  (3 قب) املدعو 
هكتار))))آر)9)سنتيار الكائن بجماعة)
أوالد زمام قياد3 بني مو�سى الشرقية)

إقليم الفويه بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
أوالد زمام قياد3 بني مو�سى الشرقية)

إقليم الفويه بن صالح.
22 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قياد3  بمور  ( سيجري)
إلى غاوة) ((1(1 5))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد عز الدون صمراوي ومن معه)
العنوان دوار أوالد زمام سوق السبت)
وجلب) بحفر  املتعلق  النمة،) اوالد 
بامللك املدعو) السوي  من أجل  املاء)
 61 3)هكتار) البالغة مساحته) (( قب)
أوالد) بجماعة  الكائن  سنتيار  (79 آر)
زمام قياد3 بني مو�سى الشرقية إقليم)

الفويه بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
أوالد زمام قياد3 بني مو�سى الشرقية)

إقليم الفويه بن صالح.
23 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قياد3  بمور  ( سيجري)
إلى غاوة) ((1(1 5))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) الصغيري  رحال  السيد 
دوار لعسار3 أوالد أوالد ازمام سوق)
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  السبت،)
من أجل السوي بامللك املدعو حريش)
مربع) متر  (7111 مساحته) البالغة 
الكائن بجماعة أوالد زمام قياد3 أوالد)
زمام دائر3 بني مو�سى الشرقية إقليم)

الفويه بن صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)
أوالد زمام قياد3 أوالد زمام دائر3 بني)
بن) الفويه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

صالح.
24 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قياد3  بمور  ( سيجري)
إلى غاوة) ((1(1 5))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد3 سمير3 عمراوي العنوان درب)
املتعلق) (،31 الرقم) (3 الزنوة) لعفو 
السوي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو بيا�سي واملرس الحمري)
ربع) إال  خدام  ((3 مساحته) البالغة 
الكائن بجماعة بني سمير قياد3 بني)

سمير دائر3 واد زم إقليم خريبكة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
بني سمير قياد3 بني سمير دائر3 واد زم)

إقليم خريبكة.
25 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
زمام) أوالد  قياد3  بمور  ( سيجري)
إلى غاوة) ((1(1 5))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
السيد3 فاطمة فونتي العنوان دوار)
املتعلق) الوصيبة،) دور  اوت مسعود 
السوي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
وترست)) توغزفين  املدعو  بامللك 
الكائن) عبر3  ((3 مساحته) البالغة 
بجماعة دور الوصيبة قياد3 آوت وير3)

دائر3 الوصيبة إقليم بني مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
الوصيبة) دائر3  آوت وير3  دور قياد3 

إقليم بني مالل.
26

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

مسكين) بني  قياد3  بمور  ( سيجري)

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) السيد املصطفى ابو الوفاء)
سيدي) ((7 زنوة) (5 زنوة) طارق  حي 

املتعلق) البيضاء،) الدار  البرنو�سي 

السوي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) ( الكاعة) بامللك املدعو ارض 

الكائن) سنتيار  (81 آر) (3( مساحته)

بني) قياد3  فريحة  أوالد  بجماعة 

مسكين الغريبة دائر3 البروج إقليم)

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

مسكين) بني  قياد3  فريحة  أوالد 

الغريبة دائر3 البروج إقليم سطات.

27 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
وكرن) بني  قياد3  بمور  ( سيجري)

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد الصغير الغزالي العنوان دوار)
بوزيري) اوالد  الثوالت  البخاخشة 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل السوي بامللك املدعو ارض)

هكتار) (( البالغة مساحته) ( السانية)

)))آر)3))سنتيار الكائن بجماعة بني)

وكرن قياد3 بني وكرن دائر3 سطات)

الجنوبية))إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

دائر3) وكرن  بني  قياد3  وكرن  بني 

سطات الجنوبية))إقليم سطات.

28 
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
مسكين) بني  قياد3  بمور  ( سيجري)
 (1(1 ووليو) ((3 ( من) الغربية ابتداء)
في) بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3 إلى غاوة)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء،)
الزهراوي) رضوان  السيد  لفائد3 
العنوان دوار الهوامر3 اوالد سالم بني)
خلوق البروج سطات،)املتعلق بحفر)
بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 
املدعو سهب الهجالة املعروفة ببالد)
خداما) ((( مساحته) البالغة  البير 
خلوك) بني  بجماعة  الكائن  بالكبير 
دائر3) الغربية  مسكين  بني  قياد3 

البروج))إقليم سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
بني خلوك قياد3 بني مسكين الغربية)

دائر3 البروج))إقليم سطات.
29 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
سعيد) أوالد  قياد3  بمور  ( سيجري)
إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) الرزاق شريف  السيد عبد 
)))شارع) ))بلوك الرقم) تجزئة كمال)
املتعلق) سطات،) بلبصير  بوشعيب 
السوي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 
بامللك املدعو ارض الحوض البالغة)
مساحته ستة خدادوم كبير3 الكائن)
أوالد) قياد3  سعيد  أوالد  بجماعة 
سعيد دائر3 سطات الشمالية))إقليم)

