
{
صفحة

صفحة

ISSN 0851 - 1225

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

يتحتم صدورها بالجريدة الرسمية إن اإلعالنات القانونية والقضائية وكذا الرسوم واإلجراءات والعقود املقرر نشرها وإعطاؤها صبغة رسمية، 
يلي آجال اإليداع. ويجب أن تصل النصوص املراد نشرها إلى املطبعة الرسمية يوم الجمعة على أبعد تقدير كي يتأتى نشرها في عدد ثاني أربعاء 

السنة التاسعة بعد املائة - عدد ))56  8 جو الوجة 8  8 )2) يوليو 2)2))

فهرست

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

 I.  -  إعالنات قانونية

 ............................................................STE HAJAR SARA CONSTRUCTION8345

 ................................................................................................. STE RIKA TRAV8345

 .................................................................................. STE TIF DISTRIBUTION8345

 .................................................................................................... STE TRATIMA8345

 .........................................................................................STE SOBAHAJ TRAV8345

 ......................................................................................... STE CHORFA MINE8345

 ................................................ STE PALMERAIE HOSPITALITY & LEISURE8346

 ...................................................................................................STE AURALITE8346

 ....................................................................................... STE GROUPE AKSAL8346

 .......................................................................................... STE ZARAY GREEN8346

 ....................................................................................... 8347شركة مطاحن الشروق

 ..............................................................STE CHRIFI ALAOUI ET ZEKHNINI8347

8347شركة مطاحن مرانية........................................................................................... 

 ............................................................................................. 8347شركة حبوب الروق

 ......................................................................................... STE LIFE IS DIGITAL8347

 ................................................................................. STE SAHARA TURISMO8347

 .......................................................................STE ALUMINIUM EL MARWA8347

 .......................................................................STE ALUMINIUM EL MARWA8348

 .......................................................................STE ALUMINIUM EL MARWA8348



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية))83  

 .......................................................................................... STE CIPLA MAROC8348

 ...........................................................................STE ALI RESOURCES CORP8348

 ...........................................................................STE ALI RESOURCES CORP8348

 ...........................................................STE GALA MINING CORPORATION8342

 .................................................................................... STE MD BLEU ROUGE8342

 ................................................................................................. COMEDIE CUP8342

 ...................................................................................NEW VISION MARBRE8342

 ......................................................................................... MOUASSA PHONE8352

 ................................................................................................... BOCA BUENA8352

 .......................................................................................................BIGITALENT8352

 .......................................................................................... ADAIM CREATION8352

 ............................................................................................GAGE DE DELICES8352

 ............................................................................................ AYZYA HOLDING8358

 ............................................................................................ STE BAKRIMAGRI8358

 .........................................................................STE EFFORT TECHNOLOGIE8358

 ...............................................................................................................CALLAS8358

 ......................................................................................... STE DEMAI INVEST8358

 ......................................................................................... STE REHAH TRANS835(

 .............................................................................STE OULED MSBAHCASH835(

 ................................................................................... STE MENARA MINING835(

 ............................................................... ATLANTIQUE TRAVAUX SAHARA835(

 ...................................................................................KHALLOUQ TRAVAUX835(

 .................................................................................................. G.B.E.F TRANS835(

 ..................................................................................................... )835شركة ن.ج تور

 ..................................................................................ECO-ZAD TRANSPORT8353

 ..............................................................................TEMARA GRAND PROJET8353

 ............................................................................STE IHSSAN MULTITRANS8353

 ...................................................................................................IBA HOLDING8353

8353حمزة تمويل.......................................................................................................... 

 ........................................................................STE IRRIGATION BAHRAOUI8354

 ...... MEDICAL EQUIPEMENT AND TECHNOLOGY OF HEALTHCARE8354

 ..........................................................................................................RND LABS8354

 .............................................................................................AJI TAXI KENITRA8354

 .................................................................. STE MOYEN ATLAS LAAYOUNE8354

 .................................................................................... STE TAMIME LBILADE8355

 ............................................................................................. STE WIND MIND8355

 .............................................................................................. STE RIVIERA BAY8355

 ..................................................................................... STE ECOM-MASTERS8355

 ........................................................................ STE NOMADE DES OCEANS8355

 ........................................................................................ STE RED FLAMAND8355

 ....................................................................... STE DAHAB RELAIS DAKHLA8356

 ..............................................................................STE DELICES DE DAKHLA8356

 ..................................................................................................... MIRA EVENT8356

 ...........................................................................................MEDICAL DISTRIB8356

 .......................................................................................MAANA DESIGNERS8357

 ............................................................ MEDIA BUYING SYSTEMS MAROC8357

 ..................................................................................................MPS LOGISTIC8357

 ................................................................................................................. ..OMG8357

 ..............................................................................BATI GLORIOUS AGENCE8357

 ...................................................................................................................OMD8357

 ..................................................................................................GREEN ESTATE8358

 .....................................................................................GLORIOUS TRAVAUX8358

 ............................................................ FAWZIA BELAHCEN CONSULTING8358

 ................................................................................................MAE HOLDING8358

 .......................................................................................................... BISTRO648352

 .......................................................................................... AGORIA TRADING8352

 ...............................................................................................................KRANIE8362

 ................................................................................................ OMNI BUREAU8362

 ...............................................................................................MARAJO TRANS8362

 ...........................................................................................OXYGENE MEDIA 8362

 ................................................................................................... RIVEST PARTS8368

8368ك. دونس دوالتير.................................................................................................. 

 ..................................................................................................... 8368كورام هارموني

 ...................................................................................................... 8368كا بم القابضة

 ..................................................................... )836شركة التقنيات واألشغال ا خاصة

 ............................................................................................................YAKHLAF836(

 .....................................................................................MIMATCOBINA 836شركة(

 ......................................................................... TRANS-FAKHRDDINE 836شركة(



صفحة صفحة

83(3 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 .........................................................................PHYTO ABOU YASSER 8363شركة

 .................................................................................................. ARESMA 8363شركة

 .............. STE DOUBLE VOIE EN BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIQUES8363

 ....................................................................................... INGENIERIE SLAMTI8363

 ..........................................................................................................PROMATA8363

 ..........................................................................................................PROMATA8363

 ..........................................................................................................DARIVERT8364

 .........................................................................LOTISSEMENT MABROUKA8364

 ...........................................................................................STE TRM MEKNES8364

 ..............................................................................................STE F 3 SYSTEME8364

 ..................................................................................... MA BOUTIQUE PARA8364

 ........................................ CONSTRUCTION ETUDE BATIMENT MAROC8364

8364شركة ارمو............................................................................................................ 

 ............................................................................................................. 8364ارمو.........

 ........................................................................................................... 8365أغمو..........

 ..................................................... FRIEDRICH SCHILLER INSTITUT PRIVE8365

................................................................................................................. 8365امنسيو 

 ..............................................................................CAP VERT PRODUCTION8365

 ......................................................................................MGE CONSULTANTS8366

 ................................................................................. LA SOCIETE EXCEL SUD8366

 ................................................................................. LA SOCIETE EXCEL SUD8366

 ................................................................................. LA SOCIETE EXCEL SUD8366

 .........................................................................................HAND MADE BY M8366

 ...............................................................................................UNIVERS FRIGO8366

 ..................................................................................................FREIN ANOUR8366

 .................................................................................FIELD CONSTRUCTION8367

 ...................................................................................................... MESSETRAV8367

 .......................................................................................................LALIGA CAR8367

 .................................................................. ZEGWI CENTER FOR BUSINESS8367

 .....................................................................................STE IFRAN RAINBOW8367

 .................................................................................................................  ACICT8368

 ..............................................................................STE HASSAN SILVER LINE8368

 ...................................................................................................... ZINAMOUR8368

 .....................................................................................AIT SOUAB TRAVAUX8368

 ..................................... SOCIETE 3D ECO CHEMICAL LABS MOROCCO8368

 ..................................................................................................ESPRIT INVEST8362

 ......................... SOCIETE GENERALE DE COMMERCE ET LOGISTIQUE8362

 .................................................................................. CASAMAR DE CONSEL8362

 .........................................................................AL SHMOKH1 TRANSPORT8362

 ........................................................................................... STE MA-TRADING8362

 ........................................................................................STE INGECONCER 18362

 ..................................................................................................... STE LAAYCO8362

 ...............................................................................................STE K.J.A TRANS8372

 ...........................................................................................................NADA CH8372

 .................................................................................................SOS & SUCURE8372

 .........................................................................................AL YOUMNE PRIVE8372

 .............................................................................ASSURANCES BADRAOUI8372

 ................................................................................................STE CAFE DYALI8372

 .....................................SOCIETE FATIMA EZZAHRAE CONSTRUCTION8372

 ......................................................................STE RANIA MATERIAUX SARL8378

 ......................................................................... SOCIETE TRANS WERVODA8378

 ........................................................................................ MARKERS NEGOCE8378

3378كراء في إطار التسيير ا حر ألصل تجاري................................................................ 

 .......................................................................................................... AGREMAT8378

 .....................................................................................KLAAS PUUL MAROC8378

 ........................................................................KLAAS PUUL HAND-PEELED837(

 ........................................................................KLAAS PUUL HAND-PEELED837(

)837شركة شطارة باتيمون.......................................................................................... 

 ................................................................................SOCIETE MEDI NEGOCE837(

 .................................................................SOCIETE CABINET Z.DERKAOUI837(

.................................................................................................................. 8373بارانويا 

 ............................................................................................... GALA SECURITE8373

 ................................................................................................. IVOIRE HOLDE8373

 ....................................................... ATLAS MULTIMEDIA PRODUCTIONS8373

 ............................................................................................DEMETER INVEST8373

 ............................................................................................................S.CHAIRS8373

 ...........................................................................................................RAMOCO8373

 ...................................................................................................SKETCH CASA8374

 .................................................................................LYNK ME SERICES SARL8374

 .....................................................................SOCIETE BEST WAY CAR SARL8374



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية )83  

 ....................................................................................SOCIETE NADWORKS8374

 ..........................................................................ESPACE BENBRAHIM PRIVE8374

 .............................................................................LA SOCIETE NADIF WASH8375

 ....................................................................... LA SOCIETE GOLDEN PLAZA8375

 ............................................................................................. BGI PETROLEUM8375

 ...................................................................... LA SOCIETE BGI LOGISTIQUE8375

 .............................................................. LA SOCIETE BGI DEVELOPEMENT8375

 ............................................LA SOCIETE KASSOUARA CONSTRUCTION8375

 ................................................................................STE EXOTIC FAST FOOD8375

8376شركة إقامة سياحة )8....................................................................................... 

 ....................................................................................... 8376شركة املزوغي السعدوة

 ........................................................................................... STE IBDAA TRANS8376

 .......................................................................................................STE KEN KA8376

 .................................................................................................. STE NER TRAV8376

 ..................................................................................STE TRAITEUR TOUISSI8377

8377شركة جيراي......................................................................................................... 

 ........................................................................................... 8377شركة هيناي إنفست

 ........................................................... STE PHARMACEUTICAL INSTITUTE8377

 .................................................................................................STE FAAB & CO8377

 ....................................................... STE MOROCCO SAFETY INDUSTRIES8378

 .........................................................................................STE  SATGURU CAR8378

 ......................................................................................STE JADID HOLDING8378

 ............................................................................................STE EDIFICIO TRV8378

 ......................................................................................STE HAYAT PROTECT8378

 .................................................................................................. 8372شركة إوما بريفي

 ..............................................................STE OMAYSA TAZI PIECES AUTOS8372

 .............................................................................STE TRAVAUX BELHARDA8372

 ..................................................................STE PEPINIERE ABDO YOUSSEF8372

 .................................................................................STE BEN BOUSSELHAM8372

 ...........................................................................STE IKHWAN IBN HAMOU8372

 ......................................................................................................STE REACOL8382

 ........................................................................................................STE AMADI8382

 ..................................................................................... STE YAZIDI OPTIQUE8382

 .............................................................. STE REACTIVE PROBLEM SOLVER8382

 ...........STE LES OTTOMANS CONSTRUCTION ET MARBRE TURQUE8382

 ...................................................................................................... STE DMSAD8382

 ................................................................................. STE INDUSTRY BRIDGE8388

 ......................................................................STE FLORIA EVENTS AGENCY8388

 .........................................................................................................STE VIRON8388

 ...........................................................................................STE NADA TODAY8388

 ............................................................................................. STE MERCI CASH8388

 ...................................................................................................... STE SMT.HA838(

)838شركة سكوراي..................................................................................................... 

 .................................................................................. STE BP SHORE GROUP838(

 .......................................................................... STE GROUPE BBC CRYSTAL838(

 .................................................................................. STE MA ART THEMING838(

)838شركة اتابليسمو لوكيلي عبد السالم................................................................... 

8383صوصيداد جترانسبورت جكازامركنسيا............................................................... 

8383صوصيتي دترانسبور نور دكاز.............................................................................. 

 ....................................................................................................... AFA TOURS8383

 ...........................................................................................................DEVACTIF8383

 .....................................................................UNITED REMOTE MOROCCO8383

 ......................................................................................... INSENSYA MAROC8383

 ..................................................................................................... STE STRATEP8384

 ................................................................................................RABAT BUTANE8384

8384مورين للتنمية...................................................................................................... 

 .............................................................................................. ZED PRO ECOM8384

 .....................................................TRANS INTERNATIONNAL KARICHAD8384

 ........................................................................M &T MESSAGERIE EXPRESS8385

 ................................................................................................ WISSAM ATLAS8385

 ................................................................................................ HUSHUSH CAR8385

 ................................................................................BENYACHOU CARRIERE8385

 ................................................................... EXCELLIA DE CONSTRUCTION8385

 ................................................................................................................. .ACTM8385

 .............................................................................................................. ULTEOS8386

 ................................................................................... LES ATELIERS OPTIMA8386

 ..............................................................................................................NEODIS8386

 ................................................................................................... MOBISPHERE8386

 ...................................................................................... NOVA ASSURANCES8386

 .............................................................................GTI MAROC IMMOBILIER8386



صفحة صفحة

83(5 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 .............................................................................................................ZYPOOL8386

 ............................................................................................ALEF.K HOLDING8387

 ....................................................................................................ARBA INVEST8387

 ........................................................................................... UPDIS SOLUTION8387

 .......................................................................................................... TEMASOL8388

 .............................................................................. STE M GRAND TRAVAUX8388

 .................................................................................. STE DIWAN EXPERTISE8388

 .................................................................................................... SPM SERVICE8388

8388كيت ماتيروو أنديستغيال دو سوس..................................................................... 

8388أوناسيس.............................................................................................................. 

 ................................................................................................. 8382مدترانيا اسونص

 .............................................................................EJJERRARI DISTRIBUTION8382

 .................................................................................................. STE WATWINE8382

 .......................................................................................STE MARSHALL CAR8382

 ..................................................................................... STE GAZZAZ TRAVEL8382

 ..............................................................................................................STE KB28382

 ..........................................................................................SIYAHA PROMOTE8382

 ........................................................................................................LOCATEAM8322

 ....................................................... DROGUERIE QUINCAILLERIE ANOBL8322

 ................................................. Sté DARRAJ AHMAD SAIED MAHMOUD8322

 ........................................................................................... STE FORESMATEC8322

 ..................................................................................................FRENCH FRIES8322

 ......................................................................................STE FRESH NATURAL8328

 ................................................................................................UPDATE TRANS8328

 .................................................................................  TRANS SALIDAM 8328شركة

 ...........................................................................................STE ESPRIT HOME8328

 ..................................................................................... Ste ELHAHISECURITE8328

8328شــركة ا حماوني ترونس........................................................................................ 

 ............................................................TRANSPORT TIGHINIOUINE 832 شركة(

 .............................................................................................LOURABUS 832شركة(

 ......................................................................................................... )832سيبرا ترانس

 ...................................................................................................STE TOTISIAN832(

 ............................................................................ STE TOSCANINO SERVICE832(

 .............................................................................................................. TIZ-TAG832(

 ...............................................................................................REGLASERVICES8323

 ....................................................................................................... IZOUAZAN8323

 .............................................................. QUIK PRO MULTISERVICES 8323شركة

 ..............................................................PRO CAPITAL CONSULTING 8323شركة

8323شـــركـــة أنتيكرال للدراسات.................................................................................. 

 ..........................BUR D’INGENIERIE DE CONTROLE  ET  D’EFFICACITE8323

 ..................................................CAROSSERIE ACCESSOIRE ITKANE 8324شركة

 .........................................................................................................COSMERIT8324

 .........................................................................................................STE JBOUR8324

 .................................................................................................... JF LOGISTICS 8324

 ......................................................................STE KHALIL CONST TOP TAN8325

 ............................................................................................................. AXE PUB8325

 .................................................. STE LOGISTIC ET ENTREPOSAGE FIONA8325

 .....................................................................................................Sté SOJOTRA8325

 ................................................................................BIDABER NEGOCE SARL8325

 ............................................................................................. HIYA CARS 8325 شركة

 ..................................................................................................HB4 TRAVAUX8326

 ........................................................................  .STE OMIDAGRI SARL 8326شركة

 ....................................................................................................ADS & LEADS8326

 .........................................................................AFRIC EUROPE PACKAGING8326

 ..................................................................................................ORAFI GROUP8326

 .............................................................STE OUBELAID NEGOCE  SARL AU8327

 ................................................................................................POWER BETON8327

 ................................ETABLISSEMENT PRIVE TALAIAE ALMOUSTAKBLE8327

 ............................................................................................ ESSAF S.I.N TRAN8327

 ......................................................................................................BIZA FRUITS8327

 ....................................................................................ALJANOUB BUILDING8327

 .......................................................................... STE MARLINS FISHERMAN8327

 ........................................................................................... MAROC SOLVING8328

 ..............AMENAGEMENT ET CONSTRUCTION DE NOUVELLE VILLE8328

 .................................................................STE MASSIMA CONSTRUCTION8328

 ............................................................................ ANASS-IRRIGATION 8328شركة

 .......................................................................................................... APELI Sarl8328

 ............................................................................... STE MILOCONSTR SARL8322

 ..............................................................................................A.M.S.T SARL AU8322

 ..................................................................................................ABP MOBILIER8322



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية6)83  

 ...........................................................STE NERBIO LABORATOIRE  S.A.R.L8322

 ............................................................. .SOCIETE AACHIQ TRAVEL S.A.R.L8322

 ........................................................................... STE WISSAKOUR SARL-AU8322

 ...............................................................................  TIZI NTIMIMT SARL AU8422

 ........................................................................... WORLDWIDE DESIGN A.U8422

 ............................................Sté AIT.H MAYSSAE IMMOBILIER S.A.R.L au8422

 ................................................................................. TRANS BAHOUM 8422شركة

 ......................................................................... STE AKLIN TOURS SARL AU8422

 ........................................................................................................STE ALIRIM8428

 ..............................................................................STE  TRANS JWAAN 8428شركة

 .......................................................................................STE TRANS GALION 8428

8428شركة تيتانيك فود............................................................................................... 

8428شركة بور طوب ترانس........................................................................................ 

8428الفيرم دوكيسر...................................................................................................... 

)842شركة  ريا ريفلو اكرواليمونتير    ش.م.م  ............................................................. 

)842اغرود لين ترانس.................................................................................................. 

)842شركة سوس باور ش.م.م .................................................................................... 

ْض....................................................................................................... 
ْ
ــــــــول

ٌ
ــــــــــا ك )842ِإصَّ

 .............................................................................. Sté  « ZOULIDOR » SARL842(

 ..................................................................STE« SHOW ME CAR » SARL AU8423

 .................................................................................................. STE SAMYJAD8423

 .....................................................................................................STE ALVATEC8423

 ........................................................................SOCIETE IJIKHI TRANS  SARL8423

 .............................................................................................. STE BEST FIELDS8423

 ................................................................................................. STE STARTEKO8423

 ............................................... SOCIETE WHITEWATER CONSTRUCTION8424

 ......................................................................................WHITWEST GROUPE8424

 .......................................................................STE TARFAYA DISTRIBUTION8424

 ........................................................................................ 8424شركة منتوجات البركة

 ..........................................................................................STE AZIT MARQUE8424

 ................................................................................STE PLANETE CAROUBE8424

 ....................................................................................... SOCIETE LAMKDAD8425

 ............................................................... SOCIETE MOUKHATIR TRAVAUX8425

 ......................................SOCIETE F.M.M KHADAMAT CHARAF AGADIR8425

 ..................................................................................................STE DIGISAND8425

 .................................................................... STE AGHARASS PRESTATIONS8425

 .............................................................................ACAMEDIA CONSULTING8425

 .....................................................................................   TAPHA TRANS 8426شركة

 ..................................................................................................SMART ETUDE8426

 ......................................................................................................STE TOPRIM8426

 ....................................................................................................STE IZI INTER8426

 ............................................................................................ ELMAIFI NEGOCE8426

 ............................................................................. STE BARAMOUSSI GARD8426

 ...................................................................... STE BADR DINE TRANSPORT8426

 .......................................................................................STE ARAMCONSULT8427

 ...........................................................................................CHTOUKA FRESH 8427

 ........................................................STE TRANS NATURE MULTISERVICES8427

 .................................................................................................... STEGBH FISH8427

 ..............................................................RS MOTO RAID INTERNATIONAL8427

 ........................................................................................... BOALAL NEGOCE8428

 .....................................................................................STE J&L KHADAMATE8428

8428شركة اداو سمالل كاش....................................................................................... 

 .................................................................................................ASSIF OURINO8428

 ............................................................................... STE AUTO ECOLE SAADI8428

 ...............................................................................SOCIÉTÉ  HM’PLAST PVC8428

8428اكبريسبور............................................................................................................. 

 ............................................................................... STE AREMO INGENIERIE8428

 ..................... ENTREPRISE DE TRAVAUX ET D’INGENIERIE D’AGADIR8428

 ................................................................... SOCIETE SMART ELECTROTEC8422

 .........................................................................STE JOUAMAA TRANSPORT8422

 ....................................................................................................... UNIMAGEC8422

 ............................................................................................. UNI PIPE PROFIL8422

 ................................................................................. Société HMAIDA OPTIC8422

 .....................................................................................................STE SAFADEL8422

 ................................................................................................... Ste SOMDOR8422

 .....................................................................................................BENA HOME8482

 ........................................................................................AL ASSIL BATIMENT8482

 ............................................... SOCIETE PHARMACIE JARDIN EXOTIQUE8482

 ...................................................................................................... TATEMONO8482

 .......................................................... STE TRANSPORT BRAYOUI AGADIR8482



صفحة صفحة

83(7 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 .............................................................SAVEUR MARQUE TRADING 8482شركة

 ........................................................................................... CASH OUMAYMA8482

 ................................................................................ARAMIDE PROTECTION8488

 ...............................................................................................MARITIMA IMO8488

 ...............................................................................................MARITIMA IMO8488

 ....................................................................................................EDEN SAKAN8488

 ..............................................................JUNIPER NETWORKS MOROCCO8488

 ................................................................ SOCOUEST CONSULTING8488

 .................................................................MORE ENERGY MAINTENANCE8488

 .......................................................................AL MOSTAKBALIA LISSAKAN848(

 .......................................................................................... BEST ZINE GROUP848(

.................................................................................................................  MANJ848(

 ..........................DEPOLLUTION RECYCLAGE DEMOLITION ANOUAR848(

 ....................................................................................STE FAIZA ASSITANCE848(

 ........................................................................................................... MOTADA848(

 ................................................................................................... GENPHARMA848(

8483شركة كالسيت سارغينة...................................................................................... 