سطات.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
أوالد سعيد قياد3 أوالد سعيد دائر3)

سطات الشمالية))إقليم سطات.
30 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) امزور3  قياد3  بمور  ( سيجري)

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو)

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

 39 العنوان) مترجي  فاطنة  السيد3 

سطات،) هللا  عبد  بن  عالل  شارع 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السوي بامللك املدعو الحفر3 البالغة)

31)سنتيار الكائن) ))هكتار) مساحته)

دائر3) امزور3  قياد3  امزور3  بجماعة 

سطات الشمالية))إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

سطات) دائر3  امزور3  قياد3  امزور3 

الشمالية))إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
وكرن) بني  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد محمد سيف الدون العنوان)

دوار اوالد املعطي بن الحاج الثوالث)

املتعلق بحفر) اوالد بوزيري سطات،)

االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 

املنزلية والسوي بامللك املدعو الجنان)

وثلث) واحد  هكتار  البالغة مساحته 

هكتار اال ثمن خدام الكائن بجماعة)

الثوالث قياد3 بني وكرن دائر3 سطات)

الجنوبية))إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

الثوالث قياد3 بني وكرن دائر3 سطات)

الجنوبية))إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
بوزيري) أوالد  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) الخدوري  محمد  السيد 

دوار املالسة مشرع بن عبو سطات،)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السوي بامللك املدعو ارض الجدود3)

 7( آر) (3( ))هكتار) البالغة مساحته)

سنتيار الكائن بجماعة سيدي محمد)

دائر3) بوزيري  أوالد  قياد3  رحال  بن 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

سيدي محمد بن رحال قياد3 أوالد)

بوزيري دائر3 سطات الجنوبية إقليم)

سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) كيسر  قياد3  بمور  سيجري 

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو)

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيد املصطفى نصر العنوان دوار)

الدخاشنة ريمة اوالد سيدي بنداوود)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

من أجل السوي بامللك املدعو ارض)

آر) ((3 مساحته) البالغة  العريسة 

قياد3) ريما  بجماعة  الكائن  توريبا 

كيسر دائر3 سطات الجنوبية إقليم)

سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)
سطات) دائر3  كيسر  قياد3  ريما 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) امزور3  قياد3  بمور  سيجري 

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو)

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

الوادر خطابي العنوان) ( السيد عبد)

شارع الجينرال الكتاني سطات،) (88

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك) والسوي  املنزلية  االستعمالت 

مساحته) البالغة  السانية  املدعو 

الكائن) سنتيار  (67 آر) (86 هكتار) ((

دائر3) امزور3  قياد3  امزور3  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

سطات) دائر3  امزور3  قياد3  امزور3 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 كيسر ابتداء)من))

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1

السيد) لفائد3  املاء،) وجلب  بحفر 

بوشعيب سعد العنوان دوار النواور3)

سيدي) اوالد  كيسر  الزقاق  اوالد 

املتعلق بحفر وجلب) بنداود سطات،)

املنزلية) االستعمالت  أجل  من  املاء)

بوعياد) ارض  املدعو  بامللك  والسوي 

البالغة مساحته خدام واحد الكائن)

دائر3) كيسر  قياد3  كيسر  بجماعة 

سطات الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

سطات) دائر3  كيسر  قياد3  كيسر 

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 تنانت ابتداء)من))

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1

بحفر وجلب املاء،)لفائد3 السيد عبد)

 71 رقم) العنوان  عفيفي  الرحمان 

املتعلق) تمار3،) املطافئ  رجال  تجزئة 

تزويد) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

محطة للبنزون بامللك املدعو الفيض)

سنتيار) (75 آر) (33 البالغة مساحته)

تنانت) قياد3  تنانت  بجماعة  الكائن 

دائر3 بزو إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

تنانت قياد3 تنانت دائر3 بزو إقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 دمنات ابتداء)من))

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1

السيدون) لفائد3  املاء،) بحفر وجلب 

محمد بوصبر وحميد بوصبر العنوان)

بحفر) املتعلق  دمنات،) البنكيت  حي 

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

البالغة) مسري  ناوت  اورتي  املدعو 

الكائن) مربع  متر  ((5(3 مساحته)

جماعة وباشوية) (( بامللحوة االدارية)

دمنات إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور امللحوة)

دمنات) وباشوية  جماعة  (( اإلدارية)

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

إسحاق) آوت  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3 من) ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

حي) العنوان  نوري  عزيز  السيد 

الطابق) (3 رقم) ((6 زنوة) طرابلس 

السفلي الدار البيضاء،)املتعلق بحفر)

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  بوتدمامت  املدعو 

بجماعة الكائن  75س  69آ)  )ه)

دائر3) إسحاق  آوت  قياد3  مانة  واو  (

الوباب إقليم خنيفر3.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

دائر3) إسحاق  آوت  قياد3  مانة  واو 

الوباب إقليم خنيفر3.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 واولى ابتداء)من))

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1

السيد) لفائد3  املاء،) وجلب  بحفر 

اوت) دوار  العنوان  مشارك  محمد 

املتعلق) ولتانة،) ماجضن  اوت  عوى 

السوي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

بامللك املدعو إكر ناوت أفوير البالغة)

الشعير) من  اثنان  عبرتان  مساحته 

قياد3) ماجدن  آوت  بجماعة  الكائن 

واولى دائر3 ولتانة إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

آوت ماجدن قياد3 واولى دائر3 ولتانة)

إقليم أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 واولى ابتداء)من))

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1

السيد) لفائد3  املاء،) وجلب  بحفر 

العنوان دوار املحد3) الدوك،) محمد 

وجلب) بحفر  املتعلق  دمنات،) واولى 

بامللك املدعو) السوي  من أجل  املاء)

دار تلبرجت البالغة مساحته)5)عبرات)

قياد3) واولى  بجماعة  الكائن  شعير 

واولى دائر3 ولتانة إقليم أزيالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

واولى قياد3 واولى دائر3 ولتانة إقليم)

أزيالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سمير) بني  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

 3 العنوان) البجاوي،) هشام  السيد 

زنوة مراكش وادي زم،)املتعلق بحفر)

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  (( بيا�سي) املدعو 

سنتيار الكائن) (71 آر) (33 هكتار) (1(

سمير) بني  قياد3  سمير  بني  بجماعة 

دائر3 واد زم إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

بني سمير قياد3 بني سمير دائر3 واد زم)

إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 آوت وير3 ابتداء)

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((3 ( من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو)

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) وعوينات،) صالح  السيد 

 ( شوة) (63 عمار3) (( ي ابن تومرت)

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  بوزنيوة،)

بامللك املدعو تونة) من أجل السوي 

البالغة مساحته))))عبر3 و)33)آر)87 

سنتيار الكائن بجماعة دور الوصيبة)

قياد3 آوت وير3 دائر3 الوصيبة إقليم)

بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

دائر3) آوت وير3  الوصيبة قياد3  دور 

الوصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

عبدون) أوالد  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) العنبوري،) محمد  السيد 

اوالد عبدون) الشيخ علي  اوالد  دوار 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة،)

من أجل السوي بامللك املدعو مرس)

بيا�سي البالغة مساحته)3))آر الكائن)

أوالد) قياد3  عبدون  أوالد  بجماعة 

عبدون دائر3 خريبكة إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

عبدون) أوالد  قياد3  عبدون  أوالد 

دائر3 خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمور قياد3 بني وكيل ابتداء)
من))3))ووليو)1)1))إلى غاوة)3))ووليو)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1
السيد) لفائد3  املاء،) وجلب  بحفر 
دوار) العنوان  الحيراني،) املصطفى 
اوالد بويا اوالد زيان بني وكيل الفويه)
املتعلق بحفر وجلب املاء) بن صالح،)
من أجل السوي بامللك املدعو قطعة)
أرضية البالغة مساحته)))هكتار)3) 
آر الكائن بجماعة بني وكيل قياد3 بني)
وكيل دائر3 الفويه بن صالح إقليم)

الفويه بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
بني وكيل قياد3 بني وكيل دائر3 الفويه)

بن صالح إقليم الفويه بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمور قياد3 بني مو�سى ابتداء)
من))3))ووليو)1)1))إلى غاوة)3))ووليو)
الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1
شركة) لفائد3  املاء،) وجلب  بحفر 
 AGRO BACHAR KRAZ SARL AU
العنوان اوالد) ممثلها الحسن بشار،)
عطو الكراز3 سيدي حمادي الفويه)
املتعلق بحفر وجلب املاء) بن صالح،)
بامللك) من أجل تزويد الشركة باملاء)
البالغة) (TF( 49680/10 املدعو)
)))سنتيار) آر) (55 ))هكتار) مساحته)
الكائن بجماعة سيدي حمادي قياد3)
بني مو�سى دائر3 بني مو�سى الشرقية)

إقليم الفويه بن صالح.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
سيدي حمادي قياد3 بني مو�سى دائر3)
بني مو�سى الشرقية إقليم الفويه بن)

صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
الربع) آوت  قياد3  بمور  سيجري 
إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3
لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)
العنوان) اروش،) اسماعيل  السيد 
جماعة) الدهبية  السنبلة  تعاونية 
املتعلق بحفر) سمكت قصبة تادلة،)
وجلب املاء)من أجل سوي)5)هكتارات)
فوط بامللك املدعو السنبلة الدهبية)
)Y)البالغة مساحته))))هكتار)93)آر)
آوت) قياد3  سمكت  بجماعة  الكائن 
بني) إقليم  تادلة  قصبة  دائر3  الربع 

مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة))

سمكت قياد3 آوت الربع دائر3 قصبة)

تادلة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سعيد) أوالد  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

السيدون عبد الغني سالك ولحسن)