 ............................................................................................... STE ISOPROTEC8483

 ........................................................................................................ACTION TV8483

 ..........................................................WORLDWIDE PARTNER COMPANY8483

 ............................................................................. RABAT REMORQUE 8483شركة

8483شركة دودا طابل دور........................................................................................... 

 ..............................................................GROUPE BEN BABA GARD «G5B»8484

8484شركة ستيلما - تد................................................................................................ 

 ............................................................ GROUPE SCOLAIRE EDKOU PRIVE8484

 ....................................................................................................MYA ENERGY8484

 ............................................................................... SOCIETE ALAOUY TARIK8484

 ..................................................................... SOCIETE GXR ASTRO FOREST8485

 ..........................................................................SOCIETE M.G.B.B TRAVAUX8485

 ................................................................................................ SAMED BETON8485

 ............................................................................................................. EPIL ART8485

 ..........................................................................................................VALUEDIV8485

 ......................................................................................................(M.N.S PRO8485

 ........................................................................................................ DIGIFENCE8486

 .............................................................. LAAYOUNE PRODUCTION 8486مقاولة

 ......................................................................TIGMI SERVICES 8486مقاولة

 ..................................................................................... SOCIETE COSMESUD8486

 ........................................................................................STE FAN COM INFO8487

 .......................................................................................STE UZALYA TRAVEL8487

 ....................................................................UNION D’AFFRETEMENT SUD8487

 .......................................................................................... UMA LOGISTIQUE8487

 .......................................................................................................COTRAMER8487

 ......................................................................... L.A MAROC DISTRIBUTION8487

 ..................................................................................... STE AYODINAR SARL8487

 STE DE FOURNITURE ELECTRIQUE ET MECANIQUE DU SUD

 ..............................................................................................FORTEMS8488

 ................................................................................................ LA MADRAGUE8488

 ...........................................................................................................AFOEXPO8488

 .................................................................................................................SPIELZ8488

8488شركة ابريد........................................................................................................... 

 ................................................................................................. STE SYNDOXIS8488

 .......................................................................................................STE OILNRJI8482

 ..............................................................................STE TAJHEEZ INGENIERIE8482

 ...........................................................................................................STE SNED8482

 .......................................................................................... LIVRAISON RABAT8482

 ..............................................................................................MORWALL SARL8482

 ......................................................................................................... MODISCO8482

 ....................................................MADIHI WORLD TRADING SOLUTION84(2

 .........................................................................KMA DIAGN DIAGNOSTICS84(2

 ......................................................................................BUILDERS PERFORM84(2

 ...................................................................................................AMAZIGH 2.084(2

 .............................................................. SOCIETE DE TRANSPORT ADDAX84(2

 ...........................................................................................SRTHYG BTP SARL84(2

 ............................................................................LENGO FOOD DE L’ATLAS84(8

 ........................................................................TOUR OUEST IMMOBILIERE84(8

 ..................................................................................JAWAD CARROSSERIES84(8

 ....................................................................................................... STE CHILAK84(8

 ....................................................................................... STE ENERGIE ROMA84(8

 ................................................................................MEDIEVAL IMMOBILIER84(8

 ........................................................................................................... FB IMMO84((



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية8)83  

 ................................................................................... ASM AMENAGEMENT84((

 ........................................................................................................STE SOZRA84((

 ................................................................................................... STE FARIBOU84((

 .................................................................................................. BINAYAT AYLA84((

 .INTERNATIONAL CONSULTING MANAGEMENT ET INGINEERING84((

 ..........................................................................SIGMA ELECTROTECHNICS84(3

 .......................................................................................................PROCOLOR84(3

 ................................................. CENTRAL SERVICE DE RECOUVREMENT84(3

 ..................................................................OPC, SUIVI ETUDE TECHNIQUE84(3

 ..................................................................................................STE SANOCAR84(4

 ..............................................................TOP SERVICES PROFESSIONNELS84(4

 ..........................................................................................................FZ GARDE84(4

 ............................................................................KENI RACHID FOR TRANS84(4

 ................................................................................................ CLEVER TOURS84(4

 ................................................................................................. KELMA TRANS84(5

 ........................................................................................GENIE CIVIL ABBOU84(5

 .................................................................................................................PI ARC84(5

 ......................................................................... STE BENYIJ DE TRANSPORT84(5

 .................................................................................STE NOURIM SERVICES84(6

 .......................................................................................(SS MULTITRAVAUX84(6

 ..................................................................... STE HATOUBI DISTRIBUTION84(6

 ....................................................................................... STE APIMO SERVICE84(6

 ..............................................................................STE NEGOCE MULTI PRO84(6

 ..................................................................................STE MAQAMAT MEDIA84(6

 ......................................................................................................... STE HGMT84(7

 ........................................STE BEAUTIFUL HOME FOURNITURE IDRISSI84(7

7)84شركة ابن ربيعة حبوب وأبناؤه............................................................................ 

 .................................................................................. STE ADOUMI NEGOCE84(7

 ........................... STE SOUKAINA MULTI SERVICES PROFESSIONNELS84(7

 ..................................................................................................STE SAKIA BTP84(7

 .................................................................STE BOUSFIHA TECHNOLOGIES84(8

 ................................. STE AMIRALU CUISINES TOUS TRAVAUX DIVERS84(8

 ................................................................. STE AMINE D’ENGRAISSEMENT84(8

 ................................................... STE INTERNATIONAL HYPNO - HOUSE84(8

 .................................................................... STE  CAREY DUNCAN DESIGN84(8

8)84شركة سونار اونفيست......................................................................................... 

 ................................................................................................... 2)84شركة اونفيست

 ..........................................STE KHOUCHANE D’ENSEIGNEMENT PRIVE84(2

2)84شركة املنظور بريس تيفي.................................................................................... 

 .................................................................................DREAM SEA COMPANY84(2

 ........................................................................................................HOLD PRO84(2

 ............................................................................................. IRG REAL ESTATE84(2

 ................................................................................ASK GS MOHAMMEDIA8432

 ................................. STE MAROCAINE DE TECHNIQUE ET INDUSTRIE8432

 ......................................................................................... LYLA INVESTMENT8432

 ............................................................................................................... VEROLI8432

 ................................................................................................................OLIGRI8438

 .............................................................................................N BUREAUTIQUE8438

 ......................................................................................................AMIYASSINE8438

 ........................................................................................................TRACONEX8438

 ...........................................................................................................MANDIM8438

 ........................................................................................................ SOLYLUNA843(

 ............................................................................................ YASSMOPROMO843(

 ................................................................................................SERBOUT FRIES843(

 ............................................................................STE BOUCHANE GESTION843(

)843الكرامة باص خنيفرة........................................................................................... 

 ....................................................................................... STE AGOURAI CASH843(

 .............................................................................................................. 8433فيرا فارما

8433ميدوكاف مدكال اكيبمنت أفأفريكا..................................................................... 

 ................................................ GLOBAL INTERNATIONAL PROMOTION8433

 ....................................................................BLACK PEAK INTERNATIONAL8433

 ..................................................................................(4BUSINESS SERVICES 8434

 ...............................................................................................YANEL NEGOCE8434

 .............................................................................................RSOL SALOMON8434

 ................................................................................................ STE FRK IMMO8434

 ............................................................................... NEW PROVIDER VISION8434

 ............................................................................... POUDRE D’OR SARL AU8435

 ............................................................ HARD FRERES IMMOBILIER  SARL8435

8435علي وحي كار........................................................................................................... 

 .................................................................................... BON FOYER SARL AU8435



صفحة صفحة

83(2 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 .......................................................STE ELLAMSA MIAAMARIA  SARL AU 8435

 ........................................................................................................ COBATRIM8436

 ................................................................... GOLD FREIGHT AGENCY 8436شركة

 .............................................................DATA BASE FACTORY MAROC  SA 8436

 ..................................DATA BASE FACTORY MAROC CALL CENTER SA  8436

 ......................................................................... BUSINESS CASABLANCA 2S8436

 ............................................................................AM ESSET MANAGEMENT8436

 ..........................................................................LEAP INNOVATION S.A.R.L 8437

 .......................................................................... BENAICHA DISTRIBUTION 8437

 ..................................................................................... ONZA BAT SARL A.U 8437

 ............................................................. HAMMAM AL MANBAA SARL AU8437

 ........................................................................................................TONTHON8437

.................................................................................................................DGLH8438

 ................................................................................................8R K S BUILDIN8438

 ..................................................................................... BILADE AL CAROUBE8438

 ...........................................................................................FEEDINA SARL AU8438

 ................................................................................ SAQR ENERGY SARL AU8438

 ......................................... SOCIETE DE TRANSPORT NAFISSA SARL AU 8438

 .......................................................................................... KAMI IMMO SARL8432

8432برماديس............................................................................................................... 

 .......................................................................... 8432شركة العاملية للتجارة واألعمال

 ..................................................................................................CCTEX  S.A.R.L 8442

 ...................................................................................................DOUNIA SEL88442

 ...................................................................................AGRICOLE’S TRADING8442

 ....................................................................................................... AVENGARD8448

 ............................................ STE SMART AUTOMOTIVE MECANIC SAM8448

 ........................................................................ STE ECOLE JEANNE ROBERT8448

 .....................................................................................................CALGA  SARL8448

 ..................................................................................... ALPHA FRESCO SARL8448

 ........................................................................................... RAHITEL  SARLAU8448

 ....................................................................................MAROC SIB  SARL AU 8448

 .................................................................. SOCIETE CARBONTE CHAOUIA844(

 ......................................................SOCIETE SUPER CARBONATE SUP-CA 844(

 .............................................................................................. BLOC TRAVAUX 844(

 .................................................................................................MELILIA FOOD844(

 .............................................RADI DISTRIBUTION PRODUIT IMPORTES844(

 ............................................................................... DETROIT DE GIBRALTAR844(

 ......................................................................................STE GHM STRATEGIE8443

 ..................................................................................... STE HAFALAT SALMA8443

 ............................................................................................FIND THE EXPERT8443

 .....................................................................................................AHN GROUP8443

 .................................................................................... OMAIT INGENIERING8443

 .............................................................................................................POUNTY8443

 ............................................................................................. CAR WASH SARA8444

 . SECURITE EXPERTISE CONTROLE TECHNIQUE ET OPTIMISATION8444

 ......................................................................................................... 8444بي�سي سكول

 ..........................................................................................................BELDINDE8444

 .............................................................................................EL BENNA FOOD8444

 .................................................................................YAN DROG ENTRETIEN8444

 ............................................................................... STE SOHA GARDE PRIVE8445

 .........................................................................STE AZIZI  IMPORT EXPORT8445

 .............................................................................................. ENVIROPROTEC8445

 ........................................................................................DIVERS PROCESSES8445

 ..........................................................................................................AC  FOOD8446

 ...................................................................................................MREST FOOD8446

 ...................................................................................................... KNA TRANS8446

 ...........................................................................................................WISDECO8446

 .................................................................................................KENIBUSINESS8446

 .................................................................................. STE AMEDTAWLI TRAV8447

 ......................................................................................................SOMARNEG8447

 ......................................................................................................SOMARNEG8447

NORAMI8447 ش.م.م................................................................................................ 

 ..............................................................................HORSE RIDING TANGIER8447

 ...........................................................................................................ERINORD8448

 ........................................................................................CARAMELLA RASSIL8448

 .......................................................................................................LOGOPEDA8448

 ..................................................................................BATR CONSTRUCTION8448

 ...........................................................................................SOCIETE TRACOM8448

 ............................................................LES GRANDS MOULINS FASSIS S.A8448

 ............................................................................................MOKKASERVICES8442



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية8332  

 ................................................................................................. AZS BUILDING8442

 ..........................................................................................................HO FOOD8442

 ............................................................................................. WASH MACHINE8442

 ............................................................................................ UNIVERS MAREE8442

 ..................................................................................... .UNIVERS MAREE S.A8452

 ................................................................................UNIVERS MAREE S.A.R.L8452

 ................................................................................UNIVERS MAREE S.A.R.L8452

 ........................................................................................ HOPE CLINIC  8452شركة

 ...............................................................................................G.D.P. PHARMA8452

 ..............................................................................GENIE CABLES EL GHARB8458

 ...................................................................... INSTITUTION SPIRALE PRIVE8458

 .................................................MOROCCO COMPETENCES ACCOUNTS8458

 ............................................................................................JMAJM RENT CAR8458

 ..........................................................................................FLAGRANT DELICE8458

 ........................................................................................................ DIQUARKS845(

 ............................................................................................................ SAWTRO845(

 ..................................................................................... ABOUACHI  SARL.AU845(

 ........................................................... BELKHAIRAT DISTRIBUTION  SARL845(

 ........................................................................... HAITAM TRANST SARL AU845(

 ......................................................................................   UNIMARIT SARLAU845(

 .........................................................................................BTP GO TRAV SARL845(

 ....................................................................................   ITRAMARIT SARLAU8453

 ...........................................................................S.M ANIMATION  SARL AU8453

 ........................................... SOCIETE EL BOULMANI TRAVAUX SARL AU8453

 .........................INNOJURIS CONSEILS JURIDIQUE HAFOUD SARL AU8453

 ........................................................................................................PERSOLAM8453

 ......................................................................... DAKHLA TRIP AND COACH8454

 ...................................................................................................ORCHI PECHE8454

 .................................................................................. SWZ CONSTRUCTION8454

 ........................................................................................................GARDILAM8454

 ...............................................................................G.B EL MAJOR PESCADO8454

 ...........................................................ENTREPOTS LOGISTIQUE DAKHLA8455

 ........................................................ MOROCCAN RIADS MANAGEMENT8455

 .............................................................................................................ATUNKA8455

 .........................................................................................DAKHLA ALLIANCE8455

 .............................................................STE IMMOBOULAHFA  S.A.R.L-AU8455

 .....................................................................  IBER CAZA INTERNACIONAL8456

8456فابورينوكس ماغوك............................................................................................ 

 .......... ECOLE DE COIFFURE ET D’ESTHÉTIQUE LINA PRIVÉ SARL AU8456

 ......................................................... STE AGOULAL TRAVAUX  S.A.R.L AU8456

 ........................................................... SOCIETE LLC NEST MAROC S.A.R.L8457

 .................................................................................................ALHISN WORK8457

 ................................................ STE BEN YAMOUN DISTRIBUTION SARL8457

 ........................................................................... STE NASRO&ZAID TRANS8457

 ....................................................................................... GREEN VOLTS SARL8458

 ...................................................................................... JASMINE ACTIVITIES8458

 ..............................................................................................BAKAB  SARL AU8458

 ......................................................................................................  EXPERTRAV8458

 .................................................................................................. YAFOUZ SARL8458

 ....................................................................................TRS D.Y.B.A.R.E   SARL8452

 ...........................................SOCIETE SK INTERIOR CONCEPTS SARL AU8452

 ............................................................................................MAROBRA  SARL 8452

 ......................................................................CHAAF ASSISTANCE SARL AU8452

 ................................................................. STE BATIED BUSINESS SARL AU 8452

 .................................................................MULTI SERVICE TAHIR  SARL AU8452

 ..............................................................................DYNAMICMED SARL AU 8462

 ..........................................CONCEPTION ET REALISATION ILYAS  SARL 8462

8462تــر 82......................................................................................................................

 ....................................................................................STE BOURHIM PÊCHE8462

 ............................................................................ ABOUBAST PROMOTION8468

 ...........................................THE DESTINY OF THE MAROCCAN DREAM8468

 .............................................................................................. MSETRO TRANS8468

 ........................................................................................................SOTRAPOR846(

 ...........................................MAGHREBINE DE TUBES ET DE SANITAIRES846(

 ........................................................................GROUP DIFFERENT MONEY846(

 ................................................................................................................SNACK846(

 .................................................................................................. FBL HOLDING846(

 ......................................................................................................NAJISTRANS8463

 ......................................................................................Fraîcheur de légumes8463

8463رامو فوود.............................................................................................................. 



صفحة صفحة

8338 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 ...................................................................TREE ACH SARL - 8464تري آش ش م م

 ........................................................................................... STE INDA ABDOU8464

 .....................................................................................SOCIETE GHE TOURS8464

 ........................................................................................................AGRO AHLI8465

 .............................................................................................. CLICK DELIVERY8465

8465إوموفيرال.............................................................................................................. 

8465قادوطكس............................................................................................................ 

 ............................................................................. ROUSAM EQUIPEMENTS8465

 ...................................................................................................... 8466اسفان طرنس

 ....................................R&R METROPOLITANO MULTI SERVICES – sarl8466

 .................................................................................................ALAYOUSTRAV8466

 .......................................................................................... ZIZ ENGINEERING8466

 ............................................................................................... MIX LATI FOOD8458

 ................................................................................................ TOJJAR ALKHIR8467

 ..................................................... IFASSEN GROS ET DISTRIBUTION IGD8468

 ....................................................................................................... SOCINVEST8468

 ....................................................................................................... MODALIOS8468

 .................................................................................................... SKY OPTICAL8468

 .................................................................................................................ERBEN8462

 ................................................................................HOLDING WAMON sarl8462

8462الهزميري فير.......................................................................................................... 

 .......................................................................................................HYPHADIET8462

 ........................................................................................ MBM CAR SARL AU8472

 ............................................................................................... HAYWATER TEC8472

 ....................................................................................................... MODALIOS8472

 ............................................................................................................ 8472ريدوزار......

 ................................................................ HALAMI TRAVAUX  8478ا حالمي طرافو

 ........................................................................................................ JOUDATISS8478

 ......................................................................................FELLAH ATLAS AGRI»8478

 ..................................................................................................STE NK PECHE8478

 ......................................................................................................... )847اناس بوكيلي

 ..................................................................O.P.B Consult études et conseil  847(

 ............................................................................................................ ........(STP847(

 .................................................................... H&R AUTOMATIQUE SERVICE8473

 ........................................................................................... CADENAS INVEST8473

 ...........................................................................................BE-HERO-SPORTS8473

8474نبس موطوسيكل.................................................................................................. 

 .................................................................................«SADAFATE DOUKALA»8474

 .................................................... «NOUR ADDIAE DE CONSTRUCTION»8474

 ......................................................................................AL QEMA CLEANING8474

 .................................................... CHEZ BAYLASSAN LAARAICH SAHARA8475

8475كافيليتو................................................................................................................ 

 ..................................................................................LINK TRADE BUSINESS8476

 ................................................................................. ASALAT AL BOUNYANE8476

 ............................................................................................................. LIPZART8476

 ........................................................................................EXCELLO RENT CAR8477

8477ألو دكتور.............................................................................................................. 

 .................................................................................................. YOUR MAKER8477

 ....................................................................................................ENNEGI  8477إنيغي

 ........................................................................STE AL WIFAK CIMENT SARL8478

 ............................................................................................ LA GRIGNOTIERE8478

 .............................................................. STE TAWZAYT SERVICES SARL AU8478

 ..................................................................................ALAOUI B ARCHITECTE8472

 ................................................................................................TAMARIS CASH8472

 .........................................................................................................IDEMRARE8472

 ...............................................................................................................A(I LAB8482

 ......................................................................................... HAPPY DIFFUSION8482

 ..................................................................................TOSCANA CARS sarl au8482

 .................................................................................................PEER TRAVAUX8482

 ..................................................................................................Marrakeshplus8488

 ......................................................................................... CATWALK EVENTS 8488

 ........................................................STE  ALL WOOL INDUSTRIE SARL AU8488

 ...................................................SHEMS TRAVEL AGENCES DE VOYAGES848(

 ...................................................................................................STE ATIF COM848(

 .......................................................................... STE SAFAL AFRICA SERVICE848(

 ...................................................SHEMS TRAVEL AGENCES DE VOYAGES848(

 .............................................................................................................. TIPMED8483

 ..................................................................................................BATICONSULT8483

 ........................................................................MAREFA TRAVAUX SARL MT8483

 ..................................................................STE BOUCHIAR CAR›S SARL AU8484



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية)833  

 ......................................................................................................... EVENEM›S8484

 .................................................................................. TAFOUKT LAGLALCHA8484

 ......................................................................LES JOYAUX DE MARRAKECH8484

 ......................................................................LES JOYAUX DE MARRAKECH8485

 ............................................................................................AAKIOU NEGOCE8485

 .CONSOLIDATED CONTRACTING ENGINEERING & PROCUREMENT8485

 ...................................................................................................EM BUILDING8485

 ...............................................................GANNETT ECONOMIES SARL AU8485

 ...................................................................................................WEITER CASH8485

 .................................................................................................... Sté BADR FES8486

 ................................................................................................ SAADA GUARD8486

 ...................................................................................................PANAMAROC8486

 ......................................................................................MASKA TRANSPORT8486

 ........................................................................STE ZIDANE QAMAR TRANS8487

 .................................................................................................................    R8487

 .................................................................................«SADAFATE DOUKALA»8487

 ................................................................................................. «TRAVAUX PB»8487

 ............................................................................... AFRICAN SUNRISE SARL8487

 ...................................................................................................S.R.B COTRAV8488

 .................................................................................................... RANDALOUS8488

 ......................................................................................DRISS MB  8488ادريس م ب

8482بن قدور طرانس................................................................................................... 

 SOCIETE PHARMACIE CHAIR EL HAMRA 8482شركة صيدلية شاعر ا حمراء

 ............................................................................................ START UP INVEST8482

 .....................................................................................DELICES BEN ABDOU8422

 .........................................................................................................NO.1 CAFE8422

 ........................................................................................... ELEVAGE SAFROU8422

 ........................................................................................... ELEVAGE SAFROU8422

 ........................................................................................... ELEVAGE SAFROU8428

 ........................ BUSINESS AND MANAGEMENT HIGH SCHOOL SARL8428

 ........................................................................................... ELEVAGE SAFROU8428

 ......................................................................................BKMG CONSULTING8428

 .................................................................................. HOUSE SERVICE 4YOU8428

 ...........................................................................................................K&L ELEC 842(

 .........................................................................................GUEHANOUDI 225842(

 ...................................................................................................MIRI NEGOCE842(

8423 اقريقز عمر........................................................................................................... 

 ................................................................................................ STE KADRAOUI8423

8423طرنسبور بكار....................................................................................................... 

 ..................................................................................................... YOUNIT 3608423

 ...................................................................................................PROMOBENK8424

 .................................................................... lLA SAONE ET LOIRE STATION8424

 .................................................................................. NAJMAT BENSLIMANE8425

 ............................................................................SOPHIL INVESTISSEMENT8425

 ................................................................................................................ZELIDE8425

8425شركة أرمانج......................................................................................................... 