بالوي،)العنوان)339)اقامة املوحدون)

البيضاء،) الدار  (7 الشوة) (3 الطابق)

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

املرامد) أرض  املدعو  بامللك  السوي 

خدادوم) ثالثة  مساحته  البالغة 

بالودوم الكائن بجماعة أوالد سعيد)

سطات) دائر3  سعيد  أوالد  قياد3 

الشمالية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة))

أوالد سعيد قياد3 أوالد سعيد دائر3)

سطات الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

من)) ابتداء) جماعة  بمور  سيجري 

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

الترخيص) مشروع  في  بحث  ( ((1(1

السيد) لفائد3  املاء،) وجلب  بحفر 

حي) (518 العنوان) املصطفى جوالن،)

الياسمينة))1)خريبكة،)املتعلق بحفر)

حدووة) سوي  أجل  من  املاء) وجلب 

 (5( منزل بامللك املدعو البوعة رقم)

البالغة مساحته))33)متر مربع الكائن)

خريبكة) باشوية  خريبكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة))

عمالة) خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة) أهل  قياد3  بمور  سيجري 

إلى غاوة) ((1(1 3))ووليو) ( ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ( ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) الترخيص بحفر وجلب املاء،)

العنوان) بنشليخة،) محمد  السيد 

13)الولعة،)املتعلق) حي الحرشة رقم)

السوي) أجل  من  املاء) وجلب  بحفر 

البالغة) تحابيبت  املدعو  بامللك 

الكائن) آر  (3( هكتار) (( مساحته)

الغابة) أهل  قياد3  املربوح  بجماعة 

دائر3 الولعة)-)أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة))

املربوح قياد3 أهل الغابة دائر3 الولعة)

-)أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد) (- سيجري بمور قياد3 لوناسد3)
 (1(1 ووليوز) ((3 من) يعكوب ابتداء)
بحث) ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة) إلى 
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 
بلغابي) أحمد  السيد  لفائد3  املاء)
عامر) بن  علي  اوالد  دوار  العنوان 
املتعلق بحفر) اوالد يعكوب الولعة،)
بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 
مساحته) البالغة  »طوالة«)  املدعو)
الكائن) سنتيار  (78 آر) (3 هكتار) ((
 بجماعة أوالد يعكوب قياد3 لوناسد3)-
أهل) (- الولعة) دائر3  يعكوب  أوالد 

الغابة إقليم السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
أوالد) (- أوالد يعكوب قياد3 لوناسد3)
الغابة) أهل  (- الولعة) دائر3  يعكوب 

إقليم السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 
الوباب) قياد3  بمور  سيجري  مالل 
إلى) ((1(1 ووليوز) ((3 من) ابتداء)
في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
العنوان) بباوي  السيد موحى  لفائد3 
خنيفر3،) اوساعد  وحيى  سيدي 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية والسوي بامللك)
البالغة مساحته)  املدعو)»بوشواري«)
بجماعة) الكائن  سنتيار  (38 آر) (38
سيدي وحيى او ساعد قياد3 الوباب)

دائر3 الوباب إقليم خنيفر3.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
سيدي وحيى او ساعد قياد3 الوباب)

دائر3 الوباب إقليم خنيفر3.
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767( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

اسحاق) آوت  قياد3  بمور  سيجري 

إلى) ((1(1 ووليوز) ((3 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة)

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

املصطفى) السيد  لفائد3  املاء)

الثانية) املجموعة  العنوان  برهى 

املسلحة) للووات  الخيالة  لسراوا 

بحفر) املتعلق  خنيفر3،) امللكية 

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  »بوتيدا«)  املدعو)

آوت) بجماعة  الكائن  عبرات  ((1

دائر3) اسحاق  آوت  قياد3  اسحاق 

الوباب إقليم خنيفر3.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

إقليم) الوباب  دائر3  اسحاق  آوت 

خنيفر3.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

- أكلمام) (-  سيجري بمور قياد3 لهري)

 (1(1 ووليوز) ((3 من) ابتداء) أزكزا 

في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 إلى غاوة)

مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)

العنوان) اكيوي  رحو  السيد  لفائد3 

خنيفر3،) أزكزا  اكلمام  بومزوغ  آوت 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسوي بامللك)

البالغة مساحته) »تغسالت«)  املدعو)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (5( 8)آر)

(- -)أكلمام) -)أزكزا قياد3 لهري) أكلمام)

أزكزا دائر3 خنيفر3 إقليم خنيفر3.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

(- -)أكلمام) -)أزكزا قياد3 لهري) أكلمام)

أزكزا دائر3 خنيفر3 إقليم خنيفر3.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
أوالد) لوناسد3  قياد3  بمور  سيجري 
 (1(1 ووليوز) ((3 من) يعكوب ابتداء)
بحث) ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة) إلى 
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 
جابري) عمر  السيد  لفائد3  املاء)
العنوان دوار اوالد مسعود الوناسد3)
املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  الولعة،)
املدعو) بامللك  السوي  أجل  من 
مساحته) البالغة  الوناسد3«)  »بالد 
الكائن) سنتيار  (93 آر) (8( هكتار) ((
بجماعة ازناد3 قياد3 لوناسد3 أوالد)
الغابة) اهل  (- الولعة) دائر3  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
يعكوب) أوالد  لوناسد3  قياد3  ازناد3 
دائر3 الولعة)-)اهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
عزوز) أوالد  قياد3  بمور  سيجري 
1)1))إلى غاوة) 3))ووليوز) ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز) ((3
لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيد بوعزي لوغزال العنوان دوار)
املليكات جماعة اوالد عزوز خريبكة،)
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
االستعماالت املنزلية املنفرد3 بامللك)
مساحته) البالغة  »حمرية«)  املدعو)
بجماعة) الكائن  سنتيار  (6( )هكتار)
دائر3) عزوز  أوالد  قياد3  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
دائر3) عزوز  أوالد  قياد3  عزوز  أوالد 

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
عزوز) أوالد  قياد3  بمور  سيجري 
إلى) ((1(1 ووليوز) ((5 من) ابتداء)
في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة)
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء)
شكراني) فاطمة  السيد3  لفائد3 
جماعة) املليكات  دوار  العنوان 
بحفر) املتعلق  خريبكة،) عزوز  أوالد 
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
بامللك) املاشية  وارواء) املنزلية 
مساحته) البالغة  »بياض«)  املدعو)
63)آر)8))سنتيار الكائن بجماعة أوالد)
عزوز))قياد3 أوالد عزوز دائر3 خريبكة)

إقليم خريبكة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
قياد3 أوالد عزوز دائر3) ( أوالد عزوز)

خريبكة إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
مالل) بني  جماعة  بمور  سيجري 
إلى) ((1(1 ووليوز) ((5 من) ابتداء)
في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة)
وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 
سؤال) مالكة  السيد  لفائد3  املاء)
تجزئة) (( ومن معها العنوان املسير3)
مالل،) بني  (( رقم) ((( بلوك) توفيق 
أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 
»الرشد) املدعو) بامللك  السوي 
مساحته) البالغة  (»((  والشكر)
بني) بجماعة  الكائن  سنتيار  ((3 3آر)
بني) عمالة  مالل  بني  باشوية  مالل 

مالل.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني)

مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

ابتداء) امزور3  قياد3  بمور  سيجري 

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليوز) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز)

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

دوار) العنوان  جالل  امحمد  السيد 

امزور3 سطات،) بنيامحمد  الكراوين 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسوي بامللك)

 املدعو)»أرض بجة«)البالغة مساحته)

الكائن) سنتيار  (57 آر) (( هكتار) ((

دائر3) امزور3  قياد3  كدانة  بجماعة 

سطات الشمالية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

سطات) دائر3  امزور3  قياد3  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

الغابة) أهل  قياد3  بمور  سيجري 

1)1))إلى غاوة) 3))ووليوز) ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز) ((3

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

اكريش) الجياللي  السيد  السيد 

قلعة) ميات  اوالد علي  دوار  العنوان 

وجلب) بحفر  املتعلق  السراغنة،)

بامللك املدعو) السوي  من أجل  املاء)

مساحته) البالغة  (»1(  »الداودوة)

بجماعة) الكائن  سنتيار  (53 آر) (38

ميات أهل الغابة دائر3 الولعة)-)أهل)

الغابة إقليم قلعة السراغنة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

 ميات قياد3 أهل الغابة دائر3 الولعة)-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
الغابة) أهل  قياد3  بمور  سيجري 
1)1))إلى غاوة) 3))ووليوز) ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز) ((3
لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
السيدون حميد سالمي وعبد الرزاق)
السو�سي) دوارأوالد  العنوان  سالمي 
اوالد حمو ميات الولعة،)املتعلق بحفر)
بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 
مساحته) البالغة  »لوليعة«)  املدعو)
الكائن) سنتيار  (68 آر) (99 هكتار) ((
الغابة) أهل  قياد3  ميات  بجماعة 
دائر3 الولعة)-)أهل الغابة إقليم قلعة)

السراغنة.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
 ميات قياد3 أهل الغابة دائر3 الولعة)-

أهل الغابة إقليم قلعة السراغنة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 
سيجري بمور قياد3 أوالد عبو الهدامي)
1)1))إلى غاوة) 3))ووليوز) ابتداء)من)
مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز) ((3
لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 
العنوان) السحياني  مراد  السيد 
))سيدي عبد) تعاونية وادي الذهب)
الخالق الهدامي برشيد،)املتعلق بحفر)
االستعماالت) أجل  من  املاء) وجلب 
املنزلية املنفرد3 بامللك املدعو)»وادي)
مساحته) البالغة  (»(8 إي)  الذهب 
الكائن) سنتيار  (6 آر) ((7 هكتار) ((7
قياد3) الخالق  عبد  سيدي  بجماعة 
أوالد عبو الهدامي دائر3 برشيد إقليم)