 ................................................................................................................NEBOS8426

 .................................................... LA VOIE DE LA COMPTABILITE VOIOM8426

 ............................................................................................... BUT INDUSTRIE8426

 ............................................................................................... BUT INDUSTRIE8426

 ..................................................................................... BM IMPORT EXPORT8427

 ................................................................ELBIR EXPLOITATION AGRICOLE8427

 ...........................................................................SELECT AUTO PRO OUJDA8427

 ......................................................................................................... MAYBADR8427

 .........................................................................................ELEC GREEN MOVE8428

 ................................................................................................... MMSK FOOD8428

 ...........................................................................................................OPTIMUS8428

 .............................................................................................TRANSIT IN TIME8422

8422أفنير لوكا�سي......................................................................................................... 

 ........................................................................................... 8422ابيطا البحر املتوسط

 .....................................................................................................ASU CAPITAL8522

 .............................................................................................EFFICIENT BUILD8522

 ..............................................................................................................SOLCIM8522

 ....................................................................... ITALIA NORD IMMOBILIARE8522

 ................................................................................................ COD EXPRESSE8528

8528بين تور.................................................................................................................. 

 .............................................................................HAPPY HEALTHY BEAUTY8528

 .................................................................................................... PROMOGRO852(

 ........................................................................................................PV ENERGY852(

 ........................................................................................................ MAMAMIA8523



صفحة صفحة

8333 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 ................................................................................................... LOC-VOI DAK8523

8523مركز الطريق املنير ا خاص................................................................................... 

.................................................................................................................  JINI X8523

 ................................................................................................. SOFA ENERGIE8524

 ................................................................. HOTEL GARCIA LUXURY S.A.R.L8524

 ................................................................. STE FATANE BUSINESS SARL AU8524

8524ألبان الشاوية....................................................................................................... 

 ......................................................................................................MIR INVEST 8524

 .................................................................NOURZIZ DE TRAVAUX DIVERS8525

 ........................................................ STE ALKAWARAI TRAVAUX  SARL AU8525

 ..............................................................INNOVATION VIDEO MOROCCO8525

 ............................................................STE GAJIM SAHARA TRAV SARL AU8526

 ...............................................................STE ALJAZIRA SECURITE SARL AU8526

 ....................................................................................................................KLAS8527

 ................................................................. STE YOSERVOO SERVICES SARL8527

 ..........................................................................................PIONEROS TOURS8527

 ............................................................................................................... CAVEEL8527

 ..............................................................................LOGISTIC FRIO LARACHE8528

8528ألبان الشاوية....................................................................................................... 

 ................................................................................................. HGM CONSEIL8528

 .......................................................................................................... 8528جر كابيطال

 .........................................................................................................AMASHOP8522

 ..............-SOCIETE TAHLA CHERFAOUI TRAVAUX DIVERS -TACHTRA8522

 ............................................................... SOCIETE TRAVAUX ZINE DAROU8522

8582بركانـ  سـ  بورد.................................................................................................... 

 ......................................................................... STE CAPRES RADY SARL AU8582

8582برمنتوفنتور كابيتال............................................................................................. 

 .......................................................................................... WIRGAT TRAVAUX8582

 .....................................................................................................TOCAMOTO8588

 ..............................................................................................................j & l deal8588

 ................................................................................... STE AGRO RANS SARL8588

 .................................................................................................STE Y. NEGOCE8588

 .......................................................................................STE BKSM TRAVAUX858(

 ....................................................................................... GROUP AUTO PLUS858(

 ............................................................................................ JAWAHER NORD 858(

 ..........................................................JAMAL AHENDAR CONSTRUCTION858(

 ....................................................................MARDAOUI TRAVAUX DIVERS8583

 .............................................................................................. STE SITESOUSSE8583

 ......................................................................................................AIDE TRANS8583

 ................................................................................................... ILY BUILDING8584

 ..........................................................................................................WORKS.D8584

 .......................................................................................WL ATELIER DESIGN8584

 .........................................................................CENTRE D›AFFAIRE EL BORJ8585

 .........................................................................................IMZOUREN BETAIL8585

 ................................................SMART SOLUTIONS & ADVISORY S.A.R.L8585

 ....................................................................................................... PROTRACO8586

 ..................................................................................................... PRISQUALIA8586

 ................................................................HAUT DE GAMME MEZZOUGUI8586

 .............................................................................................OPTIQUE KIRAM8587

 ............................................................. TECHNICAL CONCEPTHING SARL8587

 ................................................... ALIBABA TRAVAUX PUBLICS ET DIVERS8587

 ............................................................................................... TONIX SARL AU8588

 ....................................................................ESPACE KHOURIBGA SARL AU8588

 ............................................................................................HOSTEL TIGUEMI8588

 ..................................................... 8582الشركة املغربية لعلوم األرض وا ذيوماتكس

 ...........................................................................................................SOSOKAL8582

8582مارهويلب.............................................................................................................. 

 ..........................................................................STE HIRANE NEGOCE SARL85(2

 .......................................................................STE OUZINA TRAVAUX SARL85(2

 ............................................................................................AZROU SYSTEME85(2

 ..............................................................................STE CHATARA BATIMENT85(8

8)85انسطون دوكو....................................................................................................... 

 ......................................................................STE RAHAL..LKHAIR NEGOCE85(8

 ............................................................................................ IBRIZE BUILDING85((

 .............................................................................................. FARMER WINGS85((

 ...........................................................................................................NE WAZA85((

 ....................................................................................................... MISS MARS85(3

3)85أس دي أم إي كار.................................................................................................. 

 .............................................................................. MAAMOURA INFO SARL85(3

 ..................................................................................................ATLODIS SARL85(3



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية 833  

 ........................................................................................RYAD EL MAAROUF85(4

 ............................................................................................TECH ITALIE SARL85(4

 ............................................................................STE TRAVAUTRIP SARL AU85(4

 .......................................................................................  STE IMANE EVENTS85(4

4)85) ا برطي ابرطي..................................................................................................... 

 ......................................................................................... ALINSAFI GESTION85(5

 ..................................................................................aydam transport sarl au85(5

 .................................................................................................LOCA- AHMED85(5

 ............................................................................................................NEMESIA85(5

 .................................................................. ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE85(6

 ................................................................................................... ELBIED ALUM85(6

 ............................................................................................STE KERNEL SKIN85(6

 ................................................................................................TRANS GHALID85(7

 .............................................................................................. CACTUS ROUGE85(7

 ................................................ STE ALLROUND CONSULTING SERVICES85(7

 ...............................................................................CMIF INDUSTRIAL  SARL85(7

 ................................................................... MOVE›UP DATA CONSULTING85(7

 ............................................................................................................ 8)85لونا سناك

 ............................................................................................... JAWHARA C..P.T85(8

 .................................................................................................. ARCHI INVEST85(2

 ..........................................................................................................SAAD LUX85(2

 .................................................................................................... COLINEBERG85(2

 ...................................................................................... BCLT GRAND NORD85(2

 ...................................................................................... BCLT GRAND NORD8532

 ...................................................................................... BCLT GRAND NORD8532

 ..............................................................FCP CAPITAL OBLIGATIONS PLUS8532

 ............................................... SOCIÉTÉ DE TRANSPORT CENTRE NORD8532

 ................................................................. LES DUNES DE SAHARA TOURS8532

 ..............................................................................................STE OSTEOHEAL8532

 .................................................................................. L›ATELIER DES ARÔME8538

 .............................................................................................. IBERIA GESTION8538

 ......................................................................................................... SOLUFRET8538

 ................................................................................ EL HASNAOUI MADANI853(

 ............................................................................................................. MONED853(

 ............................................... SOCIÉTÉ DE TRANSPORT CENTRE NORD853(

 ....................................................................................................AMEEXPRESS8533

 ..............................................................................................................OFILDO8533

 ......................................................................................................... AS RACINE8533

 ............................................................................................. BEAUTIFUL HAIR8533

 ..................................................................................................SYD PICTURES8534

 ......................................................................................................RIAD SEHBA8534

 .....................................................................................SOCIETE MOVENYAZ8534

 ..................................................................................................... NEW WATER8535

 .....................................................................................................M.K.A.C.I.M.I8535

 .................................................................................................HAYA MARKET8535

 ................................................................................................RAJOUA TRANS8535

 ..................................................................................................... NEW WATER8536

 ...............................................................................................................(A MAT8536

 ..................................................................................................... NEW WATER8536

 ................................................................................................PLAYA MARKET8536

 ................................................................................................................KAMNI8537

8537جامبول ترافو....................................................................................................... 

 ............................................................................KHALID-SALAH-TRAVAUX8537

 ............................................................................................. STE NS BAT SARL8537

 .................................................................................................. ARCADA AGRI8538

 .............................................................................. RADI-FREIGHT SERVICES8538

 ....................................................................RAOUDI MAROC TRANSPORT8538

 ............................................... SOCIETE DE TRANSPORT CENTRE NORD8532

 .................................................................................... PROF GARDIENNAGE8532

8532مقهى..................................................................................................................... 

 .................................................................................FRANCE PRODUCTION8532

 ..................................................................................................M.P.C BOUKIR8532

 ...............................................................................................ME-DA BATIMO8542

 ...................................................................NORD DETAIL VIANDES - NDV8542

 .......................................................................................... DOUALI BEST CAR8542

 ................................................ TOPOLE MEDICAL TRAINING &ADVISER8548

 ................................................................................... SOCIETE BELHAL ELEC8548

 .................................................................... SOCIETE BENBAKOUR TRANS8548

 ..................................................................................................... IMMO CASH854(

 ................................................................FATINE, RABABE, IKRAM PHONE854(



صفحة صفحة

8335 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 ..........................................................SOCIÉTÉ CAFE BADRIOUINE S.A.R.L854(

 ............................................................. STE WAZANI PREMIUM SERVICES854(

 CEFOPELIN CENTRE SPECIAL DE FORMATION PEDAGOGIQUE ET

 ..........................................................................LINGUSTIQUE PRIVE8543

 ............................................................................................3M BIAD MAROC8543

 .................................................................................................PROF NEGOCE8543

 .............................................................» STE ASSOFGHE TAGHSSA SARL »8543

 ..............................................................................................ROAD TO PRINT8544

 ........................................................................ LA CONDUITE SECURITAIRE8544

 ..........................................................................................MORCHID TRAVEL8544

 ............................................................................................SAFAA SANITAIRE8545

 ...................................................................................................RIMED FOOD8545

 .............................................................................................. B H ASSISTANCE8545

 .........................................................................................MJIDA TRAVMETAL8546

 ........................................................................................... ARZ GENIE CIVILE8546

 ......................................................................................... FRIKECH LOGISTIC8546

 ....................................................................................SADI PALM TAFILALTE8546

 .....................................................................................TRANS MARAM MED8547

8547أمينة سكن........................................................................................................... 

8547أمينة سكن........................................................................................................... 

SYBE HOLDING8547 ش م م................................................................................... 

 ....................................................................................SADI PALM TAFILALTE8547

 ..............................................................................................................IBAMAK8548

 ................................................................................... ESTHETIQUE YAS BAD8548

 ..................................................................................................... MEDIL TOYS8548

 ........................................................................... DOMAINE BALLAT TAGOT8542

 ...............................................................................................MERIJA MINING8542

 ......................................................................................... ELECTRO ALI BABA8542

 ................................................................................................Y A CHANTIERS8542

 .........................................................................................................W.A.AGRO8552

 ................................................................................ HERMANOS SERVICIOS8552

 ............................................................... DIWAB MAROC          8552دوواب املغرب

 ......................................................................................STE FAKIR TRAVAUX 8558

8558شركة فقير اشغال................................................................................................ 

 ....................................................................................................STE DZH CAR8558

 ..................................................................................THAMINE NETTOYAGE8558

 .................................................................................................TYANE ABDOU855(

 ..................................................... CONSEIL EN GENIE CIVIL INDUSTRIEL855(

 ................................................................................... )855أفريكا غلوبال سوليسيون

 ........................................................................................ NORTHEN TRUCKS8553

 .......SOCIETE INDUSTRIELLE DE L›AFRIQUE DU NORD   SIDANA SA8553

 ...........................................................................................NASHKIN GROUP8553

 ....................................................................................COMPTOIR ALCAZAR8554

 ........................................................................................AUTO ECOLE BLADI8554

 ....................................................................  STE  BILAL D›ALIMENTATION8554

 ............................................................... RESSOURCES ET COMPETENCES8555

 .................................................................................................SMART FRUITS8555

YOUMAKA8555 ش م م............................................................................................ 

 ....................................................................................... FFH TRANS SARLAU8555

 .................................................................................................. I NEED SHOES8556

 .............................................................................................STE HAMANELEC8556

 ....................................................................................... STE SOGECIPA SARL8556

 .................................................................................. THE FRENCH CORNER8557

...................................................................................................................ASSIL8557

 ....................... TRAILER  CONSTRUCTION  AND REPAIR  MOROCCO8557

 ...................................................................................................EVOLUTRANS8558

 ................................................................................................. LOLITA ROOM8558

 .............................................................................................................. PLATFIR8558

 ............................................................................................ BIOUSUD TRANS8558

 .......................................................... METAL SCRAP RECYCLING «M.S.R» 8552

 .............................................................................................................OCHREA8552

 ......................................................................................AL ASSIMA TRAVEL - 8552

 ..................................................................................... BEN KHADLA TRANS8562

 ........................................................................ SOCIETE A-ETABLISSEMENT8562

 .............................................................................................PALMIERS ADAM8562

 .........................................................................................................BUZ TEAM8562

 ........................................................................................................... SECUSAN8562

 ................................................................................. MAROC TELESUPPORT8568

8568شركة صافوريف................................................................................................. 

 ......................................................................................................CERISACLIM8568



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية8336  

 ...............................................................................KABBAJ&JBIRA SERVICES856(

)856جواهر  بن عمر..................................................................................................... 

 ..........................................................................................STAGRISE SARL AU856(

 ................................................................................. STE DADA ET FILS SARL856(

8563دكتور أركنك........................................................................................................ 

 ..................................................................................................... TIME FRUITS8563

 ...............................................................................STE AUTO RITAJ & AMIN8563

 ............................................................................................................ TRANZIS8564

 ............................................................................................................ AMAZAY8564

 ................................................................................. MAROC TELESUPPORT8564

 ........................................................................................ LUXAVIS RENT CAR8564

 .....................................................................................................YOUR GAME8565

 ..................................................................................................MY BATIMENT8565

 .............................................................................ARBEA DEVELOPPEMENT8565

 .................................................................................................................BAREA8566

 .................................................................................................................BAREA8566

 .......................................................................... ADVENCED MICRO TRADE8566

 ...............................................................................EL BURRITO MEXICANO8566

 ........................................................................................TRANS MAKDOURI8566

8567مازن كبيطال........................................................................................................ 

 ..................................................................................................FNEDAX TRAD8567

 ................................................................................TOSHIRO INVESTMENT8568

 .............................................................................BIHMIDINE LUBRIFIANTS8568

 ......................................................................................PROJALTA S.A.R.L AU8568

 ....................................................................SOCIETE AGRI SAMR  SARL AU8568

 ......................................................................................................SOS ANGAD8562

 ..........................................................................3G ENGINEERING SARL AU8562

 ........................................ LOGISTIQUE DU TRANSPORT TAFRINT SARL8562

 ...................................................................................................TRA DU TRAD8572

 ......................................................................................................TRA DU LUX8572

 ...................................................................................................STE SAID FISH8572

 .......................................................STE Y.A.W DE TRAVAUX DIVERS SARL8572

8578شيكاغو إكوم........................................................................................................ 

 ............................................................................................CALIFORNIA FISH8578

 .............................................................................STE MAROUANE IMPRIM857(

 .......................................................................... STE LOCATION TOUBAGHI857(

 .......................................................................................................... SOTRADA857(

 ..................................................................................STE KHAROUIA TRANS857(

 ..........................................................................................DIVANO DI LUSSO8573

 ................................................................................................... MIDITERANIE8573

 ...................................................................................................GYM HOUSSE8573

 ........................................................................................................ 8573سوكوماديس

 ..............................................................................................LIGHT FACTORY 8574

 .......................................................................................... TS SERV 8574تس سيغف

 ......................................................................................................... 8575بومري..........

 ............................................................................................................. ECOCIEL8575

 ................................................................. SOCIETE FRIGE›CLIM S.A.R.L AU8575

8575مجموعة مدارس جسور املستقبل ا حرة............................................................ 

 .......................................................................................................RITAJ PESCA8576

 ...........................................................................................................WAMNAY8576

8576اكوال توزيع.......................................................................................................... 

 ........................................................ BAYOUTI CONSTRUCTION SARL AU8576

 ...................................................................................................... 5G NEGOCE8577

 ................................................................................ NOUR MEDITERANNEE8577

 ......................................................................................................AG Expertise8577

 ................................................................................ NOUR MEDITERANNEE8577

 ..............................................................................................BIO EMBALLAGE8578

 ...........................................................................................................INTERTAC8578

8578تمسمان كاش....................................................................................................... 

COPARA8572 ش م م................................................................................................. 

 .........................................................................................  STE 2SRF NEGOCE8572

 .............................................................................................................. BEWUD8572

 ...................................................................................... CAFE BELLA STRADA8572

 ..........................................................................................................SIGMATIN8582

 .........................................................................................PALMIERS PROMO8582

8588مدرسة النصر ا ذميل ا خاصة........................................................................... 

 .......................................................................................................FER POWER8588

 ..................................................................BCN DE CONSTRUCTION SARL8588

 ................................................................................DOMAINE ROSAROUM8588

 .................................................................................... FARFALLA TESSITURA858(



صفحة صفحة

8337 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

)FRACH858 ش م م.................................................................................................... 

 ...............................................................................BUTTERFLY COSMETICS 858(

 .....................................................................................INFIRMERIE ZAHRAA858(

 ........................................................................... 8583مروكان سناول فرمينغ كومباني

 ................................................................................STE YOUSUCCESS  SARL8583

 ................................................................................BUTTERFLY COSMETICS8583

 ........................................................................................... JOYEUX VOYAGES8584

 ..........................................................................QUINCAILLERE LAAYOUNE8584

 ..........................................................................................EL MANSORI H&H8584

 ..................... INTERNATIONAL FEDRATION FOR TRADE & BUSINESS8585

 ............................................................................................................. HUNICK8585

 ................................................................................BUTTERFLY COSMETICS8585

 ........................................................................GREENPLUS TRANS» S.A.R.L8585

 ................................................................................ KIMOCEUTALIMENTOS8586

8586شركـة بيرو إ أجونس إرنيست.............................................................................. 

.................................................................................................................  HK(68586

 ...........................................................................................AZDIG LOCATION8587

 .......................................................................................................... SOYOBRA8587

 ............................................................................. AGRIBAX  DISTRIBUTION8587

8588أكلو نزار................................................................................................................. 

L'USINE ERO8588 ش م م......................................................................................... 

 ................................................................................ NOUR MEDITERANNEE8588

 ........................................................ SOURCES INTERNATIONAL MAROC8588

 ............................................... ADIENT AUTOMOTIVE SEATING MAROC8588

 .................................................................................................HASARHOMES8582

 ...................................................................................VERSION TRANSPORT8582

 .........................................................................................................VISITRANS8522

 ............................................................................................................ REPINFO8522

 .................................................................................................HAITOUPECHE8522

 ..................................................................................... RAYHANA MARD OR8528

 ........................................ RAPIDE CLUB OUED ZEM DE FOOTBALL  S.A8528

 ...............................................................................................MDN TOURISM852(

 .........................................................................................................ASMAZGH852(

 ................................................................... ATMOSPHERE D›ARGANERAIE8523

 .......................................................................... MUEBLES DE LOS AMIGOS8523

 .............................................................................................................. SM FOR8523

 ..............................................................................................................CONSID8523

 ...................................................................................................THERMODAK8524

 .......................................................................STE GENOME CONSULTING 8524

 ................ ,INSTITUT DE PRESSE SPECIALISE EN AUDIOVISUEL PRIVE8524

 ..................................................................................................... DESERT-SAIL8524

 ............................................................. JANAT AL KARAM FOOD SARL AU8525

 ...................................................................DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL8525

 ...................................................................................................... ROUAD JOB8525

 ....................................................................................HAMMAIDI SECURITE8526

 ................ SOCIETE ALAA MEDITTERRANEENNE D'IMPORT EXPORT8526

 ............................................................................................... ETOILES CARS 58527

 .................................................................................................. H(H RENTALS8527

 .................................................................................................. H(H RENTALS8527

 ............................................................................FORWARDINGUP GROUP8527

 ................................................................LABORATOIRE GLOBAL HEALTH8528

 ...............................................................................................................INOLYA8528

 ...............................................................................................................INOLYA8528

 ......................................................................................THE THREE FRIENDS8528

 ........................................................................................ SOUTHERN FARMS8522

 ...................................... INVERSIONES IMMOBILIARIAS MARTIN DIAZ8522

 ......................................................................................................NBH INVEST8522

 .................................................................................................HOTEL AL FAJR8622

 ................................................................................................................FINESA8622

 .........................................................................................................GETWORK8622

 ........................................................................................YOUNES LILISKANE8622

8628سطاسيون دحو................................................................................................... 

 .............................................................LES PAPILLONS LUMIÈRES PRIVÉE8628

 ...................................................................................................) FULL DECO( 8628

 .................................................................................................. AZEDRA TRAV862(

 .....................................................................................BOUM PROMOTION862(

 ................................................................................................. CREATE IMMO862(

 ..............................................................................................AJAYO TRADING8623

 .............................................................................................................. 8623فليكسينا

 ...............................................................................BOULANGERIE BURJ FES8623



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية8338  

 ..........................................................................................................SANERGIE8623

 ................................................................................................SPOTBUSINESS8624

 ............................................................................................ LAFRID PRESTIGE8624

 .........................................................................................................SKILLS LAB8625

 ..................................................................................... 8625كلوبال تكنولوجي كومبني

 .................................................................................TIM PROTECT & CLEAN8625

 ..........................................................................................BOURAF TRAVAUX8626

 ................................................................................................ YARA LOGISTIC8626

 .................................................................................... EURO AFRIC EXPERTS8626

 .........................................................................................MSALEK  TRAVAUX8626

8627تأمينات اوفال........................................................................................................ 