برشيد.
لود تم وضع امللف بمور جماعة)
سيدي عبد الخالق قياد3 أوالد عبو)

الهدامي دائر3 برشيد إقليم برشيد.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 بني وكرن ابتداء)

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليوز) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز)

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

العنوان) الساقي  املصطفى  السيد 

وكرين) بني  الثوالت  الكنينات  دوار 

املاء) وجلب  بحفر  املتعلق  سطات،)

املدعو) بامللك  السوي  أجل  من 

مساحته) البالغة  الدوار«)  »أرض 

خدام واحد ونصف الكائن بجماعة)

الثوالت قياد3 بني وكرن دائر3 سطات)

الجنوبية إقليم سطات.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

الثوالت قياد3 بني وكرن دائر3 سطات)

الجنوبية إقليم سطات.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

سيجري بمور قياد3 تاكزيرت ابتداء)

 (3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليوز) ((3 من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز)

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد صالح ع�سى العنوان فرياطة)

بحفر) املتعلق  تاكزيرت،) قياد3 

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  »اسكا«)  املدعو)

بجماعة) الكائن  مربع  متر  (9166

دائر3) تاكزيرت  قياد3  تاكزيرت 

الوصيبة إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

دائر3) تاكزيرت  قياد3  تاكزيرت 

الوصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 

تاكزيرت) قياد3  بمور  سيجري  مالل 

إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3 من)  ابتداء)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليو) ((3

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد موحا اخامة العنوان دوار اوت)

الوصيبة،) تاكزيرت  اشو اوت احمد 

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

السوي بامللك املدعو اشيون البالغة)

الكائن) متر مربع  (3393.3( مساحته)

تاكزيرت) قياد3  تاكزيرت  بجماعة 

دائر3 الوصيبة إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

دائر3) تاكزيرت  قياد3  تاكزيرت 

الوصيبة إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني) الربيع  ألم  املائي  الحوض 

تاكزيرت) قياد3  بمور  سيجري  مالل 

إلى) ((1(1 ووليوز) ((3 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة)

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

الشاوي) موحى  السيد  لفائد3  املاء)

العنوان دوار آوت يشو سعيد تانوغة)

بحفر) املتعلق  الوصيبة،) تاكزيرت 

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  »امسكر«)  املدعو)

بجماعة) الكائن  مربع  متر  (7(86.(7

تانوغة قياد3 تاكزيرت دائر3 الوصيبة)

إقليم بني مالل.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

تانوغة قياد3 تاكزيرت دائر3 الوصيبة)

إقليم بني مالل.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

الشكران) قياد3  بمور  سيجري 

إلى) ((1(1 ووليوز) ((3 من) ابتداء)

في) بحث  ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة)

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع 

السعيدي) وديع  السيد  لفائد3  املاء)

بوعز3) موالي  طريق  (33 العنوان)

وجلب) بحفر  املتعلق  الجعد،) ابي 

بامللك املدعو) السوي  من أجل  املاء)

مساحته) البالغة  وديع«)  »بالد 

الكائن) سنتيار  (97 آر) (7( هكتار) ((

الشكران) قياد3  تشرافت  بجماعة 

دائر3 ابي الجعد إقليم خريبكة.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

ابي) دائر3  الشكران  قياد3  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

زيدوح) ولد  دار  قياد3  بمور  سيجري 

1)1))إلى غاوة) 3))ووليوز) ابتداء)من)

مشروع) في  بحث  ((1(1 ووليوز) ((3

لفائد3) املاء) وجلب  بحفر  الترخيص 

السيد الصغير الليموني العنوان دوار)

الحالف دار ولد زيدوح،)املتعلق بحفر)

بامللك) السوي  أجل  من  املاء) وجلب 

مساحته) البالغة  »وزيف«)  املدعو)

الكائن بجماعة دار) آر  (81 هكتار) (3

ولد زيدوح قياد3 دار ولد زيدوح دائر3)

بني مو�سى الغربية إقليم الفويه بن)

صالح.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

دار ولد زيدوح قياد3 دار ولد زيدوح)

دائر3 بني مو�سى الغربية إقليم الفويه)

بن صالح.
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وكالة الحوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة) مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل) الربيع  املائي ألم  الحوض 

أوحمو) موحى  قياد3  بمور  سيجري 

 (1(1 ووليوز) ((3 من) الزياني ابتداء)

بحث) ((1(1 ووليوز) ((3 غاوة) إلى 

وجلب) بحفر  الترخيص  مشروع  في 

ابراهيم حجيرت) لفائد3 السيد  املاء)

زنوة) العنوان  سواقي  وليد  والسيد 

خنيفر3،) الفالحي  الحي  (38 رقم) (6

أجل) من  املاء) وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك) فوط  هكتارات  (5 سوي)

مساحته) البالغة  »تاعبيت«)  املدعو)

الكائن) سنتيار  (9( آر) (68 هكتار) (7

دائر3) الزياني  أوحمو  موحى  بجماعة 

خنيفر3 إقليم خنيفر3.