 ................................................................................................. A BUSINESS&78627

 ...........................................................SPECIALITE  MECANIQUE  SAHARA8627

 ....................................................................J.B BHL BUSINESS AGRICOULE8627

 ...................................................GETARC CONSTRUCTIO SERVICE  SARL8628

 ................................................................................................. CATALEYA CAR8628

................................................................................................................. 8622ليبورنو 

 ............................................................................................................B.S.S CAR8622

 .................................................................................................STELA PROMO8622

 .................................................................................................STELA PROMO8622

 ......................................................................................................BACO TEAM8622

 .................................................................................................  CONSULTIME 8682

 ........................................................................................LE LOGE DE L'ATLAS8682

 ........................................................................................ SOCIEITE SOZIMAC8682

 .............................................................................................ATLAS SOLAMAR8688

 ....................................................................................................YASSIMPORT8688

 ......................................................................... PELAGIQUE INTER SAHARA8688

 .....................................................................................................ADOUR SUD8688

 ........................................................................................BRASA TRANSPORT868(

 ................................................................................ CERAME BENI MOUSSA868(

 ................................................................................................... )868بروك�سي اونيرجي

 ....................................................................................................TRANSPODIS8683

 .......................................................................................... LIGNE ARDEVIVRE8683

.................................................................................................................  TIRWI8683

 ........................................................................................................MOTO TEK8683

 ................................................................................................................ DAPAC8684

 ....................................................................................................ARCHILIVING8684

................................................................................................................  SITIBY8684

 CENTRE D›ETUDE DES SCIENCES OPTIQUES APPLIQUEE DE

 .......................................................................................... L'ORIENTAL8685

 .....................................................................................................SOFAR 8685صوفار

 ............................................................................................................ ABONEG8685

 ....................................................................................BELLISSIMA TRAVAUX8686

 ..............................................................................ALLUMINIUM STEPWAY  8686

 ......................................................................................... AKWASS ASSABAH8686

 ........................................................BARBAROS ERDAL CONSTRUCTION8687

 ............................................................................................................SKILLSAY8687

 ..................................................................... 8688مجموعة مدارس آنفا ْمحمد بنيس

 ..................................................................................................... BER PROMO8688

 .................................................................................................CITY BUSINESS8688

 ......................................................................................................... CHANAILS8688

 ...................................................................................... ES UNIVERS SARLAU8682

 ......................................................................................AL JAOUDA MARBRE8682

 ......................................................................................MARINA EXCHANGE8682

 ...............................................................................................................BIOSED8682

 .............................................................................STE PAREFECT AMIS SARL86(2

 ........................................................................... NID COMMERCE SARL AU86(2

 ...............................................................................................TAHIRI MARBRE86(8

 ............................................................................. CAP CARGO TRANS SARL86(8

 ....................................................................................... 8)86كومطوار امليل سيرفيس

 ....................................................................................SNF TANGIER GROUP86((

 .......................................................................... ENTREPRISE EROUTNI LAR86((

 ......................................................................................... FOR YOU SCHOOL86((

 ...........................................................................................MEDIA PROSPECT86(3

.................................................................................................................  VALLY86(3

 ..................................................... BLANCHISSERIE MODERNE ENNOUR86(3

 ................................................................................ EMERAUDE DIFFUSION86(3

 ........................................................................BERRECHID SOLAR ENERGY86(3

 ......................................................................................................IM FINANCE86(4

 .............................................................................................................SOUL A.I86(4



صفحة صفحة

8332 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 ................................................................................................................O.G.N.I86(4

 ......................................................................................................... 5)86بالط بيطون

 ...............................................................................................................CODEO86(5

...............................................................................................................  GNDT86(5

 ...........................................................................................PARADIS VEGETAL86(5

 ......................................................................................................... 6)86بالط بيطون

 .......................................................LES BELLES RESIDENCE DE TOUBKAL86(6

 .........................................................................................AL BAHR AL KABIR 86(6

 .........................................................................................SAFWA PLASTIQUE86(7

7)86بي ) بي للخدمات................................................................................................. 

 .............................................................................................. 7)86كيش برودوكسيون

 ....................................................................................STE BRODERIE MODE86(7

 .................................................................................................................  EL86(8

 ................................................................................................................SOBKA86(8

 .................................................................... STE Z.M AGRICOLE ONE SARL86(8

 ............................................................... PROGRESSION AMENAGEMENT86(2

2)86أشغال إلياس....................................................................................................... 

 ...................................................................................................PROLOGMAR8632

 .........................................................................................................AVARI CAR8632

 ........................................................................................... H.T NEW IMPORT8632

 ............................................................................................TARJILT CHRONO8638

 ................................................................. AGHILAS TRANSPORT DAKHLA8638

 ............................................................................................. BAR GREGORY'S 8638

 ............................................................................................ A.M TOTAAL CAR863(

 ............................................................................................ A.M TOTAAL CAR863(

 ....................................................................... AUTO SERVICE MANNSHAT 863(

 ..................................................................................................... STE OIL DAK863(

8633كنفكسيون اجنمود............................................................................................. 

 ...................................................................................................... GLOBAL-AD8633

 .............................................................................................................PRONAJI8633

 ........................STE DISTRIBUTION CARTES TOURISTIQUES SARL AU 8633

 ............................................................................................ EMADIS NEGOCE8634

 ........................................................................................................ 8634فريش هاوس

 ...........................................................................................ONAYO TRAVAUX8634

 ........................................................................................................ 8635أش إس إنفرا

 .............................................................................................................. overtrav8635

 ....................................................................................................KSSOUR CAR8635

 ....................................................................................SOCIETE PARA NIEMA8635

 ....................................................................................................KSSOUR CAR8636

 .........................................................................................................TECHTRAP8636

 .................................STE ATTALHA SPORTIVE DES ARTS DE COMBATS8636

 .........................................................................................SAFWA PLASTIQUE8636

 ...........................................................................................................VIGIPROS8637

 .................................................................SOUFYANE HALIM TRANSPORT8637

 ......................................................................................................... ..........CIWA8637

 ...................................................................................................... SAMALAND8637

 ..................................................................... SNC SWITCH ARCHITECTURE8637

 .................................................................................SWITCH PRODUCTION8638

 .............................................................................................................REBOOT8638

 ....................................................................NEON JL MOROCCO SARL-AU8638

 ................................REDACHEM INTERNATIONALE MAROC SARL-AU8638

 ................................................... SOCIETE JET SKY MEDITERRANEE SARL8632

 ............................................................................. MIMOUN-RACHID CASH8632

 ............................................................................. AOURACHE MASSAOUDI8632

 ........................................................................................ Wander Bee Agency8642

 ......................................................................YAHYA SERVICE MECANIQUE8642

 ............................................................................. COMPTOIR EL YOUSSFIA8642

 ....................................................EL MAGHRAOUI FRERES EQUIPEMENT8648

 ..............................................................................EL AJLAOUI AUTO ECOLE8648

 .........................................................OUSSMABAT DES TRAVAUX DIVERS8648

 .......................................................................................................... OUSSANE8648

 .......................................................................................................... SINDELEC864(

 .............................................................................................GHANEMEDICAL864(

 ........................................................................AMIRANO IMPORT EXPORT864(

 ................................................................. EURO CHAUSSURES  864أورو شوسير(

 .............................................GIARDINI DEL MONFERRATO MOROCCO8643

 ...........................................................................................LM PRO PACK DIS8643

 INSTITUT PROFESSIONNEL DE FORMATION AUX METIERS

 ..................................................................................D›AVENIR PRIVE8643

 ...........................................STE SALMANE CHANGE 8643شركة سلمان للصرف



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية2 83  

 ............................................................................................ TAYALAMI IMMO8644

 ........................................................................................................TARED CAR8644

 .......................................................................................... GMK ARCHITECTE8644

 ...............................................................................................STE SOMONE IT8645

 ...............................................................................................................EL LUJO8645

 .........................SOCIETE COMMERCIALE D›OFFRE ET D›EXCELLENCE8645

8646فوطو بودراع......................................................................................................... 

 ................................................................. Sté FIBER TRANSPORT SARL AU8646

8646شزكة سميلمون................................................................................................... 

 .................................................................................... STE M RIRT SERVICES 8647

 .........................................................................................................SOUVENIR8647

 ............................................................................BUILDING ARCHI-DESIGN8647

 ....................................................................................................FKF SERVICES8647

 ......................................................................................................... 8648ورنتن كروب

 .................................................................A 2 Z SERVICE INTERNATIONAL8648

8648مينارة فينانس جروب.......................................................................................... 

8648اليمي كونسيي....................................................................................................... 

 ............................................................................................. GARRAS AHMED8648

 STE AGENCE DE REHABILITATION ET DE DEVELLOPPEMENT   

 .....................................................................................................(A.R.D8642

 ...................................................................................................... AXA CRÉDIT8642

 ...................... Société Smart de Travaux de Construction et Génie Civil8642

 .................................................................................... STE TUDERT SARL AU8652

 .............................................ATLANTIS COMPUTING SOLUTIONS 8652شركة

 ................................................................................LOCATION LAKHCHINE8652

8658بومباي سبا........................................................................................................... 

 ........................................................................................FONCIERE INFINITY8658

 ...........................................................................ABDOU LIGHT & SOUNDS8658

 .................................................................................... SOCIETE LM BEEN TD8658

 ........................................................................... MELIANI IMPORT EXPORT865(

)865بومباي سبا........................................................................................................... 

 ...........................................................................................TAROUMA PECHE865(

 ........................................................................................................... GENICAD865(

 ............................................................................................... STE F.G ORIENT865(

 ................................................................................ SESASYSTEMS SARL-AU8653

 .............................................................................PRIMER PUNTO SARL-AU8653

8653كوميا..................................................................................................................... 

 ................................................................................................CHEZ BORAAM8654

 .......................................................................BIRKALI TRAVAUX NEGOCES8654

 ......................................................................LOCATION AUTO SOLUTION8654

 ................................................................................................... ANITA TRANS8655

 ....................................................................................................................S(AC8655

8655بومباي سبا........................................................................................................... 

 ............................................................................................ PRIMA BISC SARL8655

8656روتوبرنت صاك.................................................................................................... 

 .......................................................................................................... 8656أشغال سما

 ..............................................................................................THREE PHARMA8656

8657أشغال بن هو........................................................................................................ 

 ............................................................ K.R.S PROMOTION IMMOBILIERE8657

 .................................................................................................SIHAMID TRAV8657

 ..........................................................................................................................M8658

 ..............................................................SOCIETE AL YOUSR PIECES AUTO8658

 ....................ORIENTALE NEGOCE DE TRANSPORT INTERNATIONAL8658

 .................................................................................................................  FEGET8658

8652بومباي سبا........................................................................................................... 

 .........................................................................................................Z3I TRANS8652

 .................................................................................... FIRST PLUS SERVICES 8652

 .......................................................................... TAHA-MERYEM BATIMENT8652

 .................................................................................................EL TECH ESSEN8662

8662بني طوبو اطلس.................................................................................................... 

 .................................................................................................... HECOVAPRO8662

 ...............................................................................................LAABOUDI FISH8668

 ................................................................................... ALMOU IGRI SARL-AU8668

 ...............................................B M FAMILY COMPANY 8668ب م فاميلي كومباني

 ................................................................................................... D.MTEX SARL866(

 .................................................................................................FOCUS PROJET866(

 ............................................................................................................. )866صوباماط

8663صوبامات.............................................................................................................. 

 ..................................................................................... PACIFIQUE CREATOR8663

 ............................................................ Sté «BUILD KECH TRAVAUX» SARL8663



صفحة صفحة

83 8 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 .................................................................................... LA PAIX IMMO sarl au8664

 ...........................................COMMUNICATION MARKETING TELECOM8664

 ...........................................COMMUNICATION MARKETING TELECOM8664

 .................................................................................................AMINE AGGLO8664

 ................................................................................ KANOUDI IMMOBILIER8664

 ........................................ BEN KHADRA TRADING COMPANY LIMITED8665

 .............................................................................................. BRINS TRAVAUX8665

 ...........................................SOCIETE EL OUARDI ABDELMONAIM SARL8665

 .............................................................................................STE WZR AVENIR8665

 .................................................................................................. ARWA COLOR8666

 ..................................................................................... ELECTRO BROTHERS8666

 ...............................................................................ORIENTAL RESSOURCES8666

 ...........................................................ORIENTAL REGION DISTRIBUTION8666

 ..................................................................... ARCHI DESIGN ARCHITECTES8667

 .......................................................................................................... GR IMMO8667

 ..............................................................................SAL-AMZ DISTRIBUTION8667

 .......................................................................................................... BIDAWIST8667

 .........................................................................................................ISSAM BAT8667

 ...................................................................................................... BPH INVEST8668

 ........................................................................................................ SETTA LINE8668

 ................................................................................................. 8668تجهيزات حمزاوي

 ......................................................................RM PLASTIQUES ET MOULES8668

 .................................................................... STE AUTO EL MALKI SARL A.U8662

 ...............................................................................SevenBusiness FACTORY8662

8662جيتابكس ش.م.م................................................................................................. 

 ..........................................................................................SOCIETE AGLOULE8672

 .................................................................................... THE DESERT FLOWER8672

 ..................................................................................................CHICKEN BOX8672

 ............................................................................................ ARCHI FONCIERE8672

 ............................................................................AQUALAB TECHNOLOGIE8678

 .......................................................... PARTINVEST HOLDING OFFSHORE8678

 .............................................................................................. AYADO PROMO8678

 .................................................................................................... LEAN BETON8678

 ...........................................STE SALMANE CHANGE 8678شركة سلمان للصرف

 ........................................... UNION DES PECHERIES AFRICAINES – UPA867(

 .................................................................................TAHA OUALI RENT CAR867(

 .........................................................................................SAKAN ALKAWTAR867(

 ..........................STE ESTHETIQUE AUTO TETOUAN NORD SUD SARL867(

 ....................................................................................... RAHA SYNDIC SARL8673

 ..........................................................................................MALAMUTE AUTO8673

 ...................................................................................... HOBBY LIFE MAROC8673

 ............................................... DERMATOLOGIC COSMETIC PRODUCTS8674

 .................................................................................................. FYM ASSET 068674

 .................................................................................................. FYM ASSET 078674

 .........................................................TRANSACTION SOLUTION SARL AU8674

 ...........................................................................................SUD EST MINERAI8675

 .............................................................................................. AYADO PROMO8675

 .................................................................................................. FYM ASSET 088675

8676عبدو أسفار........................................................................................................... 

 ......................................................................................KHOUADRI PROMO8676

 ..............................................................................................SANIA ISTITMAR8676

 .............................................................................................................FINATRA8677

 ......................................................................................................... 8677نــاليڤــو.........

 ...............................................................................................................ALBEDE8677

 ............................................................................................LIZAGRI CONSEIL8677

 ............................................................... 8678سيرجيو مني سيرفسس ش. م. م ش. و.

 ...................................................................................................... PMECLOUD8678

 ....................................................AMINE PRODUCTION 8678أمين پرودوكسيون

 .............................................................. SOCIETE CONS ET NEGOCE SARL8678

 .................................................................. SOCIETE ATLAS ECOBEND SNC8672

 ....GRENOBLOISE D'ELECTRONIQUE ET D'AUTOMATISMES )G.E.A(8672

 ...............................................................................................IRIS AGRO SARL8672

 ..............................................................................SOCIETE TARRICHT SARL8672

 ......................................................................SOCIETE MESNATRA SARLAU8672

 ..............................................................................................STE RI4 SARL AU8682

 ................................................................................... ABOURHIM TRAVAUX8682

 ...................................................................H.AGRONOMIA CONSULTING8682

 ................................................................ EL ALAOUI GOLDEN SOLUTION8688

 .........................................................................................STE RISE IN VALLEY8688

 .............................................................................................PUERTO MEROU8688



صفحة صفحة

عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) الجريدة الرسمية) 83  

8688إكسبورط دو فغوي أدميل.................................................................................. 

 .........................................................................................STE RISE IN VALLEY868(

 ............................................................................................................. OURTAP868(

 ........................................................................................... PALMIER PROMO868(

 ............................................................................................MOUCHI BEAUTY8683

 .........................................................................................................LEETECHIP8683

 .................................................................................. SMART DETROIT SARL8683

 ...................................................................................... ILMA IVEST SARL AU8684

 ............................................................................................DEAL BATIMENTS8684

 .................................................................................................. WAM MAROC8684

................................................................................................................ 8685النماب 

 ...................................................................................... STE HAMDANI GUIR8685

 ....................................................COMPTOIR FATH DE CONSTRUCTION8685

 .............................................................................................................KEVELEC8685

8685واسمين................................................................................................................. 

 ................................................................................... 8686مكتب العريش لالستشارة

 ..................................................................................................EM BATIMENT8686

 ..................................................................................... HERBORISTE DIWAN8686

 .........................................................................NOYAU PRIVATE ACADEMY8686

 ............................................................... STE TOURISTIQUE EL BOUGHAZ8687

 .......................................................................... KHATTABI FAMILLE TRANS8687

8687اوفري فير.............................................................................................................. 

 ......................................... GROUPE SCOLAIRE AL MOUSTAKBAL PRIVE8688

8688ف أ ب كالس........................................................................................................ 

8688ميهاريس كار........................................................................................................... 

 ..............................................................................................ATLAS KONOUZ8688

 .........................................................GROUPE SCOLAIRE AL MOSTAKBAL8688

 ..................................................................................................EM BATIMENT8682

 ......................................................................................paradis coupe viande8682

 ..................................................................................................... CHIKI FOOD8682

 ................................................CABINET DE COORDONATION, Conseil»8682

 ....................................................................................................... BHD FOOD8622

 ................................................................................ BOULANGERIE LAZAAR8622

 ..................................................................................................CHAFIK FOOD8622

 ................................................................................................ATRIOR INVEST8628

 .........................................................................STE 3RBF NEGOCE SARL AU8628

 .................................................... STE  HK GLOBAL SARL  /SIGLE : SHKG  8628

 ............................................................................................BIG INTER GLOBE862(

 ...................................................................... PEINTURE GHARB SARL )AU(862(

 .................................................................SOCIETE ATLAS RESTAURATION862(

 ..................................................................... LA SOCIETE CONAGRO  SARL862(

 ..................................................................................................EM BATIMENT8623

 ........................................................................... MOULTAQA ASSURANCES8623

 .......................................................................................... SOCIETE IFKIRANE8623

 ................................................................. SOCIETE OUBRAHIM A.M TRAV8623

 ..................................................................................... HERBORISTE DIWAN8624

 ............................................................................ SOCIETE ANONYME ELAB8624

 ............................................................................ SOCIETE ZAY SAID IMMO8624

8624اسكان................................................................................................................... 

 ........................................................................... SOCIETE ANONYME ELAB 8624

 ................................................................................................ TRANS CASPER8624

 ..................................................... MONAR ENVIRONNEMENT SARL AU 8625

 ...........................................................................................HANADA SERVICE8625

 ........................................................................STE HARTI 4 FOOD SARL AU8625

 ...............................................................................................................HABDIS8626

 ................................................. COMPLEXE LISASSFA DE SERVICE AUTO8626

 ..........................................................................STE AGENCE CO3 SARL AU 8626

 ................................................. COMPLEXE LISASSFA DE SERVICE AUTO8627

 ........................................................................................................ J E PROMO8627

 ................................................. COMPLEXE LISASSFA DE SERVICE AUTO8627

 .................................................................................................MENARA MOB8628

 ...................................................................................................GOLDEN ECO8628

 ....................................................................................................TRANS TALAL8628

8622ويب أوفيس سرفيس    ووس............................................................................... 

 .............................................EXCELLENCE ALUMINIUM ET METALLERIE8622

 ......................................................................................................SOMADIFER8622

 .................................................................................. INJAZ WA  HANDASSA8622

 .............................................................................................. SMEZ BUSINESS8722

 ................................................................................... INJAZ WA HANDASSA8722

 ....................................................................................... MAISON TADLAOUI8722



صفحة صفحة

83 3 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 .......................................................................................STE CASH YOUNESS8722

 ............................................................................................................BATIMEK8728

 ............................................................................................................ MED JAD8728

8728سوطراسير............................................................................................................ 

 .......................................................................................................... )872ناني كرولين

 ............................................................................FEENBO DESIGN SARL AU872(

 ........................................................................................ ENEPTECH MAROC872(

)872االمان ريسط........................................................................................................ 

 .........................................................................................................SYS SPORT8723

 ......................................................................................................SOMADIFER8723

 ................................................................................................... XPERTIZE.MA8723

 ............................................................................................ SHELK HOLDING8723

 ............................................................................................ TECHNO POWER8724

 .................................................................................................HARBA TOURS8724

 ..............................................................................................................NIZPRO8724

 ............................................................................................BLUEHILL INVEST8725

 ........................................................................................... AURORA CAPITAL8725

 II.  -  إعالنات قضائية

8726املحكمة التجارية بمراكش................................................................................... 

8727املحكمة التجارية بمكناس................................................................................... 

8727املحكمة التجارية بالرباط.................................................................................... 

8727املحكمة التجارية بالدار البيضاء......................................................................... 

 ..................................................................................... 8722املحكمة التجارية بوجدة

 ............................................................................... 8722املحكمة االبتدائية املحمدوة

8722املحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة.................................................................... 

8722املحكمة االبتدائية بإنزكان................................................................................... 

8782املحكمة االبتدائية بالفقيه بن صا ح.................................................................. 

8782املحكمة االبتدائية با خميسات........................................................................... 

8782املحكمة االبتدائية ببني مالل............................................................................... 

8788املحكمة االبتدائية با ذدودة............................................................................... 

8788املحكمة االبتدائية بالرباط.................................................................................. 

 III.  -  إعالنات إدارية

 ........................................................... )878وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

8783وكالة ا حوض املائي ألم الربيع.............................................................................. 

8786وكالة ا حوض املائي لسبو.................................................................................... 

8782وكالة ا حوض املائي اللوكوس.............................................................................. 

4)87مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمين الدونيين ........ 
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8738الشركة الوطنية لإلجاعة والتلفزة....................................................................... 
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إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن أن املنفعة العام تق�سي 

 بتغيير وتصحيح مسار الطريق ا ذهوية رقم 824 ما بين ن.ك 26+222 

و ن.ك 222+28 بإقليم تيزنيت، وتنزع بموجبه ملكية القطعة األرضية 

8722الالزمة لهذا الغرض )إقليم تيزنيت°........................................................ 

إعالن بإوداع ونشر ووضع مشروع قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء بمثابة مقرر تعدولي وق�سي بالتراجع عن نزع ملكية قطع أرضية 

والنقل  التجهيز  لوزير  قرار  مشروع  ونشر  بإوداع  اإلعالن  موضوع 

الرسمية  با ذريدة  الصادر  للتخلي  بمثابة مقرر  واملاء  واللوجيستيك 

عدد 5523 بتاريخ 8 وناور 2)2) الذي وأجن بالتخلي عن القطع األرضية 

الالزمة لتوسيع محرم ا خط ا حدودي للقطارات جات السرعة العالية 

بين طنجة والقنيطرة بين النقط الكيلومتروة : 5+382)5+222/8)8 

القروية  با ذماعة  و62/832+722)+)84  و835+722//22)+837 

سال   - الرباط  جهة  والوة  القنيطرة،  بإقليم  البحارة  قيادة   البحارة، 

)872- القنيطرة................................................................................................ 
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إعالن عن وضع ونشر مشروع مقرر التخلي يعلن أنه من املنفعة العامة تق�سي 

بتوسيع وتقوية الطريق اإلقليمية رقم 27)6 الرابطة بين تيزطوطين 

والقندو�سي مع حذف النقط السوداء بين ن.ك 2+222 ون.ك 422+88 

8887بإقليم الناظور......................................................................................... 

 5532 عدد  الرسمية  با ذريدة  املنشور  املرسوم  ملشروع  تعدولي  استدراك 

بتاريخ 4) أكتوبر 288) والذي املعلن أنه من املنفعة العامة تزويد مدن 

خريبكة، واد زم، أبي ا ذعد وقصبة تادلة باملاء الشروب انطالقا من 

8882سد اوت مسعود...................................................................................... 

مشروع مقرر التخلي بإعالن أن من املنفعة العامة تقت�سي ببناء منشأة فنية 

على واد وكسان بالنقطة الكيلومتروة 885+422 من الطريق ا ذهوية 

رقم 682 الرابطة بين الزغنغان والقندو�سي وبنزع ملكية القطع األرضية 

الالزمة لهذا الغرض )إقليم الناظور(، والصادر با ذريدة الرسمية عدد 

2)568888 بتاريخ 2 جي القعدة 8448 )فاتح ووليو 2)2))............................ 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم التخلي يعلن أنه من املنفعة العامة 
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 ....... 8)88الناظور تنزع بموجبه ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض

مشروع مقرر وق�سي بالتخلي عن القطع األرضية الالزمة إلنجاز الطريق الدائري 
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5)88النواصر في ملتقاه مع طريق وجدة بجماعة بركان إقليم بركان.............. 

مشروع قرار رقم 2/28)2) فتح الطريق الدائري ا ذنوبي وتخطيط حدود 

 الطريق من النقطة الدائرية سهب ا خيل إلى نقطة التقاطع مع طريق

8)88 أوالد الساوح............................................................................................ 
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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 القانوني إثبات هويتهم والسلطات املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدارة أوة مسؤولية فيما وتعلق بمضمون اإلعالنات.

 I.  -  إعالنات قانونية
دووان األستاج جعفر جابر

موثق

طريق أوالد زيان، مجمع أسواق السالم، إقامة 

السالم عمارة «م» الطابق الثالث رقم ) - الدار 

البيضاء

 STE HAJAR SARA

CONSTRUCTION
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 8.822.222 درهم

مقرها االجتماعي : الدار البيضاء، 

8)، زنقة ابن العذراء املراك�سي، 

الحي املحمدي

سذل تجاري رقم 7)8423

بمقت�سى عقد توثيقي تلقاه    -  8

بالدار  موثق  جابر  جعفر  األستاج 

أكتوبر  و4)   88 بتاريخ  البيضاء 

282) فوت السيد ا ذاللي رياض إلى 

السيد محمد رياض جميع حصصه 

أربعون   42522 أي  االجتماعية 

ألف وخمسمائة التي وملكها في هذه 

الشركة.

رياض  ا ذاللي  السيد  استقالة 

منصبه كمسير وتعيين السيد محمد 

رياض كمسير وحيد.

للشركة  القانونية  الصفة  تغيير 

محدودة  مسؤولية  جات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (282 ديسمبر   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 5233)7.
للنسخة والبيان

األستاج جعفر جابر

1 P

STE RIKA TRAV
تأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8

88 مارس 2)2) تأسيس شركة جات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :

.STE RIKA TRAV : التسمية

األشغال   : االجتماعي  الهدف 

املختلفة أو البناء.

التنمية  حي   : االجتماعي  املقر 

املعازيز ا خميسات.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  كمسير  كمال  العماري 

جميع الصالحيات.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السذل  تحت  با خميسات 

رقم 8685) بتاريخ 87 وونيو 2)2).
للنسخ والبيان

الوكيل

2 P

STE TIF DISTRIBUTION
تأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8

تأسيس شركة جات   (2(2 وونيو   2

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE TIF  : التسمية 

.DISTRIBUTION

املواد  توزيع   : االجتماعي  الهدف 

الغذائية.

األشغال املختلفة أو البناء.

حي األمل شارع   : املقر االجتماعي 
 83 رقم   28 مجموعة  السطات 

تيفلت.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.
السيدان  عين   : الشركة  تسيير 
والعيرمي  مصطفى  الصحراوي 
جميع  مع  للشركة  مسيران  حمزة 

الصالحيات.
القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السذل التجاري رقم 378.
للنسخ والبيان

الوكيل

3 P

STE TRATIMA
تأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8
2)2) تأسيس شركة جات  88 وونيو 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
.STE TRATIMA : التسمية

نقل البضائع   : الهدف االجتماعي 
لفائدة الغير.

حي الفرح شارع   : املقر االجتماعي 
ا ذدودة  رقم 64 تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 822.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 
احمامة عبد النبي مسير للشركة مع 

جميع الصالحيات.
القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السذل التجاري رقم 362.
للنسخ والبيان

الوكيل

3 P

STE SOBAHAJ TRAV
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
حي املسيرة الوسطى بلوك ) رقم 

822 - خنيفرة
تأسيس الشركة

تم إنجاز القانون األسا�سي بتاريخ 
لتأسيس  بخنيفرة   (2(2 وونيو   85
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

باملواصفات التالية :
.STE SOBAHAJ TRAV : التسمية

النشاط :
أعمال مختلفة.

تجارة.
املسيرة  حي   : الرئي�سي  املقر 
الوسطى بلوك ) رقم 822، خنيفرة.

رأس املال : 822.222 درهم.
املدة : حددت املدة في 22 سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
باحاج موالي والسيد باحاج سفيان.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
وونيو   32 بتاريخ  بخنيفرة  التجارية 

2)2) تحت رقم 834.
4 P

STE CHORFA MINE
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
ابن خليل آوت واكا كم 3 آوت 

إسحاق - خنيفرة
تعدول الشركة

تم إنجاز ا ذمع العام االستثنائي 
بخنيفرة   (2(2 وونيو   87 بتاريخ 
العام  جمعها  في  الشركة  قررت 

االستثنائي ما ولي :
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من حصص السيد   %(2 تفويت 
السيد  حسن  إلى  ا حسين  اليزودي 
درهم   822 622 حصة ب  الداودي، 

للحصة - 62.222 درهم.
من حصص السيد   %(2 تفويت 
السيد  إلى  ووسف  موالي  يشو  بن 
 حسن الداودي، 622 حصة ب 822 

درهم للحصة -  62.222 درهم.
أصبح  الداودي  السيد  حسن 
 CHORFA MINE شركة  في  شريكا 
بسعر  حصة   8(22 ويمتلك   SARL

822 درهم للحصة 2.222)8 درهم.
لدى  القانونهي  اإلوداع  تم 
 2 املحكمة التجارية وخنيفرة بتاريخ 

ووليو 2)2) تحت رقم 848.
6 P

 STE PALMERAIE
HOSPITALITY & LEISURE

SARL
شركة محدودة املسؤولية

برأسمال قدره 822.222 درهم
املقر الرئي�سي : 72)-77) شارع 

الزرقطوني، الدار البيضاء
السذل التجاري رقم 462272

إشعار بالتأسيس
محرر  عرفي  عقد  بموجب    -  8
بالدار البيضاء بتاريخ 2 مارس 2)2)، 
لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 
محدودة املسؤولية جات ا خصائص 

التالية :
 STE PALMERAIE  : التسمية 

.HOSPITALITY & LEISURE SARL
الغرض : غرض الشركة باختصار 

داخل املغرب وخارجه هو :
الدراسة والتطوير وتحقيق جميع 
األشغال  السياحية وجميع  املشاريع 

العمومية والنقل.
واإلجراءات  الدراسات  جميع 

الالزمة للتنمية السياحة.
استغالل،  تهييئ،  تسيير،  إنشاء، 
ووحدات  الفنادق،  جميع  تجهيز 
اإلوواء والقرى السياحية وغيرها من 
مطاعم وخانات ونواد ليلية، وبصفة 
عامة جميع املذمعات املتكاملة جات 
املغرب  داخل  السياحية،  الصبغة 

وخارجه.

تجهيز وتنظيم األحداث  تنشيط، 

وا حفالت، خدات تموين ا حفالت.

وبصفة عامة املشاركة في جميع 

والتجارية  الصناعية  العمليات 

شأنها  من  والتي  والعقارية  واملالية 

تطوير غرض الشركة وكذلك جميع 

العمليات التي تتعلق بشكل مباشر أو 

غير مباشر ، بغرض الشركة.

شارع   (72-(77  : الرئي�سي  املقر 

الزرقطوني - الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تسذيلها في السذل التجاري.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

مبلغ 822.222 درهم مقسم إلى 822 

حصة قيمة الواحدة منها 822 درهم 

حدود  في  ومحررة  كليا  بها  مكتتب 

حسب  للشركاء  ومخصصة  الربع 

حصص مشاركتهم كالتالي :

 GROUPE PALMERAIE

في حدود    DEVELOPPEMENT S.A

722 حصة.

السيد محمد الدون في حدود 822 

حصة.

حدود  في  ا خطيب  أمين  السيد 

822 حصة.

السيد محمد علي وعزيز  في حدود 

822 حصة.

التسيير : تم تعيين بصفة مسيرون 

للشركة مع توقيع مشترك ملدة غير 

محدودة :

مغربي  السيد هشام برادة سني، 

البيضاء  بالدار  املزداد  ا ذنسية 

بتاريخ 86 وناور 8278 الساكن بالدار 

املريني  حسن  أبو  زنقة   8 البيضاء، 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  أنفا، 

.BE577487 الوطنية رقم

مغربي  الدون،  محمد  السيد 

ا ذنسية املزداد بالقنيطرة بتاريخ 3) 

الساكن بفندق كولف   8264 وونيو 

الشمالي  النخيل  النخيل،  بالص 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  مراكش، 

.G828432 الوطنية رقم

) -  تم اإلوداع القانوني لدى كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
2)2) تحت  8) ماي  بتاريخ  البيضاء 
رقم 735268 وتم تسذيل الشركة في 
السذل التجاري بالدار البيضاء تحت 

رقم 462272.
للنسخة واإلشارة

اإلدارة

7 P

STE AURALITE
SARL
تأسيس

املنعقد  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (2(2 فبراور   5 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

حسب ما ولي :
.STE AURALITE SARL : التسمية
الهدف : أشغال متنوعة أو البناء.

العنوان : 3 زنقة وادي سبو شقة 
رقم )) أكدال - الرباط.

املدة : 22 سنة.
الرأسمال : 2.222) درهم.

مناصر  السيد  تعيين   : التسيير 
اإلمضاء  مع  الوحيد  املسير  محمد 

االجتماعي.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر من كل سنة.
نسبة  تخصم   : األرباح  توزيع 
االحتياط  لتكوين  األرباح  من   %5

االجتماعي.
تم التأسيس القانوني لدى كتابة 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت السذل التجاري رقم 844333.
8 P

STE GROUPE AKSAL
SA

شركة مساهمة
رأسمالها : 55.478.222 درهم

املقر االجتماعي : عمارة تافراوتي، 
كلم 7.5 طريق الرباط )عين السبع( - 

الدار البيضاء
السذل التجاري رقم 832.383
الزيادة في الرأسمال االجتماعي

مالئمة وتحيين النظام األسا�سي 
للشركة مع القانون رقم 2.82)

8 -  بمقت�سى مداولة ا ذمع العام 
غير العادي بتاريخ 6) وونيو 2)2) قد 

قرر :

بمبلغ  الركة  رأسمال  في  الزيادة 

من  لرفعه  درهم   4.478.222 قدره 

مبلغ  إلى  درهم   58.222.222 مبلغ 

55.478.222 درهم وجلك عن طريق 

بقيمة  سهم جدود   44.782 إصدار 

822 درهم للسهم الواحد.

األسا�سي  النظام  وتحيين  مالئمة 

ا ذدود  التشريع  حسب  للشركة 

2.82) الصادر  بتطبيق القانون رقم 

أبريل   (6 بتاريخ   8.82.78 بظهير رقم 

رقم  للقانون  ومعدل  متمم   (282

87.25 املتعلق بشركات املساهمة.

صادق مجلس اإلدارة املنعقد في 

على الزيادة املذكورة   (2(2 ووليو   6

للرأسمال من 58.222.222 درهم إلى 

55.478.222 درهم.

للشركة  االجتماعي  الرأسمال 

 55.478.222 مبلغ  في  ثابتا  أصبح 

سهم   554.782 إلى  ومقسم  درهم 

إلى   8 822 درهم مرقمة من  من فئة 

554.782 الكل من نفس الفئة.

) - تم اإلوداع القانوني باملحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 82 ووليو 2)2) تحت رقم 732268.
من أجل اإلوجاز والبيان

9 P

STE ZARAY GREEN
SARL

بموجب عقد عرفي بالرباط    -  8

تأسيس  تم   (2(2 وونيو   8 بتاريخ 

محدودة  املسؤولية  جات  شركة 

مواصفاتها كاآلتي :

 STE ZARAY GREEN  : التسمية 

.SARL

هدف الشركة :

املتعلقة  املختلفة  جميع األعمال 

بالزراعة والغابات.

جميع األشغال املتعلقة بالبناء.

زنقة إدريس   37  : املقر االجتماعي 

األكبر الشقة 6 الطابق الثالث حسان 

- الرباط.
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من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسس النهائي للشركة.

رأسمالها : 822.222 درهم مقسم 

على 8222 حصة من فئة 822 درهم 

للحصة.

تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة إلى السيد زرو أووب.

أو  الشركاء  على  توزع   : األرباح 

االحتياطات  ا حساب  إلى  ترحل 

االحتياطي  اقتطاع  بعد  ا خاصة 

القانوني.

) - تم اإلوداع باملحكمة التجارية 

رقم  التجاري  السذل  رقم  بالرباط 

844332 بتاريخ 8 ووليو 2)2).

10 P

شركة مطاحن الشروق

ش.م.م.

الرأسمال االجتماعي : 6.222.222) 

درهم

املقر االجتماعي : تجزئة القطب 

ا حضري راس املاء مفتاح ا خير 

قطعة 85 و86 و87 فاس

العادي  العام  ا ذمع  بمقت�سى 

قرر   (2(2 وونيو   (6 املنعقد بتاريخ 

الشروق  مطاحن  شركة  شركاء 

ش.م.م. ما ولي :

ا ختامي  البيان  على  املصادقة 

لسنة  واملصاريف  املداخل  وحساب 

.(282

السيد  الشركة  مسير  جمة  إبراء 

العلوي املدغري محمد.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   82 بتاريخ 

.558

السذل التجاري رقم 33835.

11 P

 STE CHRIFI ALAOUI ET
ZEKHNINI

SARL
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL : 9.710.000 DHS

 SIEGE SOCIAL  A N 14 HAY EL
BASSATINE AIN TAOUJDATE

TP : 18506566
IF : 15217969
R.C : 38535

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املنعقد بتاريخ 32 أكتوبر 282) تقرر 
من  والسابع  السادس  البند  تغيير 

قانون الشركة.
بقيمة  الشركة  رأسمال  زيادة 
من  لرفعه  درهم   2.562.222
 2.782.222 إلى  درهم   852.222

درهم بحصص نقدوة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 
رقم  تحت   (282 نوفمبر   8 بتاريخ 
4576 السذل التجاري رقم 38535.
12 P

شركة مطاحن مرانية
شركة جات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي : زنقة عباس املقري 
الحي الصناعي الدكارات فاس

العادي  العام  ا ذمع  بمقت�سى 
قرر   (2(2 وونيو   (2 املنعقد بتاريخ 
شركاء شركة مطاحن مرانية ش.م.م 
والتي رأسمالها 22.222).2) درهم ما 

ولي :
ا ختامي  البيان  على  املصادقة 
لسنة  واملصاريف  املداخل  وحساب 

.(282
إبراء جمة مسيري الشركة السادة 
شريفي علوي ووسف وشريفي علوي 

ابراهيم وشريفي علوي مهدي.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   82 بتاريخ 

.557
السذل التجاري رقم 4243).

13 P

شركة حبوب الروق
شركة محدودة املسؤولية

الرأسمال االجتماعي : 8.222.222 
درهم

املقر االجتماعي : فاس قطعة رقم 
س 88/6 املنطقة الصناعية القطب 

ا حضري راس املاء
العادي  العام  ا ذمع  بمقت�سى 
املنعقد بفاس بتاريخ 87 وونيو 2)2) 
الشروق  حبوب  شركة  شركاء  قرر 

ش.م.م ما ولي :
ا ختامي  البيان  على  املصادقة 
لسنة  واملصاريف  املداخل  وحساب 

.(282
السيد  الشركة  مسير  جمة  إبراء 

العلوي املدغري محمد.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   82 بتاريخ 

.556
السذل التجاري رقم 43467.

14 P

STE LIFE IS DIGITAL
في العرفي  العقد  تسذيل   تاريخ 
 )8 مارس 2)2) بالرباط با خصائص 

التالية :
الهدف االجتماعي :

الكهربائية )مقاول التثبيت(.
أعمال الرقمنة.

خدمات متنوعة.
درهم   822.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :
 : السيد عبد السالم ا حضرامي 

522 حصة.
 522  : السيد عبد االله بوجنان 

حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.
8 زنقة  32 شقة  املقر االجتماعي : 

موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.
التسيير : عبد السالم ا حضرامي 

و عبد االله بوجنان.

التوقع : عبد السالم ا حضرامي او 

عبد اإلله بوجنان.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844378

15 P

STE SAHARA TURISMO
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي  العام  ا ذمع  إثر  على 

 SAHARA TURISMO ملساهمي 

املحدودة،  املسؤولية  جات  شركة 

درهم   822.222 رأسمالها  البالغ 

بشارع  االجتماعي  مقرها  والكائن 

و78،   62 رقم  إسماعيل  موالي 

العيون تقرر ما ولي :

قبول تقرير املصفي وإبراء جمته.

ا حل النهائي للشركة.

السذل  من  الشركة  حذف 

التجاري.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   82 بتاريخ 

.8328

16 P

دووان األستاج عبد العزيز زاهدي

موثق بالدار البيضاء

شارع ) مارس، زنقة امستردام عمارة 6،

 الرقم 6 -  الطابق )

 STE ALUMINIUM EL

MARWA
SARL

رأسمالها : 722.222 درهم

مقرها االجتماعي : املحمدوة، 865 

ا ذنوب الغربي، 865 املنطقة 

الصناعية

العام  ا ذمع  مداولة  بموجب 

مارس   7 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي، 

املسماة  الشركة  شركاء  قرر   (286

شركة   ALUMINIUM MARWA

جات املسؤولية املحدودة ما ولي :



عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2))الجريدة الرسمية   83 8

تغيير املقر االجتماعي للشركة من: 

الدار البيضاء، عين السبع، البدر 

األر�سي،  الطابق   (A سكني  مجمع 

شقة رقم 8.

إلى :

ا ذنوب الغربي،   865 املحمدوة، 

865 املنطقة الصناعية.

تعدول النشاط التجاري للشركة 

ليشمل النشاطات التالية :

اكسسوارات  ومعا ذة  تصنيع 

.PVCاألملنيوم و

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

بمدونة  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (286 مارس   7 بتاريخ  الدار البيضاء 

تحت رقم 22522328.
لالستخالص والنشر

17 P

دووان األستاج عبد العزيز زاهدي

موثق بالدار البيضاء
شارع ) مارس، زنقة امستردام عمارة 6،

الرقم 6 -  الطابق )

 STE ALUMINIUM EL
MARWA

SARL
رأسمالها : 722.222 درهم

مقرها االجتماعي : املحمدوة، 865 

ا ذنوب الغربي، 865 املنطقة 

الصناعية

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

ديسمبر  و)8   88 بتاريخ  املنعقد 

املسماة  الشركة  شركاء  قرر   (282

ش.م.م.   ALUMINIUM MARWA

ما ولي :

أوة  من  قرض  أخذ  قرار  اتخاج 

مؤسسة ائتمان إوجاري عقاري.

الشركة  مسير  قرين  استقالة 

السيدة سميرة سومير.

سميرة  السيدة  لفائدة  تام  إبراء 

مهامها  من  استقالتها  بعد  سومير 

كمسيرة للشركة.

األسا�سي  القانون  تعدول  تم 

للشركة.

ب  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

88 و)8 ديسمبر 282).

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بمدونة 
2)2) تحت  7 وناور  املحمدوة بتاريخ 

رقم 33.
لالستخالص والنشر

18 P

دووان األستاج عبد العزيز زاهدي
موثق بالدار البيضاء

شارع ) مارس، زنقة امستردام عمارة 6،
 الرقم 6 -  الطابق )

 STE ALUMINIUM EL
MARWA

SARL
رأسمالها : 722.222 درهم

مقرها االجتماعي : املحمدوة، 865 
ا ذنوب الغربي، 865 املنطقة 

الصناعية
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
 (284 أغسطس   (5 بتاريخ  البيضاء 
مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة لها ا خصائص التالية :
 STE ALUMINIUM   : التسمية 
EL MARWA شركة جات املسؤولية 

املحدودة.
الهدف : 

ا حدود  األملنيوم،  وبيع  شراء 
وا خشب.