لود تم وضع امللف بمور جماعة)

خنيفر3) دائر3  الزياني  أوحمو  موحى 

إقليم خنيفر3.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدور3) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

وونيو) ((3 بتاريخ) ح.ج/2020/3037)

العوار) على  سيجرى  الذي  ((1(1

املسمى)»عزيز3)9)«)عي شهاد3 امللكية)

عدد)07/74798)املتواجد بالجماعة)

الترابية عين الشوف امللحوة اإلدارية)

األندلس،)إقليم موالي يعووب ابتداء)

إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((6 تاريخ) من 

بحث علني في شأن) ((1(1 ووليو) ((7

مشروع الترخيص بإنجاز ثوب وجلب)

 5 أجل سوي مساحة) منه من  املاء)

عامر) رامي  السيد  لفائد3  هكتارات 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C(99(((
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدور3) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

وونيو) ((3 بتاريخ) ح.ج/2020/3034)

العوار) على  سيجرى  الذي  ((1(1

شهاد3) عي  (»(8( »الوليعة) املسمى)

املتواجد) (05/159460 عدد) امللكية 

دائر3) املغاصيين،) الترابية  بالجماعة 

من) ابتداء) مكناس  إقليم  زرهون،)

 (7 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((7 تاريخ)

شأن) في  علني  بحث  ((1(1 ووليو)

وجلب) بئر  بإنجاز  الترخيص  مشروع 

من أجل التنظيف وسوي) منه،) املاء)

 1.31(1 مساحتها) املوهى  حدووة 

هكتارا لفائد3 السيد)(3))الحمدو�سي)

عبد الحي الحامل لبطاقة التعريف)

.DC3(96(الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدور3 وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم)2020/3036 

الذي) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) ح.ج 

»املسير3) سيجري على العوار املسمى)

)«)عي شهاد3 امللكية رقم)07/65114 

عين) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

ملطة،) جامع  اوالد  دائر3  قنصر3،)

 إقليم موالي يعووب،)ابتداء)من تاريخ)

ووليو) ((7 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)منه من)

أجل االستعمال املنزلي وسوي مساحة)

زرودان) السيد  لفائد3  هكتارا  (((

التعريف) لبطاقة  الحامل  محمد 

.C81156((الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدور3 وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم)2020/3035 

الذي) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) ح.ج 

»قطعة) املسمى) العوار  سيجري على 

الساللية) للجماعة  التابع  أرضية«)

كلي ض بعدد) عي شراء) ( اوالد اعمر)

بالجماعة) املتواجد  (358 ص) (786

اكوراي،) دائر3  جحجوح،) الترابية 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

ووليو) ((7 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((7

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

منه) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

وسوي) املنزلي  االستعمال  أجل  من 

حدووة املنزل مساحتها)1)1,11)هكتارا)

لفائد3 السيد البدوري فيصل الحامل)

.D5(((7((لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدور3 وكالة)

الحوض املائي لسبو رقم)2020/3032 

الذي) ((1(1 وونيو) ((3 بتاريخ) ح.ج 

سيجري على العوار الجماعي املدعو)

الساللية) للجماعة  التابع  »امريس«)

اوالد اعمر عي شهاد3 االستغالل رقم)

117))بتاريخ)1))وونيو)1)1))املتواجد)

بالجماعة الترابية أوالد سالمة،)قياد3)

احواز الونيطر3 دائر3 احواز الونيطر3،)

تاريخ) من  ابتداء) الونيطر3،)  إقليم 

ووليو) ((3 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

الترخيص بإنجاز ثوب وجلب املاء)منه)

من أجل سوي مساحة)3)هكتارا لفائد3)

الحامل) العمري  السعيدي  السيد 

.G(6799(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدور3) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

وونيو) ((3 بتاريخ) (2020/3033 ح.ج)

العوار) على  سيجري  الذي  ((1(1

املسمى بالد عين كسيرات عي الرسم)

العواري رقم)R/2531)الكائن بوبيلة)

أوالد) الترابية  بالجماعة  مالك  بن 

نوال،)قياد3 أوالد نوال،)دائر3 ورغة،)

 إقليم سيدي قاسم،)ابتداء)من تاريخ

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

املاء) وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سوي مساحة)9)هكتارا)

لفائد3 السيد عبد الغاني الكرافس)

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.C(659(
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدور3) أصدرته  قرار  بموجب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكالة 

وونيو) ((3 بتاريخ) (2020/3030 ح.ج)

العوار) على  سيجري  الذي  ((1(1

عي الرسم العواري) (( املسمى روبن)

بالجماعة) املتواجد  (R/35767 رقم)

قياد3 بنمنصور،) الترابية بنمنصور،)

الونيطر3،) إقليم  بنمنصور،) دائر3 

 (1(1 ووليو) ((3 تاريخ) من  ابتداء)