بيع وشراء أكسسوارات األملنيوم.
البيضاء،  الدار   : املقر االجتماعي 
 (A عين السبع، البدر، مجمع سكني

الطابق األر�سي، شقة رقم 8.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

القانون األسا�سي.
 722.222 في  محدد   : الرأسمال 
حصة   7222 إلى  مقسم  درهم 
درهم   822 فئة  من  اجتماعية 
بأكملها،  وتحرر  تكتتب  للواحدة 
 6652 بنسبة  للشركاء  وتخصص 
الصافي  الكبير  عبد  للسيد  حصة 
سميرة  للسيدة  حصة   352 ونسبة 

سومير.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدودة من طرف السيد عبد الكبير 

الصافي والسيدة سميرة سومير.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
بالسذل  الشركة  تسذيل  تم 
 85 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجاري 

أكتوبر 284) تحت رقم 263)38.
لالستخالص والنشر

19 P

STE CIPLA MAROC
نقل مقر الشركة

تعدول تالزمي للفصل الرابع من 
النظام األسا�سي

غير  العامة  ا ذمعية  إن    -  8
العادوة املنعقدة في 82 نوفمبر 282) 
 CIPLA لتسمية  ا حاملة  للشركة 
رأسمالها  مساهمة  شركة   MAROC
السذل  درهم   836.887.222
التجاري الدار البيضاء 27).6)3 قد :
البيضاء  الدار  إلى  النقل  قررت 
زاوية زنقتي ابن طفيل وعبد ا حق   -
عمارة  بنمحيون،  إقامة  بنمحيون، 
ب، الطابق األول مقر الشركة الكائن 
شارع   ،33  - البيضاء  بالدار  سابقا 
 8.7 رقم  مكتب  الصغير،  حسن 

الطابق السابع.
عدلت تالزميا الفصل الرابع من 

النظام األسا�سي.
تم القيام باإلوداع القانوني    -  (
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
فاتح  بتاريخ  البيضاء  للدار  التجارية 

ووليو 2)2) تحت رقم 737.878.
مجلس اإلدارة

20 P

STE ALI RESOURCES CORP
تفويت حصص الشركة

قبول شريك
تعيين مدور

اعتماد شكل شركة جات مسؤولية 
محدودة

إعادة صياغة النظام األسا�سي
تفويت  عقد  عن  وترتب    -  8
العامة  ا ذمعية   - الشركة  حصص 
في  املنعقدة  للشركاء  العادوة  غير 

عبد  السيد  أن   (282 ووليو   87
حصة   582 فوت  قد  واحي  الرزاق 
شركة  في  ومتلكها  كان  التي  شركة 
شركة   ALI RESOURCES CORP
رأسمالها  محدودة  مسؤولية  جات 
مقرها  الكائن  درهم   822.222
فال  شارع  زاوية  )أكدال(،  بالرباط 
 8( ولد عمير وساحة أبو بكر، عمارة 
الرباط  التجاري،  )السذل   6 رقم 
 POWER شركة  لفائدة   )25.(82
رأسمالها  مساهمة  شركة   ENR
322.222 درهم الكائن مقرها بالدار 
بن عبد  زنقة عالل   ،78  - البيضاء 
هللا، الطابق الرابع )السذل التجاري 

- الدار البيضاء رقم 485.647).
العامة  ا ذمعية  بموجب    -  (
في املنعقدة  للشركاء  العادوة   غير 
أعاله  إليها  املشار   (282 ووليو   87  

ونتيجة للتفويت املنجز قررت :
 POWER ENR شركة  قبول 

بصفته شريكا في الشركة.
غير  وملدة  مدبرا  بصفته  عينت 

محددة :
ا حاجي،  سليم  محمد  السيد 
السالم  حي  البيضاء  بالدار  الساكن 

تجزئة أمينة، زنقة أوباها رقم 88.
املشار  للتغييرات  نتيجة  قررت 
إليها أعاله اعتماد نظام أسا�سي معاد 
مسؤولية  جات  لشركة  الصياغة 

محدودة متعددة األشخاص.
تم القيام باإلوداع القانوني    -  (
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية للرباط بتاريخ ) ووليو 2)2) 

تحت رقم 58).825.
املدبرون

21 P

STE ALI RESOURCES CORP
تفويت حصص الشركة

التعدول التالزمي للفصل السابع من 
النظام األسا�سي

تفويت  عقد  عن  وترتب    -  8
العامة  ا ذمعية   - الشركة  حصص 
 (8 املنعقدة في  غير العادوة للشركاء 
 (282 ديسمبر  و82   (282 نوفمبر 
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أن السيد عبد الرزاق واحي قد فوت 
ومتلكها  كان  التي  شركة  حصة   22
 ALI RESOURCES CORP في شركة 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
الكائن  درهم   822.222 رأسمالها 
زاوية شارع  )أكدال(،  مقرها بالرباط 
فال ولد عمير وساحة أبو بكر، عمارة 
6 )السذل التجاري، الرباط  )8 رقم 
 POWER شركة  لفائدة   25.(82
رأسمالها  مساهمة  شركة   ENR
322.222 درهم الكائن مقرها بالدار 
بن عبد  زنقة عالل   ،78  - البيضاء 
هللا، الطابق الرابع )السذل التجاري 

- الدار البيضاء رقم 485.647).
العامة  ا ذمعية  بموجب    -  (
في  املنعقدة  للشركاء  العادوة  غير 
أعاله  إليها  املشار   (282 نوفمبر   (8

ونتيجة للتفويت املنجز قررت :
التعدول التالزمي للفصل السابع 

من النظام األسا�سي.
تم القيام باإلوداع القانوني    -  (
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية للرباط بتاريخ ) ووليو 2)2) 

تحت رقم )5).825.
املدبرون

22 P

 STE GALA MINING
CORPORATION

تفويت حصص الشركة
قبول شريك

تعيين مسيرون
إعادة صياغة النظام األسا�سي

وترتب عن عقد عرفي بتاريخ     -  8
4) فبراور 2)2) أن شركة :

  GROUPE COMMUNICATION
AND EVENTS شركة جات مسؤولية 
رأسمالها  وحيد  بشريك  محدودة 
22.222) درهم الكائن مقرها بالدار 
6)، شارع مرس السلطان،  البيضاء 
التجاري  )السذل  ا خامس  الطابق 
 (3(2.372 رقم  البيضاء  الدار   -
التي  شركة  حصة   52 فوتت  قد 
 GALA شركة  في  تمتلكها  كانت 
شركة  MINING CORPORATION

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  جات   

82.222 درهم الكائن مقرها بالرباط 
)أكدال(،  زاوية شارع فال ولد عمير 
 6 رقم   8( عمارة  بكر،  أبو  وساحة 

 86.232 الرباط  التجاري،  )السذل 

شركة   POWER ENR لفائدة شركة 

درهم   322.222 رأسمالها  مساهمة 

 ،78  - الكائن مقرها بالدار البيضاء 
زنقة عالل بن عبد هللا، الطابق الرابع 
)السذل التجاري - الدار البيضاء رقم 

.(485.647

شركة

 MANJAM INTERNATIONAL

جات  شركة   DEVELOPPEMENT

رأسمالها  محدودة  مسؤولية 

مقرها  الكائن  درهم   822.222

 ،77 )سيدي بليوط(  بالدار البيضاء 
 8( الطابق  سميحة،  محمد  زنقة 

البيضاء  الدار  التجاري،  )السذل 
52 حصة  قد فوتت   )3(2.372 رقم 

شركة  في  تمتلكها  كانت  التي  شركة 

 GALA MINING CORPORATION

، بمعدل عشر )82( حصص لفائدة 

 (42( وأربعين   POWER ENR شركة 

الرزاق  عبد  السيد  لفائدة  حصة 

واحي.

العامة  ا ذمعية  بموجب    -  3

 (4 املنعقدة في  غير العادوة للشركاء 

فبراور 2)2) املشار إليها أعاله ونتيجة 

للتفويت املنجز :

 POWER ENR شركة  قبلت 

بصفتهما  واحي  الرزاق  عبد  والسيد 

شريكين جدودون.

عاونت االنسحاب التالزمي لشركة 

 GROUPE COMMUNICATION

وشركة   AND EVENTS

 MANJAM INTERNATIONAL

.DEVELOPPEMENT

كارلوس  السيد  استقالة  سذلت 

 CARLOS CAMPS فيل  كامبس 

TELL من مهامه كمدبر.

عينت بصفتهما مدبرين جدودون 

وملدة غير محددة :

السيد عبد الرزاق واحي الساكن 
 (2 شارع  أوالد حمدان،  مالل،  بني 
الطابق   ،88 إقامة املزار رقم  غشت، 

الرابع.
ا حاجي،  سليم  محمد  السيد 
الساكن بالدار البيضاء )حي السالم( 

- تجزئة أمينة، زنقة أوباها، رقم 88.
قررت اعتماد نص جدود للنظام 

األسا�سي املعاد الصياغة.
تم القيام باإلوداع القانوني    -  4
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
التجارية للرباط بتاريخ ) ووليو 2)2) 

تحت رقم 52).825.
املدبرون

23 P

STE MD BLEU ROUGE
SARL AU

رأسمالها : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : )، زنقة قدوسية 

محل رقم 28 حي ابن رشد تمارة
8 -  بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ 87 
وونيو 2)2) تم تأسيس شركة تحمل 
ش.ج.م.م.ش.و  «م د بلو غوج»  اسم 

تتوفر على املميزات التالية :
املقر االجتماعي : )، زنقة قدوسية 

محل رقم 28 حي ابن رشد تمارة.
الهدف االجتماعي : 

االتجار في اللوازم العامة للكهرباء 
املنزلية والصناعية.

االتجار في األجهزة الصحية.
مدة االستمرار : 22 سنة.

درهم   822.222  : املال  رأس 
مقسم إلى 8222 حصة من فئة 822 

درهم موزع كما ولي :
 8222  : لشهب  مصطفى  السيد 

حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
مصطفى لشهب كمسير للشركة ملدة 

غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : األرباح 
ووزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.

) - تم اإلوداع القانوني باملحكمة 

السذل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 832272.

24 P

COMEDIE CUP
SARL AU

رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : )838 حي الوفاق، 

تمارة

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي بتمارة بتاريخ 

قرر شركاء شركة   (2(2 فاتح ووليو 

ش.م  ش.ج.م.م  كاب»   «كوميدي 

ما ولي :

كاب»  «كوميدي  لشركة  حل 

ش.ج.م.م ش.م وتعيين السيدة نجاة 

وعنوان  للشركة  كمصفية  الصغير 

الوفاق،  حي   838( هو  التصفية 

تمارة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتمارة تحت رقم 5263)8 

بتاريخ 82 ووليو 2)2).

25 P

NEW VISION MARBRE
SARL AU

رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : دوار اوالد عمر عين 

غبولة، محل رقم 8، عين عتيق، 

تمارة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 وونيو   88

ماربر»  فزيون  «نيو  اسم  تحمل 

املميزات  على  تتوفر  ش.و  ش.ج.م.م 

التالية :

دوار اوالد عمر   : املقر االجتماعي 

عين غبولة، محل رقم 8، عين عتيق، 

تمارة.

الهدف االجتماعي : الرخام.

مدة االستمرار : 22 سنة.
درهم   822.222  : املال  رأس 

مقسم إلى 8222 حصة من فئة 822 

درهم موزع كما ولي :
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الفغراني  السيدة فاطمة الزهراء 
8222 حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة فاطمة 
للشركة  كمسيرة  الفغراني  الزهراء 

ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : األرباح 
ووزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
السذل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 832885.
26 P

MOUASSA PHONE
SARL AU

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد جات ا خصائص التالية :
 MOUASSA PHONE  : التسمية 

.SARL AU
الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.
85 شارع األبطال،   : مقر الشركة 

رقم 4، أكدال، الرباط.
الهدف االجتماعي :

استيراد وبيع با ذملة أو بالتقسيط ؛
وملحقات  االلكترونية  الستائر 

الهاتف املحمول ؛
أجهزة التلفاز واملستقبالت ؛

التجارة.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم.

تأسيس  من  سنة   22  : املدة 
الشركة.

الشركة  تسيير  أوكل   : التسيير 
غير  ملدة  مو�سى  املعتني  للسيد 

محدودة مع التوقيع.
تبتدئ فاتح وناور   : السنة املالية 

إلى 38 ديسمبر من كل سنة.
كاتب  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
ووم 2 ووليو 2)2) تحت رقم 825583.
27 P

BOCA BUENA
SARL AU

في  مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(2 مارس   2 بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :
.BOCA BUENA : التسمية

الهدف االجتماعي : تقدوم الوجبات 
السريعة، ممون ا حفالت.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
 8222 البوعزاوي  بسمة  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
املقر : رقم 5) قيسارية أحمد كريم، 
الرحمان  وعبد  السالوي  عمر  زاوية 

الشنكيطي، قبيبات، الرباط.
املسيرة : السيدة بسمة البوعزاوي.
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844335
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BIGITALENT
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ فاتح  ومسذل بالدار البيضاء 
ا حصص  تفويت  تم   (2(2 ووليو 
بشركة  ا خاصة  االجتماعية 
شركة  طرف  من   BIGITALENT
START SHARE ا حصص التي كانت 
تمتلكها في شركة BIGITALENT جات 
الرأسمال االجتماعي 822.222 درهم 
مع  لعويني،  علي  محمد  السيد  إلى 
و)4   48  ،7  ،6  ،( تعدول الفصول 

من القانون األسا�سي للشركة.
نتيجة هذا النقل للحصص وتمثل 

توزيع ا حصص كما ولي :
السيد محمد علي لعويني : شريك 

وحيد بالشركة.

تم   : لعويني  علي  محمد  السيد 
تعيينه املسير الوحيد للشركة.

السيد محمد مفتاح كممثل شركة 
مهامه  استقال من   START SHARE

.BIGITALENT كشريك في شركة
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   (2(2 ووليو   8 بتاريخ  البيضاء 

رقم 738752.
29 P

ADAIM CREATION
SARL AU

CAPITAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL / 4 RUE OUED
ZIZ 3ème étage Appt 7, Rabat

IP : 4573083
TP : 25705213

ICE : 002450792000076
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بتاريخ  عرفي  عقد   بموجب 
االجتماعي  باملقر   (2(2 فبراور   87
على  واملوافقة  اإلعداد  تم  أعاله 
جات  للشركة  الداخلي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
حسب املعلومات واملعطيات التالية :
«أداوم كرياصين»   : التسمية   -  8

.ADAIM CREATION
في  الهدف  للشركة   : الهدف   -  (
املغرب وفي ا خارج بيع لوازم املكاتب 
والتجارة  للتجهيز  اآللية  واملعدات 

واألحداث.
االجتماعي  املقر  عين   : املقر   -  3
زيز،  واد  زنقة  بالرباط،   للشركة 

الرقم 4 الطابق 3 الشقة 4.
مدة الشركة محددة   : املدة   -  4
22 سنة ابتداء من تاريخ تسذيل  في 
لدى  التجاري  السذل  في  الشركة 

املحكمة التجارية بالرباط.
5 - رأسمال الشركة : حدد رأسمال 
درهم   82.222 مبلغ  في  الشركة 
مقسمة على 822 حصة ثمن ا حصة 
درهم مكتتب بأجمعها ومحررة   822
السيدة  طرف  من  الكلي  بالتقسيم 

منشيط نوار.

6 - تسيير الشركة : ستسير الشركة 
من طرف منشيط نوار، رقم البطاقة 

.BJ4(2842 الوطنية

 : النشاط التجاري االجتماعي   -  7 

وناور  فاتح  املالية  التمارين  تبتدئ 

وتنتهي في 38 ديسمبر من كل سنة.

 %5 إقساط  بعد   : الربح   -  8

ووزع  تبقى  ما  القانوني،   لالحتياط 

أو وحتفظ به بتقرير من ا ذمع العام 

العادي.

الداخلي  القانوني  اإلوداع  تم 

الضبط  بكتابة  للشركة 

ووم  بالرباط  التجارية   للمحكمة 

5 وونيو 2)2) تحت رقم 2683 س.ت 

.843852

30 P

GAGE DE DELICES
SARL

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتاريخ 
فاتح نوفمبر 287)، تم وضع القانون 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

ا خصائص  جات  واحد  املحدودة 

التالية :

 GAGE DE : التسمية االجتماعية

.DELICES

الهدف االجتماعي :

مستغل مطعم ؛

قاعة شاي.
املقر االجتماعي : رقم 5)8 احصين، 

سال ا ذدودة.

املدة االجتماعية : 22 سنة.

الرأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 

درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 

موزعة على 8222 حصة من فئة 822 

درهم للحصة وزعت كما ولي :

السيد عراقي ووسف 522 حصة ؛

 522 رحمة  طيبي  وزاني  السيدة 

حصة.

تم تعيين السيد عراقي   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ووسف 

محدودة.
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تم التسذيل في السذل التجاري 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 7687).
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AYZYA HOLDING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

شريك وحيد

رأسمالها : 822.222 درهم

 املقر االجتماعي : شارع مهدي 

 بن بركة، تجزئة سمية، تجزئة 

رقم 5، السوي�سي، الرباط

تأسيس
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   (284 أغسطس   7 بتاريخ 

قد تم تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات شريك وحيد باملميزات 

التالية :

 AYZYA HOLDING  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتماعي : أنشطة هولدنغ 

وأسهم  التابعة  الشركات  وإدارة 

املذموعة.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 إلى  موزعة  درهم   822.222

درهم   822 بقيمة  اجتماعية  حصة 

وإسنادها  بأكملها  تحريرها  تم  قد 

للسيد عبد السالم احيزون.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

األولى  السنة  عدا  ما  ديسمبر،   38

تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع مهدي بن   : املقر االجتماعي 

 ،5 رقم  تجزئة  سمية،  بركة،تجزئة 

السوي�سي، الرباط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد عبد السالم احيزون، ا حامل 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

A(22248 وجلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  التجاري  السذل  رقم 
التجارية بالرباط : 2)8255.
مقتطف من أجل اإلشهار

32 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW
B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40
FAX : 0528 81 96 41

STE BAKRIMAGRI
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  8 
2) وونيو 2)2) ببلفاع حررت قوانين 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

بشريك واحد خصائصها كالتالي :
 STE شركة   : االسم 

.BAKRIMAGRI SARL
األهداف : االستغالل الفالحي.

الطابق السفلي   : املقر االجتماعي 
تجزئة املنزه، جماعة بلفاع،   86 رقم 

اشتوكة اوت باها.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

الـتأسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
إلى  مقسم  درهم   822.222 مبلغ 
8222 حصة بثمن 822 درهم للواحد 

موزع كالتالي :
السيد بوبكر بكريم 8222 حصة ؛

املذموع 8222 حصة.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
الشركة  بتسيير  وقوم   : التسيير 
بوبكر  السيد  محدودة  غير  وملدة 

بكريم.
اإلمضاءات  تكون   : اإلمضاءات 
للسيد  فقط  واالجتماعية  البنكية 

بوبكر بكريم.
تم اإلوداع   : اإلوداع القانوني   -  (
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
االبتدائية بإنزكان بتاريخ 82 ووليو 2)2) 

تحت رقم 868.
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FIDUCIAIRE ROCADI FIRCOFISC NEW
B.P 626 BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 0528 81 96 40
FAX : 0528 81 96 41

STE EFFORT TECHNOLOGIE
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

تأسيس
للذمع  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  8
في  للمساهمين  العادي  الغير  العام 
املحدودة  املسؤولية  جات  الشركة 
بتاريخ فاتح وونيو 2)2) قرر ما ولي :

 : تحويل املقر االجتماعي للشركة 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
الثاني،  الطابق   U(P شركة  مقرها 
شارع   ((8 الداخلة  عمارة   4 رقم 
أكادور،  الداخلة  األول،  ا حسن 
السفلي،  الطابق  ا ذدود،  املقر   إلى 

رقم 8278 الحي املحمدي، أكادور.
تحيين النظام األسا�سي.

تم اإلوداع   : اإلوداع القانوني   -  (
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
التجارية بأكادور بتاريخ 2 ووليو 2)2) 

تحت رقم اإلوداع )2822.
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 CABINET DE GESTION ET DE
COMPTABILITE

CALLAS
SARL AU

املقر االجتماعي : 2 زنقة عبد الرحمان 
الداخل، الصويرة

تأسيس شركة
بالصويرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ ) وناور 2)2) تم وضع النظام 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

لشريك وحيد جات املميزات التالية :
.CALLAS SARL AU : التسمية

عبد  زنقة   2  : االجتماعي  املقر 
الرحمان الداخل، الصويرة.

باملغرب  الشركة  غاوة   : الهدف 
وا خارج على السواء : مقاول في إدارة 
)بيت  العمليات التجارية وا خدمات 

الضيافة(.
املدة : 22 سنة.

: تبتدئ بفاتح وناور  السنة املالية 
وتنتهي في 38 ديسمبر.

رأس املال : ان رأسمال الشركة قد 
حدد في مبلغ 82.222 درهم.

 BRIGITTE للسيدة  حصة   822
.JANINE COLETTE SCHURCH

السيدة  تعيين  تم   : اإلدارة 
 BRIGITTE JANINE COLETTE
SCHURCH مسيرة للشركة ملدة غير 

محدودة.
وقد تم اإلوداع بمحكمة االبتدائية 
 (2(2 فبراور   3 في  الصويرة  بمدونة 
التجاري  السذل   33 رقم   تحت 

رقم 5825.
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STE DEMAI INVEST
 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد
شارع 47 عمر ابن العاص، رقم 

املكتب 4، القنيطرة
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  تم وضع   ،(2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

محدودة با خصائص التالية :
.STE DEMAI INVEST : التسمية

املقر االجتماعي : شارع 47 عمر ابن 
العاص، رقم املكتب 4، القنيطرة.

موضوع الشركة :
بيع مواد البناء بالتقسيط ؛

تاجر.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
مقسمة إلى 8222 حصة بقيمة 822 
الشكل  على  موزعة  للواحدة  درهم 

التالي :
 8222 شهبون  أحمد  السيد 

حصة.
املدة : 22 سنة.

أسند إلى السيد أحمد   : التسيير 
شهبون.

التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55282 بتاريخ ) ووليو 2)2).
36 P
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STE REHAH TRANS
 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد
بلوك رقم 48) ف 8، محل رقم 8، 

مغرب عربي، القنيطرة
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  تم وضع   ،(2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

محدودة با خصائص التالية :
.STE REHAH TRANS : التسمية

 (48 بلوك رقم   : املقر االجتماعي 
عربي،  مغرب   ،8 رقم  محل   ،8 ف 

القنيطرة.
نقل  مقاول   : الشركة  موضوع 

املستخدمين.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
مقسمة إلى 8222 حصة بقيمة 822 
الشكل  على  موزعة  للواحدة  درهم 

التالي :
السيد رحاح رضوان 8222 حصة.

املدة : 22 سنة.
أسند إلى السيد رحاح   : التسيير 

رضوان.
التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55287 بتاريخ ) ووليو 2)2).
37 P

STE OULED MSBAHCASH
 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد
دوار أوالد مصباح الرويف، ا ذماعة 
الترابية البحارة اوالد عياد في ملكية 

ا ذماعة رقم 2) سوق الثالثاء 
الغرب

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(2(2 مارس   (
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

محدودة با خصائص التالية :
 STE OULED  : التسمية 

.MSBAHCASH
أوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 
الترابية  ا ذماعة  الرويف،  مصباح 
البحارة اوالد عياد في ملكية ا ذماعة 

رقم 2) سوق الثالثاء الغرب.

موضوع الشركة : تحويل أموال.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

مقسمة إلى 8222 حصة بقيمة 822 

الشكل  على  موزعة  للواحدة  درهم 

التالي :

السيدة لبنا تيدى 8222 حصة.

املدة : 22 سنة.

لبنا  السيدة  إلى  أسند   : التسيير 

تيدى.
التجاري  بالسذل  التقييد  تم 

األربعاء  بسوق  االبتدائية  باملحكمة 

بتاريخ   (6578 رقم  تحت   الغرب 

88 وونيو 2)2).

37P مكرر

STE MENARA MINING
SARL

تأسيس شركة
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

شركة باملميزات التالية :

 STE  MENARA  : التسمية   -  8

.MINING

 : للشركة  القانوني  الشكل   -  (

.SARL

 SOUK  : الشركة  مقر   -  3

 EL MAKHAKH RUE OUED

.LMAKHAZINE 5 APPT 4 LAAYOUNE

للشركة  االجتماعي  النشاط   -  4

 Exploitation Des mines et  :

.carriers
 822.222  : رأسمال الشركة   -  5

درهم.

السيد  إلى  يعهد   : التسيير   -  6

فوزي  اوزانة  والسيدة  عياد  محمد 

ملدة غير محدودة.

 522 عياد  محمد   : الشركاء   -  7

اوزانة  822 درهم للحصة،  حصة ب 

درهم   822 ب  حصة   522 فوزي 

للحصة.

8 - اإلوداع القانوني : تم باملحكمة 

ووليو   8 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1257/2020.

2 - سذل تجاري رقم 272)3.
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 ATLANTIQUE TRAVAUX
SAHARA
ش.ج.م.م

تعدول شركة جات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  اجتماع  محضر  بموجب 
2)2) قرر مساهم ومسير  وونيو   88
 ATLANTIQUE TRAVAUX شركة 
بالعيون  مقرها  الكائن   SAHARA 

ما ولي :
رفع رأسمال الشركة من 822.222 
بخلق  درهم   3.222.222 إلى  درهم 
2.222) سهم جدود بثمن 822 درهم 

لسهم.
تم وضع وثائق التعدول باملحكمة 
بتاريخ  وجلك  بالعيون   االبتدائية 
)) وونيو 2)2) تحت رقم 2020/1023.
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KHALLOUQ TRAVAUX
ش.ج.م.م

تعدول شركة جات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ  اجتماع  محضر  بموجب 
مساهمي  قرر   (2(2 ووليو   3
 KHALLOUQ شركة  ومسير 
بالعيون  مقرها  الكائن   TRAVAUX 

ما ولي :
رفع رأسمال الشركة من 822.222 
بخلق  درهم   (.222.222 إلى  درهم 
82.222 سهم جدود بثمن 822 درهم 

لسهم.
تم وضع وثائق التعدول باملحكمة 
بتاريخ  وجلك  بالعيون   االبتدائية 
83 ووليو 2)2) تحت رقم 2020/1309
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G.B.E.F TRANS
SARL

3) شارع أنوال، عمارة فلوري 88، 
مكتب رقم 4، ميموزا، القنيطرة

TEL : 0669 15 99 55
تأسيس شركة

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(2 ووليو   ( ووم  بالقنيطرة 
وضع القانون األسا�سي لشركة جات 
با خصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 G.B.E.F TRANS  : التسمية   -  8

.SARL

شارع   (3  : االجتماعي  املقر   -  (

أنوال، عمارة فلوري 88 مكتب رقم 4  

ميموزا، القنيطرة.

3 - املدة : 22 سنة.

4 - موضوع الشركة :

مقاول في نقل املستخدمين ؛

مقاول في نقل السلع ؛

مقاول في النقل املدر�سي.
 822.222  : رأسمال الشركة   -  5

درهم.

السيدة  إلى  أسند   : التسيير   -  6

فاتن الغزالي.
التجاري  بالسذل  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

 75((7 رقم  تحت   (2(2 ووليو   (

سذل تجاري رقم 55838.

41 P

شركة ن.ج تور
ش.ج.م.م

3) شارع أنوال، عمارة فلوري 88 

مكتب رقم 4، ميموزا، القنيطرة

تأسيس شركة
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   (2(2 ووليو   2 ووم  بالقنيطرة 

وضع القانون األسا�سي لشركة جات 

با خصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :

«شركة ن.ج تور»   : التسمية   -  8

ش.ج.م.م.

شارع   (3  : االجتماعي  املقر   -  (

أنوال، عمارة فلوري 88 مكتب رقم 

4، ميموزا، القنيطرة.

3 - املدة : 22 سنة.

4 - موضوع الشركة :

مقاول في نقل املستخدمين ؛

مقاول في نقل السلع ؛

مقاول في النقل املدر�سي.
 822.222  : رأسمال الشركة   -  5

درهم.

السيدة  إلى  أسند   : التسيير   -  6

كطوب نبيلة.
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التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
 75(2( تحت رقم   (2(2 وونيو   87

سذل تجاري رقم 55845.
42 P

ECO-ZAD TRANSPORT
SARL AU

إقامة 46-57 الشقة 83، زنقة 
عرصة الرابوز، القنيطرة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(2 وونيو   88 ووم  بالقنيطرة 
تحويل املقر االجتماعي لشركة جات 
با خصائص  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 ECO-ZAD  : التسمية   -  8

.TRANSPORT SARL AU
 883  : القدوم  االجتماعي  املقر 
شارع موتانا بن حارثة، الطابق 8 س، 

البرنو�سي، الدار البيضاء.
إقامة   : ا ذدود  االجتماعي  املقر 
عرصة  زنقة   83 الشقة   57-46

الرابوز، القنيطرة.
أسند إلى السيد محمد   : التسيير 

انهاري.
التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
بالقنيطرة  االبتدائية  باملحكمة 
2)2) سذل تجاري  88 وونيو   بتاريخ 

رقم 54685.
43 P

TEMARA GRAND PROJET
شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها وبلغ : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : 8) شارع عبد 

الكريم ا خطابي، تمارة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
االستثنائي والنظام األسا�سي املحيين 

بتاريخ 7 فبراور 2)2) تم ما ولي :
الزيادة في رأسمال الشركة  بقيمة 
422.222 درهم 4222 حصة من فئة 
822 درهم للحصة الواحدة عن طريق 
من  الشركة  رأسمال  ارتفع  وبهذه 
درهم   522.222 درهم إلى   822.222 

في حوزة كل من :

عبد هللا بنعموش ب 3522 حصة 
من فئة 822 درهم ومحمد الطهراوي 

ب 8522 حصة من فئة 822 درهم.

 تحيين املقر االجتماعي : 8)، شارع 

إلى  تمارة  ا خطابي،  الكريم   عبد 

8) تجزئة بلحسان شارع عبد الكريم 

ا خطابي، تمارة.

القانوني لدى كتابة  وتم اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية في تمارة 

رقم  تحت   (2(2 فبراور   (7 بتاريخ 

.3(48

44 P

STE IHSSAN MULTITRANS
SARL

في  العرفي  العقد  تسذيل  تاريخ 

88 مارس 2)2) بالرباط والتي تحمل 

ا خصائص التالية :

النقل جميع   : الهدف االجتماعي 

البناء  والبضائع،  السلع  األنواع 

وتشييد  البناء  أنواعه،  بجميع 

أو  السكن  أجل  من  للبيع  عمارات 

التجارة وإنعاش العقار بجميع أنواعه ؛

وعموما قيام بكل املعطيات التي 

من  الشركة  تنمية  في  تساهم  قد 

الشراء،  بيع،  تأجير  املباني  تقسيم 

الغير  أو  املباشرة  التجهيزات  وتبادل 

مباشرة  ذميع املباني.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

مقسم إلى 8222 حصة من فئة 822 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

 522 السيد احسان عبد الفتاح 

حصة ؛

السيد احسان هشام 522 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع عقبة   46  : املقر االجتماعي 

شقة رقم )، أكدال، الرباط.

التسيير : من طرف املسير الوحيد 

السيد احسان عبد الفتاح.

السيد  من  كل  التوقيع  وكذلك 
احسان عبد الفتاح والسيد احسام 

هشام.
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
تحت  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

رقم 844887.
45 P

IBA HOLDING
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسماله : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : إقامة االزدهار، 

عمارة 6، شقة رقم 48، تمارة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر الشريك   (2(2 أبريل   (7 تاريخ 
الوحيد لشركةIBA HOLDING  ما ولي :
اجتماعية  جدودة  أهداف  زيادة 
األهداف  إلى  باإلضافة  للشركة 

االجتماعية املوجودة :
وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء 
الصلة  جات  وا خدمات  املعدات 
وإنتاج  وتنفيذ  لتركيب  والدراسات 
األعمال التقنية والطبية واملنظمات 

جات الصلة.
املشتروات واملبيعات :

جميع  القسم  هذا  يغطي 
املشتروات واملبيعات املتعلقة بما ولي :

املواد واملعدات الطبية ؛
االستهالكية  واملواد  املعدات 

للمستشفيات واملختبرات ؛
معدات تقنية للمراقبة واألمن ؛

مادة تعليمية ؛
املواد واملحاكاة السمعية والبصري ؛

أجهزة ا حاسوب ؛
معدات مواد استهالكية للتنظيف ؛

الطبية  واملفروشات  األثاث 
واألسرة ومكاتب املستشفى ؛

االستهالكية  واملواد  اللوازم 
ملختلف املواد.

ترتبط   : الصلة  جات  ا خدمات 
خدمات الشركة بالعمل 

املواد  وتكوين  ومعاورة  تركيب 
املختلفة ؛

املواد  مختلف  وصيانة  رعاوة 
الفنية والتعليمية واألثاث ؛

الفنية  املواد  بمختلف  التكليف 
والتعليمية واألثاث.

دراسة :
هذه هي الدراسات املختلفة التي 

أجريت لتحدود مكونات :
جدوى املشاريع ؛

تركيب املواد ؛
املنظمات ؛

باملواد  املتعلقة  األعمال  إنجاز 
التقنية والطبية ؛

تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بتمارة ووم 4) وونيو 2)2) 

تحت رقم 3438.
46 P

حمزة تمويل
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسماله : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : إقامة االزدهار، 

عمارة 6، شقة رقم 48، تمارة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركاء  قرر   (2(2 أبريل   (7 تاريخ 

شركة حمزة تمويل ما ولي :
اجتماعية  جدودة  أهداف  زيادة 
األهداف  إلى  باإلضافة  للشركة 

االجتماعية املوجودة :
وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء 
الصلة  جات  وا خدمات  املعدات 
وإنتاج  وتنفيذ  لتركيب  والدراسات 
األعمال التقنية والطبية واملنظمات 

جات الصلة.
املشتروات واملبيعات :

جميع  القسم  هذا  يغطي 
املشتروات واملبيعات املتعلقة بما ولي :

املواد واملعدات الطبية ؛
االستهالكية  واملواد  املعدات 

للمستشفيات واملختبرات ؛
معدات تقنية للمراقبة واألمن ؛

مادة تعليمية ؛
املواد واملحاكاة السمعية والبصري ؛

أجهزة ا حاسوب ؛
معدات مواد استهالكية للتنظيف ؛

الطبية  واملفروشات  األثاث 
واألسرة ومكاتب املستشفى ؛
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االستهالكية  واملواد  اللوازم 
ملختلف املواد.

ترتبط   : الصلة  جات  ا خدمات 
خدمات الشركة بالعمل 

املواد  وتكوين  ومعاورة  تركيب 
املختلفة ؛

املواد  مختلف  وصيانة  رعاوة 
الفنية والتعليمية واألثاث ؛

الفنية  املواد  بمختلف  التكليف 
والتعليمية واألثاث.

دراسة :
هذه هي الدراسات املختلفة التي 

أجريت لتحدود مكونات :
جدوى املشاريع ؛

تركيب املواد ؛
املنظمات ؛

باملواد  املتعلقة  األعمال  إنجاز 
التقنية والطبية ؛

تحدوث النظام األسا�سي للشركة.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
االبتدائية بتمارة ووم 4) وونيو 2)2) 

تحت رقم 2)34.
47 P

 STE IRRIGATION
BAHRAOUI

SARL
 LOT EL ANDALOUS GARAGE

 N°2 TIFLET SIDI ALLAL EL
BAHRAOUI

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
3 ووليو 2)2) تم إقرار ما ولي :

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس 
ا خصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية :
 IRRIGATION  : التسمية 

.BAHRAOUI
جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
الري  أعمال   : االجتماعي  الهدف 

املتنوعة، مبيعات مواد الري.
 822.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.

املقر االجتماعي : تجزئة االندلس، 

رقم ) تيفلت، سيدي عالل البحراوي.

التسيير : السيد ا حو بوحدو.

بالسذل  الشركة  تسذيل  تم 

التجاري باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

بتاريخ 8 ووليو 2)2) تحت رقم 388.

48 P

مكتب األستاج أكناو حنفي

موثق بالدار البيضاء

 MEDICAL EQUIPEMENT

 AND TECHNOLOGY OF

HEALTHCARE
ش.ج.م.م

تفويت ا حصص االجتماعية للشركة
التقسيم ا ذدود لرأسمال الشركة

استمرارية التسيير
األستاج  تلقاه  بمقت�سى عقد   -  I

البيضاء  بالدار  موثق  حنفي  أكناو 

السيد  أن   (2(2 وونيو   87 بتاريخ 

للسيد  فوت  قد  بلقاسم  بويزان 

السماللي عبد هللا وطبقا للمقتضيات 

ا حصص  القانونية بعض  واألحكام 

التي ومتلكها بالشركة والتي تبلغ 872 

حصة مملوكة داخل الشركة.

 MEDICAL EQUIPEMENT

 AND TECHNOLOGY OF

رأسمالها  ش.ج.م.م   HEALTHCARE

االجتماعي  مقرها  درهم   822.222

املنطقة  بوسكورة،  البيضاء  بالدار 

 848 ر تجزئة   I4 القطاع  الصناعية 

5828) املقيدة بالسذل  أوالد صا ح 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

رقم  ا ذبائي  وتعريفها   372338

.(2726823

وبالتدقيق فإن 872 حصة املفوتة 

إلى السيد السماللي عبد هللا ستضاف 

إلى حصته األصلية في الشركة والتي 

شريكا  بصفته  حصة   332 تبلغ 

حصصه  مجموع  ليصبح  بالشركة 

522 بقيمة 822 درهم للحصة.

وزاولها  الشركة  تسيير  مهمة  إن 

بويزان بلقاسم.

هو  الشركة  رأسمال  أن  وتضح 
 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222
حصة من فئة 822 درهم والتي سيتم 

توزيعها بين الشركاء كما ولي :
السيد بويزان بلقاسم 522 حصة ؛

 522 هللا  عبد  السماللي  السيد 
حصة.

II - تم اإلوداع القانوني لدى كتابة 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   (2(2 ووليو   ( بتاريخ  البيضاء 

رقم 738222.
- تم التصريح بتعدول السذل   III
كتابة  لدى   372338 رقم  التجاري 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
تحت   (2(2 ووليو   ( بتاريخ  البيضاء 

رقم 26))8 في السذل الزمن.
مقتطف من أجل اإلشهار

49 P

RND LABS
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسست  قد   2020/06/10

والتي تحمل ا خصائص التالية :
.RND LABS : التسمية

جات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة جات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي : تصميم وإنتاج 

األنظمة املعلوماتية وااللكترونية.
رأسمال الشركة : 52.222 درهم.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي.

وناور فاتح  من   : املالية   السنة 
ديسمبر من كل سنة ماعدا   38 إلى   
تاريخ  من  تبتدئ  األولى  السنة 

التسذيل.
 ( رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

عمارة 6SCE زنقة جدة - الرباط.
التسيير : أنبطت مهمة التسيير إلى 
السيد مهدي عبد الناصر لفترة غير 

محدودة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
لدى  التجاري  بالسذل  القانوني 

املحكمة التجارية بالرباط.
رقم السذل التجاري : 844357.

50 P

AJI TAXI KENITRA
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسست  قد   2020/02/18

والتي تحمل ا خصائص التالية :

.AJI TAXI KENITRA : التسمية

جات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

: وسيط النقل  الهدف االجتماعي 

لسيارات األجرة.

آالف  عشرة   : الشركة  رأسمال 

درهم.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

أنوال  زنقة   (3  : املقر االجتماعي 

 4 رقم  مكتب   88 فلوري  عمارة 

ميموزة - القنيطرة.

التسيير : أنيطت مهمة التسيير إلى 

والسيد مجيد  بنعامر  وونس  السيد 

الوكيلي  عدنان  والسيد  سماحي 

غير  لفترة  والسيد مصطفى حمدي 

محدودة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

لدى  التجاري  بالسذل  القانوني 

املحكمة االبتدائية بالقنيطرة.

رقم السذل التجاري : 55247.

51 P

 STE MOYEN ATLAS

LAAYOUNE
SARL AU

تعدوالت قانونية
بتاريخ 2020/07/03 قرر الشريك 

الوحيد للشركة ما ولي :

- ا حل املسبق للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020/07/10 بتاريخ 

.2020/1303

52 P
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STE TAMIME LBILADE
SARL AU

تعدوالت قانونية
بتاريخ 2020/07/03 قرر الشريك 

الوحيد للشركة ما ولي :

- ا حل املسبق للشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   2020/07/10 بتاريخ 

.2020/1304

53 P

STE WIND MIND
SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء شركة جات   2020/03/03

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

با خصائص التالية :

.WIND MIND : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :

- تنظيم وترويج  ذميع الرياضات 

املائية واألنشطة الترفيهية.

املقر االجتماعي : حي األمل 8 بلوك 

82 الرقم 88 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

خالد  السيد   : املال  رأس  توزيع 

الفائز : 8222 حصة.

تم تعيين السيد خالد   : التسيير 

الفائز كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت   2020/06/22 بتاريخ  الذهب 
رقم 2020/385، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85673.

54 P

STE RIVIERA BAY
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة جات   2020/02/19
با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
.RIVIERA BAY : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 
باملغرب وبا خارج ب :

السياحي،  - جميع أنشطة اإلوواء 
والرياضات والترفيه املائي، واملطاعم.

 428 الرقم   : االجتماعي  املقر 
 -  ( عمارة سمية شارع الوالء الشقة 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 
درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.
السيدة سارة   : املال  توزيع رأس 

الرمالوي : 522 حصة.
السيد واسين بنيدور : 522 حصة.
تم تعيين السيدة سارة   : التسيير 

الرمالوي كمسيرة للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
تحت   2020/07/03 بتاريخ  الذهب 
رقم 2020/436، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85753.
55 P

STE ECOM-MASTERS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة جات   2020/06/24
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

با خصائص التالية :
.ECOM-MASTERS : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 
باملغرب وبا خارج ب :

تجارة جميع السلع املعلوماتية   -
وااللكترونية.

 428 الرقم   : االجتماعي  املقر 
 -  ( عمارة سمية شارع الوالء الشقة 

الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 
درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.
السيدة سارة   : املال  توزيع رأس 

الرمالوي : 8222 حصة.
 : املومي  الرحمان  عبد  السيد 

8222 حصة.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الرحمان املومي كمسير للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
تحت   2020/07/03 بتاريخ  الذهب 
رقم 2020/438، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85757.
56 P

 STE NOMADE DES
OCEANS
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة جات   2020/02/25
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

با خصائص التالية :
 NOMADE DES  : التسمية 

.OCEANS
الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :
الرياضية  األحداث  تنظيم   -
األحداث  وجميع  والدولية  الوطنية 
الشركات  لفائدة  األخرى  الترفيهية 
او  ندوات  شكل  في  ا حرة  واملهن 

مؤتمرات وكذلك لفائدة األفراد.
 428 الرقم   : االجتماعي  املقر 
 -  ( عمارة سمية شارع الوالء الشقة 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

 Louis السيد   : املال  توزيع رأس 

 POLICE, jacques، Stephane :

8222 حصة .

 Louis تم تعيين السيد   : التسيير 

 POLICE, jacques، Stephane

كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت   2020/03/05 بتاريخ  الذهب 
رقم 2020/249، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85485.

57 P

STE RED FLAMAND
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء شركة جات   2020/02/19

با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

.RED FLAMAND : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :

السياحي،  - جميع أنشطة اإلوواء 

والرياضات والترفيه املائي، واملطاعم.

 428 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 -  ( عمارة سمية شارع الوالء الشقة 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

السيدة سارة   : املال  توزيع رأس 

الرمالوي : 522 حصة.

احمد  اهل  افضيلي  السيد 

ابراهيم : 522 حصة.
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تم تعيين السيدة سارة   : التسيير 

الرمالوي كمسيرة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت   2020/03/13 بتاريخ  الذهب 

رقم 2020/294، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85553.

58 P

 STE DAHAB RELAIS

DAKHLA

SARL

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء شركة جات   2020/06/17

با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

 STE DAHAB RELAIS  : التسمية 

.DAKHLA

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :

محطات  وتشغيل  تسيير   -

بالتقسيط  البيع  مع  ا خدمات، 

ومنتجات  التشحيم  ومواد  للوقود 

السيارات.

 428 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 -  ( عمارة سمية شارع الوالء الشقة 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.

 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

السيدة سارة   : املال  توزيع رأس 

الرمالوي : 522 حصة.

السيد الياس بنيدور : 522 حصة.

تم تعيين السيدة سارة   : التسيير 

الرمالوي كمسيرة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت   2020/07/03 بتاريخ  الذهب 
رقم 2020/437، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85755.

59 P

STE DELICES DE DAKHLA
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إنشاء شركة جات   2020/03/10

با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

 STE DELICES DE  : التسمية 

.DAKHLA

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :

املقاهي  وتسيير  استغالل   -

مع  التخصصات  بجميع  واملطاعم 

خدمة التوصيل للمنازل.

املقر االجتماعي : حي السالم الرقم 

)827 - الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.

 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

السيد محمد   : املال  توزيع رأس 

الشاهدي الوزاني : 8222 حصة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 

الشاهدي كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواد  االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

تحت   2020/06/22 بتاريخ  الذهب 
رقم 2020/384، وبالسذل التجاري 

تحت رقم 85678.

60 P

دووان األستاج خالد بوتمير

موثق

MIRA EVENT
تاسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة.
مقرها  درهم   82.222 رأسمالها 

االجتماعي تمارة مجموعة ا خيام5، 

العمارة 7، املتجر 8، شارع طارق ابن 

زياد

السذل التجاري : 2832)8.

تحريره  تم  توثيقي  عقد  بموجب 

موثق  بوتمير  خالد  االستاج  بمكتب 

 (2(2 فبراور   7 في  واملؤرخ  بتمارة 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

تتميز  املحدودة  املسؤولية  جات 

با خصائص التالية :

شركة   MIRA EVENT  : التسمية 

جات املسؤولية املحدودة.

الهدف االجتماعي : هدف الشركة : 

تزيين  نكافة،  ا حفالت،  تنظيم 

األعراس.

-ممون، تموين األعراس.

واملواد  املعدات  جميع   تأجير 

املتعلقة بنشاط الشركة.

العمليات،  كل  عامة  وبصفة 

التجارية العقارية املالية  الصناعية، 

مباشرة بصفة  املرتبطة   والقانونية 

األسا�سي  بالهدف  مباشرة  غير  أو   

في  تساهم  أن  ومكن  والتي  للشركة 

تنميتها.

مجموعة   : االجتماعي  املقر 

8، شارع  املتجر  العمارة7،  ا خيام5، 

طارق ابن زياد - تمارة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

عشرة آالف درهم )82.222 درهم(.

بقيمة  حصة   8222 موزعة على 

محررة  الواحدة  للحصة  دراهم   82

بالكامل من طرف :

اليدة فاطمة الزهراء رقيب : 722 

حصة.

 322  : السيد محمد أبو ا حسن 

حصة.

سنة تبتدئ من تاريخ   22  : املدة 

التجاري، السذل  في   التسذيل 

 إال في حالتي ا حل املسبق او التمدود 

املسبق للشركة.

 اإلدارة : الشركة مسيرة من طرف :

السيدة فاطمة الزهرة رقيب بصفتها 

مسير شريك بالشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور إلى 38 ديسمبر، ماعدا في السنة 

 38 إلى  التاسيس  تاريخ  من  األولى 

ديسمبر من نفس السنة.
مقتطف للنشر

األستاج خالد بوتمير

61 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

MEDICAL DISTRIB
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 8.222.222 درهم.