بحث) ((1(1 ووليو) ((3 غاوة) إلى 

الترخيص) مشروع  شأن  في  علني 

من) منه،) املاء) وجلب  ثوب  بإنجاز 

هكتارا) (5,9363 مساحة) أجل سوي 

الغوتي) سالم  حسن  السيد  لفائد3 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحامل 

.G(38993
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدور3) أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة الحوض املائي لسبو رقم ح.ج)

2020/3028)بتاريخ)3))وونيو)1)1) 

 (1 الذي سيجري على الوطعة رقم)

بتعاونية اإلصالح الزراعي الوداد عات)

لالستثمار) الجهوي  املكتب  شهاد3 

 829/2019 رقم) للغرب  الفالحي 

زيرار3،) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

إقليم) دائر3 الشرارد3،) قياد3 زيرار3،)

تاريخ من  ابتداء) قاسم،)  سيدي 

ووليو) ((3 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

املاء) وجلب  ثوب  بإنجاز  الترخيص 

منه،)من أجل سوي مساحة)7,9755 

رزوق) وامنة  السيد3  لفائد3  هكتارا 

الوطنية) التعريف  لبطاقة  الحاملة 

.GK(33(11
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدور3) أصــدرته  قـــرار  بــــموجب 

رقم) لسـبو  املـائي  الحـوض  وكـالة 

5))وونيو) بتاريخ) ح.ج  (2020/3040

العوار) على  سيجري  الذي  ((1(1

عي) (»(3 »السعاد3) املسمى)

 07/95134 رقم) امللكية  شهاد3 

أوالد) الترابية  بالجماعة  املتواجد 

فاس،) احواز  دائر3  الطيب،)

تاريخ) من  ابتداء) فاس،)  إقليم 

ووليو) (31 إلى غاوة) ((1(1 ووليو) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

الترخيص بإنجاز ثوب وجلب املاء)منه)

هكتارات) (5 أجل سوي مساحة) من 

الحامل) محمد  داد3  السيد  لفائد3 

.C79318(لبطاقة التعريف الوطنية
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مــدوـــــر3) أصــدرتـــه  قــرار  بــموجــب 

رقم) لسبـو  املــائي  الحــوض  وكـالــة 

وونيو) ((5 بتاريخ) ح.ج  (2020/3043

1)1))الذي سيجري على العوار املسمى)

»الحضراوي«)عي عود شراء)ض بعدد)

96)ص)95)املتواجد بالجماعة الترابية)

تاوجدات،) عين  دائر3  أوخلفن،) آوت 

تاريخ) من  ابتداء) الحاجب،)  إقليم 

ووليو) (31 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((1

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

من،) الترخيص بإنجاز بئر وجلب املاء)

وإرواء) املنزلي  االستعمال  أجل  من 

 (,13(1 مساحة) وسوي  املاشية 

رضوان) السيد  لفائد3  هكتارات 

الحالمي وعبد الحي برجاوي الحامل)

 D57(118(لبطاقة التعريف الوطنية

.D3(9(75(و
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وكالة الحوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدوـــــر3) أصــــــدرتـــــه  قـــــــرار  بمــوجــــــب 

رقم) لسبو  املائي  الحوض  وكـالة 

وونيو) ((9 بتاريخ) ح.ج  (2020/3055

العوار) على  سيجري  الذي  ((1(1

الرسم) عي  باد3«) »ملك  املسمى)

املتواجد) (16/49900 العواري)

بالجماعة الترابية آوت علي اولحسن،)

البحراوي،) عالل  سيدي  قياد3 

تاريخ) من  ابتداء) الخميسات،)  إقليم 

ووليو) ((1 غاوة) إلى  ((1(1 ووليو) ((3

مشروع) شأن  في  علني  بحث  ((1(1

وجلب) وثوب  بئر  بإنجاز  الترخيص 

مساحة) سوي  أجل  من  منهما،) املاء)

السيد) لفائد3  هكتارات  ((1,(85(

باد3 احمد الحامل لبطاقة التعريف)

.A((8867(الوطنية
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7671 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7676  



7677 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7678  



7679 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

8



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7681  



768( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية)768  



7683 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7683  
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7681 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

الوكالة الحرضية لخنيفرة



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7686  



7687 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7688  



7689 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

(1



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7691  



769( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية)769  



7693 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7693  



7691 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

((



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7696  



7697 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7698  



7699 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7711  

((



771( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

الوكالة املغربية للنجاعة الطافية
حصيلة - أصول (نموعج عادي)



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية)771  



7713 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 
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عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7713  

الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات



7711 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7716  



7717 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7718  
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7719 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية1)77  



77(( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية))77  



77(3 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 
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عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية3)77  

(



77(1 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية6)77  



77(7 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية8)77  

(



77(9 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية1)77  

7



77(( الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية))77  
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77(3 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

9(



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية3)77  



77(1 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

9(



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية6)77  
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77(7 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

93



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية8)77  



77(9 الجريدة الرسميةعدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) 

95



عدد)1)56 - 3))عو الوعد3))33) )5))ووليو)1)1)) الجريدة الرسمية7731  
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