مقر الشركة : عمارة ب، الشقة 

83 زاوية بئر انزران وزنقة اسحاق 

شراجي وزنقة قائد اآلشتر - املعاريف 

- الدار البيضاء.

املرقم بالسذل التجاري 32.422)

التعريف الضريبي : 868)5)42.

توسيع نشاط الشركة.
على ا ذمع العام االستثنائي  بناء 

تم تقرير ما   (2(2 أبريل   86 املؤرخ 

ولي :

توسيع نشاط الشركة إلى استيراد 

التجميل  مستحضرات  وتوزيع 

والنظافة ا ذسمية.

وترتب عن جلك تعدول املادة 3 من 

النظام الداخلي.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 ،(2(2 وونيو   (6 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 737488.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 

تحت الرقم   (2(2 وونيو   (6 بتاريخ 

3)887 من السذل الترتيبي.
املسير

62 P
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

MAANA DESIGNERS
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 52.222) درهم.

مقرها االجتماعي : 47، زنقة لفيونت 
الشقة A4 الطابق الرابع - الدار 

البيضاء.
املرقم بالسذل التجاري تحت رقم 

347233
التعريف الضريبي رقم : 88754638.
استقالة املسير وتعيين مسير جدود.

االستثنائي  ا ذمع  قرار  على  بناء 
تم   (2(2 أبريل   (7 العام املؤرخ في 

تقرير ما ولي :
استقالة السيدة سارة ساهل من 

منصبها كمسيرة تاني.
تعيين السيد حمزة الذهبي مسير 

لشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(2 وونيو   (( بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 736722.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
تحت الرقم   (2(2 وونيو   (( بتاريخ 

3)882 من السذل الترتيبي.
املسير

63 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

 MEDIA BUYING SYSTEMS
MAROC

شركة محدودة املسؤولية
جات شريك وحيد

رأسمالها : 82.222 درهم.
مقرها االجتماعي : 328 زاوية شارع 

عبد املومن وشارع أنوال مكتب 
رقم 66، الطابق ا خامس - الدار 

البيضاء.
املرقم بالسذل التجاري تحت رقم 

(85.(28
التعريف الضريبي رقم : 84444283.

بيع ا حصص التجارية
تعيين مسير جدود.

على قرار الشريك الوحيد في  بناء 
3) وناور 2)2) تم تقرير ما ولي :

بيع 822 حصة بقيمة 822 درهم 
 Media شركة  طرف  من  للحصة، 
إلى   Buying Systems Group
 MEDIAOCEAN SYSTEMS شركة 
 MBS شركة  رأسمال  من   LIMTED

.MAROC
فتغان  مارك  السيد  استقالة 

كمسير.
مسير  ويليام  واوز  السيد  تعيين 

لشركة.
وترتب عن جلك تعدول املادة 6 - 7 

من النظام الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(2 وونيو   (( بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 736722.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
تحت الرقم   (2(2 وونيو   (( بتاريخ 

8)882 من السذل الترتيبي.
64 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

MPS LOGISTIC
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 82.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني - الطابق الثالث الرقم 

6 - الدار البيضاء.
املرقم بالسذل التجاري تحت رقم 

443875
التعريف الضريبي رقم : 37687846.

تعيين مسير جدود.
الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 
 MPS لشركة    (2(2 وناور   (7 في 

LOGISTIC تم تقرير ما ولي :
لكتيبي  ميلودة  السيدة  استقالة 

من منصبها كمسيرة.
 تعيين السيدة أسماء ا ذهاد مسيرة

لشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(2 مارس   87 بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم 734635.

التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
تحت الرقم   (2(2 مارس   87 بتاريخ 

8284 من السذل الترتيبي.
65 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

OMG
شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد
رأسمالها : 622.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 328 شارع 
عبد املومن، مكتب رقم 65، الدار 

البيضاء.
املرقم بالسذل التجاري تحت رقم 

38(2(2
التعريف الضريبي رقم : 2823)48).
استقالة املسير وتعيين مسير جدود.

على قرار الشريك الوحيد في  بناء 
5) فبراور 2)2)  لشركة OMG تقرر 

ما ولي :
هللا  فتح  اوريك  السيد  استقالة 

جورج بكان من منصبه كمسير.
مسير نجار  ويسام  السيد   تعيين 

لشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 5 مارس 2)2)، تحت 

الرقم 733344.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
الرقم  تحت   (2(2 مارس   5 بتاريخ 

7622 من السذل الترتيبي.
املسير

66 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

BATI GLORIOUS AGENCE
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 22.222).8 درهم.

مقرها االجتماعي : 87 زنقة خليقين 
بلجي سنتر الطابق الثالث - الرقم 

2)، الدار البيضاء.
نقل املقر االجتماعي للشركة

الوحيد  الشريك  قرار  على  بناء 
 BATI لشركة    (2(2 وناور   (7 في 
GLORIOUS AGENCE  تقرر ما ولي :

املوجود  االجتماعي  املقر  نقل   
حاليا في 87 زنقة خليقين بلجي سنتر 
الدار   ،(2 الرقم   - الثالث  الطابق 

البيضاء إلى العنوان التالي :
سنتر  بلجي  خليقين  زنقة   87
الدار   ،8( الرقم   - األول  الطابق 

البيضاء
وترتب عن جلك تعدول املادة 5 من 

النظام الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 5 مارس 2)2)، تحت 

الرقم 733345.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
الرقم  تحت   (2(2 مارس   5 بتاريخ 

7643 من السذل الترتيبي.
املسير

67 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

OMD
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 622.222 درهم.

مقرها االجتماعي : زاوية شارع 
عمر ا خيام وشارع عبد الرحمان 

بوعبيد الطابق ا خامس مكتب رقم 
5).3).4) - الدار البيضاء.

املرقم بالسذل التجاري 7)8232
التعريف الضريبي 77328)42.

استقالة املسير وتعيين مسير جدود
على قرار الشريك الوحيد في  بناء 
5) فبراور 2)2)  لشركة OMD  تقرر 

ما ولي : 
هللا  فتح  اوريك  السيد  استقالة 

جورج بكان من منصبه كمسير.
مسير  نجار  ويسام  السيد  تعيين 

لشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
البيضاء بتاريخ 5 مارس 2)2)، تحت 

الرقم 733336.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
الرقم  تحت   (2(2 مارس   5 بتاريخ 

7686 من السذل الترتيبي.
68 P
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ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

GREEN ESTATE
شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها : 822.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 328 زاوية شارع 
عبد املومن وشارع انوال مكتب رقم 
85، الطابق األول - الدار البيضاء.
املرقم بالسحل التجاري 383.358

التعريف الضريبي 4838883).
بيع حصص واستقالة مسير

على ا ذمع العام االستثنائي  بناء 
لشركة   (2(2 وونيو   2 في  املؤرخ 

GREEN ESTATE تقرر ما ولي  : 
 NY INVEST 867 شركة  باعت 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة، إلى 

.URBAN INVEST شركة
 NY INVEST 866 شركة  باعت 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة، إلى 

.LOTIPROM شركة
استقالة السيد واسين نيشان من 

منصبه كمسير.
وترتب عن جلك تعدول املادة 6 و 7 

من النظام الداخلي.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
للدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(2 وونيو   (( بتاريخ  البيضاء 

تحت الرقم )73678.
التجاري  بالسذل  التسذيل  تم 
تحت الرقم   (2(2 وونيو   (( بتاريخ 

88248 من السذل الترتيبي.

69 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

GLORIOUS TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد 
الرأسمال : 8.222.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 87 زنقة خليقين 
بلجي سنتر الطابق األول - الرقم )8، 

الدار البيضاء.
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

جات شريك وحيد
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
صياغة  تمت   (2(2 فبراور   (4

القانون التأسي�سي لشركة محدودة

وحيد  شريك  جات  املسؤولية 
خصائصها على النحو التالي :

 GLORIOUS  : الشركة  اسم 
.TRAVAUX

نشاط الشركة : 
املغرب  في  الشركة  هدف   وتجلى 
كان  حسابها  إن  آخر  بلد  أي  في   أو 

او من أجل شخص آخر في :
العقارات  جميع  كراء  بيع،  بناء، 
مستخدمة للتجارة او السكن  سواء 

أو جميع االستعماالت املهنية.
شراء، بيع، تجهيز، تقسيم وتجزئة 

القطع األرضية.
االنعاش العقاري بجميع أشكاله.

ملكية املشروع.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جميع الشؤون التجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 
إنشاء شركات جدودة أو وكاالت كيفما 

كان نوعها او عن طريق املساهمة.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية، العقارية التجارية املنقولة أو 
الغير منقولة والتي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
 8.222.222  : قيمته   : الرأسمال 
حصة   82.222 إلى  مقسمة  درهم، 
822 درهم للواحدة،  مسندة  بقيمة 
 BATI GLORIOUS بكاملها إلى شركة

.GROUP
زنقة خليقين   87   : مقر الشركة 
 ،8( بلجي سنتر الطابق األول - الرقم 

الدار البيضاء.
22 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسذيلها بالسذل التجاري.
هيأة التسيير : السيد محمد بوكير 
والسيد رضوان بوكير كمسيرون ملدة 

غير محدودة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.
االحتياطي القانوني : حول األرباح 
%5 ألجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز ا ذهوي لإلستثمار لوالوة الدار 

البيضاء.
هيئة  التسيير

70 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

FAWZIA BELAHCEN 
CONSULTING

شركة محدودة املسؤولية جات 
شريك وحيد 

الرأسمال : 82.222 درهم.
مقرها االجتماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 
الدار البيضاء.

إنشاء شركة محدودة املسؤولية 
جات شريك وحيد

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7) وناور 2)2) تمت صياغة القانون 
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
على  خصائصها  وحيد  شريك  جات 

النحو التالي :
 FAWZIA  : الشركة  اسم 

BELAHCEN CONSULTING
نشاط الشركة : 

املغرب  :  وتجلى هدف الشركة في 
كان  حسابها  إج  آخر  بلد  أي  في  أو    

أو من أجل شخص آخر في :
تقدوم املشورة وتطوير التحالفات 
واالستراتيجية،  واملالية  التجارية 

سواء كانت وطنية أو دولية ؛
إعادة  بشأن  املشورة  تقدوم 
واالستراتيجية  واالستثمار  الهيكلة 

والتمويل والتنظيم.
الوساطة والسمسرة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جميع الشؤون، التجارية املرتبطة 
خالل  الذكرمن  السالفة  باألشياء 
إنشاء شركات جدودة او وكاالت كيفما 

كان نوعها او عن طريق املساهمة.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املنقولة التجارية  العقارية   املالية، 
عالقة  لها  والتي  منقولة  الغير  أو   
مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
 82.222  : قيمته   : الرأسمال 
درهم، مقسمة إلى 822 حصة بقيمة 
822 درهم للواحدة،  مسندة بكاملها 

إلى السيدة فوزية بلحسن.

مقر الشركة :46 شارع الزرقطوني 
الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.
22 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسذيلها بالسذل التجاري.
فوزية  السيدة   : التسيير  هيأة 
غير  ملدة  وحيدة  كمسيرة  بلحسن 

محدودة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.
االحتياطي القانوني : حول األرباح 
%5 ألجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز ا ذهوي لإلستثمار لوالوة الدار 

البيضاء.
هيئة  التسيير

71 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

MAE HOLDING
شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد 
الرأسمال : 82.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 

الدار البيضاء.
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

جات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 88 ماي 2)2) تمت صياغة القانون 
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
على  خصائصها  وحيد  شريك  جات 

النحو التالي :
.MAE HOLDING : اسم الشركة

نشاط الشركة : 
وتجلى هدف الشركة في :

بصورة  رأسمال،  في  املشاركة 
مباشرة أو غير مباشرة في أي شركة 
سيتم إنشاؤها أو موجودة مسبقا و 
جلك عن طريق االشتراك في رأس املال 
أو شراء األصول سواء بصفة مساهم 

أو شريك.
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من  شكل  بأي  الفائدة  أخد 

األشكال مهما كانت العملية أو نشاط 

الشركة.

شراء أو بيع او تبادل جميع األوراق 

ا حقوق االجتماعية وكذلك  املالية، 

فوائد األسهم.

ملصلحتها املباني  اكتراء  او   كراء 

أو ملصلحة الشركات التابعة لها.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في جميع الشؤون، التجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 

إنشاء شركاء جدودة او وكاالت كيفما 

كان نوعها او عن طريق املساهمة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية، العقارية التجارية املنقولة أو 

الغير منقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

 822.222  : قيمته   : الرأسمال 

حصة   8222 إلى  مقسمة  درهم، 

822 درهم للواحدة،  مسندة  بقيمة 

املنجرة  احمد  السيد  إلى  بكاملها 

السعدي.

مقر الشركة :46 شارع الزرقطوني 

الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.

22 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسذيلها بالسذل التجاري.

أحمد  السيد   : التسيير  هيأة 

غير  ملدة  كمسير  السعدي  املنجرة 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.

االحتياطي القانوني : حول األرباح 

%5 ألجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز ا ذهوي لإلستثمار لوالوة الدار 

البيضاء.
هيئة التسير

72 P

ALLIANCE EXPERTISE

مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

BISTRO64
شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد 
الرأسمال : 82.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 

الدار البيضاء.
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

جات شريك وحيد
 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  صياغة  تمت   (2(2 ماي 
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
على  خصائصها  وحيد  شريك  جات 

النحو التالي :
.BISTRO64 : اسم الشركة

نشاط الشركة : 
وتجلى هدف الشركة :

استشارات في املطاعم والصناعة 
والسياحة ؛

الغذائية  املنتجات  تسويق 
والسياحية ؛

تنظيم العروض واي حدث خاص 
استئجار  وكذلك  مشترك  عام  او 

املعدات جات الصلة بما جكر اعاله ؛
النشر ةافعالن وجميع العمليات 
املتعلقة  املبتشرة  وغير  املباشرة 

بتقدوم الطعام ؛
اآلالت  جميع  وتصدور  استيراد 
باملطاعم  املتعلقة  الغذائية  واملواد 

والفنادق.
املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جميع الشؤون، التجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 
إنشاء شركات جدودة او وكاالت كيفما 

كان نوعها او عن طريق املساهمة.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية، العقارية التجارية املنقولة أو 
الغير منقولة والتي لها عالقة مباشرة 
أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.
 82.222  : قيمته   : الرأسمال 
درهم، مقسمة إلى 822 حصة بقيمة 
إلى  مسندة   للواحدة،   درهم   822

السيد جون فرونسوا سالت.

مقر الشركة :46 شارع الزرقطوني 
الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.
22 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسذيلها بالسذل التجاري.
جون  السيد   : التسيير  هيأة 
غير  ملدة  كمسير  سالت  فرونسوا 

محدودة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.
االحتياطي القانوني : حول األرباح 
%5 ألجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز ا ذهوي لإلستثمار لوالوة الدار 

البيضاء.
هيئة التسير

73 P

ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

AGORIA TRADING
شركة محدودة املسؤولية

 جات شريك وحيد 
الرأسمال : 82.222 درهم.

مقرها االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 

الدار البيضاء.
إنشاء شركة محدودة املسؤولية 

جات شريك وحيد
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 2) ماي 2)2) تمت صياغة القانون 
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
على  خصائصها  وحيد  شريك  جات 

النحو التالي :
 AGORIA  : الشركة  اسم 

.TRADING
نشاط الشركة : 

وتجلى هدف الشركة في املغرب او 
في اي بلد آخر إن كان  حسابها أو من 

اجل شخص آخر في :
تجارة واستيراد وتصدور املنتجات 
واملنتجات  الغذائية  الزراعية 

املتنوعة ؛

وتعلق  فيما  واملشورة  املساعدة 

بتسويق املنتجات ؛

تمثيل بطاقات العالمات التجارية 

األجنبية ؛

وضع العالمات التجارية األجنبية 

في السوق املحلي واألجنبي ؛

لوساطة والسمسرة.

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 

في جميع الشؤون، التجارية املرتبطة 

خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 

إنشاء شركاء جدودة او وكاالت كيفما 

كان نوعها او عن طريق املساهمة.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

املالية، العقارية التجارية املنقولة أو 

الغير منقولة والتي لها عالقة مباشرة 

أو غير مباشرة بهدف الشركة والقابلة 

لتسهيل رقيها وتحقيقه.

 822.222  : قيمته   : الرأسمال 

حصة   8222 إلى  مقسمة  درهم، 

مسندة  درهم للواحدة،   822 بقيمة 

بكاملها إلى السيد احمد رضا بنجلون.

مقر الشركة :46 شارع الزرقطوني 

الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.

22 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسذيلها بالسذل التجاري.

أحمد  السيد   : التسيير  هيأة 

رضا بنجلون كمسير وحيد ملدة غير 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.

االحتياطي القانوني : حول األرباح 

%5 ألجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 

بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 

املركز ا ذهوي لإلستثمار لوالوة الدار 

البيضاء.
هيئة التسير

74 P
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ALLIANCE EXPERTISE
مقر الشركة : املعراج سنتر، 328 شارع عبد 

املومن، مكتب رقم 64، الدار البيضاء.

KRANIE
شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد 
الرأسمال : 822.222 درهم.
مقرها االجتماعي : 46 شارع 

الزرقطوني الطابق الثالث الرقم 6 - 
الدار البيضاء.

إنشاء شركة محدودة املسؤولية
 (2 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
القانون  صياغة  تمت   (2(2 ماي 
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
على  خصائصها  وحيد  شريك  جات 

النحو التالي :
.KRANIE : اسم الشركة

نشاط الشركة : 
وتجلى هدف الشركة في املغرب أو 

في أي بلد آخر في :
ا خدمات  بمزودي  االتصال 

لتسهيل تاجير أو بيع معدات البناء ؛
الوساطة والسمسرة ؛
تاجير معدات البناء ؛

تأجير آالت البناء واألشغال العامة 
بسائق أو بدون سائق.

في  واملساعدة  املشورة  تقدوم 
سياق أعمال املوقع والبناء ؛

تدريب العاملين الذون يعملون في 
إدارة موقع البناء ؛

املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
في جميع الشؤون، التجارية املرتبطة 
خالل  من  الذكر  السالفة  باألشياء 
وكاالت  او  جدودة  شركاءت  إنشاء 
طريق  عن  او  نوعها  كان  كيفما 

املساهمة.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املنقولة التجارية  العقارية   املالية، 
عالقة  لها  والتي  منقولة  الغير  أو   
مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة 

والقابلة لتسهيل رقيها وتحقيقه.
 822.222  : قيمته   : الرأسمال 
حصة   8222 إلى  مقسمة  درهم، 
مسند   للواحدة،  درهم   822 بقيمة 
 ROGIS إلى شركة  حصة   (55 منها 
حصة إلى شركة  (55 و   HOLDI?G

شركة  إلى  حصة   (45  OKYOT  
إلى  حصة   (45  VISUAL STUDIO

السيد عمر الشريبي.
مقر الشركة : 46 زنقة الزرقطوني 
الدار   -  6 الرقم  الثالث  الطابق 

البيضاء.
22 سنة انطالقا من تاريخ   : املدة 

تسذيلها بالسذل التجاري.
ابن  عمر  السيد   : التسيير  هيأة 
الكزولي  رضا  والسيد  ا ذليل  عبد 
والسيد املهدي أووب قريون والسيد 

عمر الشريبي.
غير  ملدة  للشركة  كمسيرون 

محدودة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.
االحتياطي القانوني : حول األرباح 
%5 ألجل صندوق االحتياطي  تقتطع 

القانوني.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بواسطة  البيضاء  بالدار  التجارية 
املركز ا ذهوي لإلستثمار لوالوة الدار 

البيضاء.
هيئة التسير

75 P

OMNI BUREAU
شركة جات مسؤولية محدودة
برأسمال قدره : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : 88، شارع عمر
ابن ا خطاب شقة رقم ) أكدال 

الرباط
السذل التجاري : 844385

تم  قد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ا خصائص  تحمل  شركة  تأسيس 

التالية :
OMNI BUREAU : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

الصفة القانونية : 
دراسات   : االجتماعي  الهدف 
والشبكات  البيئة  البناوات،  الطرق، 

املتنوعة.
 822.222: مبلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :

 522 عزيزة  ملشيماش  السيدة 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة.

حصة   522 نجاة  بلعيد  السيدة 
بقيمة 822 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
شارع عمر   ،88  : املقر االجتماعي 
أكدال   ( رقم  شقة  ا خطاب  ابن 

الرباط.
السيدة  بين  مشترك   : التسيير 
ملشيماش عزيزة والسيدة بلعيد نجاة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 825367.
عن النسخة والنص
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MARAJO TRANS
SARL AU

 77AV DE FES RES MABROUK B
ETG 5 N° 10 TANGER

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي سذل بطنجة 
وضع  تم   (2(2 وونيو   (( بتاريخ 
 MARAJO القانون األسا�سي لشركة 

TRANS جات املميزات التالية :
مالك  محمد  السيد   : الشريك 
 واهبي مغربي ا ذنسية مزداد بتاريخ
8) أبريل 8282 الساكن ب 77 شارع 
طنجة،   82 رقم   5 الطابق  فاس 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  وا حامل 

.K434742 رقم
 MARAJO TRANS  : التسمية 

SARL AU
الغرض :

 T R A N S P O R T
 INTERNATIONAL ROUTIER DE

MARCHANDISES
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
إلى  درهم مقسم   822.222 مبلغ  في 
درهم   822 فئة  من  حصة   8222
وسددت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كما ولي :

 8222 السيد محمد مالك واهبي 
حصة.

شارع فاس   77  : املقر االجتماعي 
ا خامس  الطابق  ب  مبروك  إقامة 

رقم 82 طنجة.
املدة : 22 سنة.

تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
مالك واهبي مسيرا للشركة ملدة غير 

محددة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو  فاتح  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 884).
77 P

OXYGENE MEDIA 
تجزئة األلف زنقة سالم بن بوزيد

رقم 7 طنجة
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي سذل بطنجة 
وضع  تم   (2(2 وونيو   86 بتاريخ 
 OXYGENE القانون األسا�سي لشركة

MEDIA جات املميزات التالية :
الشركاء :

مبيروك  الدون  صالح  السيد 
بتاريخ مزداد  ا ذنسية   مغربي 
قاسم  بسيدي   8277 وناور   38
برج   2 مجموعة   88 ب  والساكن 
وا حامل   - مكناس  عمر  موالي 
 D4(4466 رقم  الوطنية  للبطاقة 

صا حة إلى غاوة 83 ووليو 2)2).
مرزوق  حاتم  السيد 
بتاريخ مزداد  ا ذنسية   مغربي 
) أغسطس 8284 بمكناس والساكن 
سعيد  سيدي  الفران  درب   5 ب 
الوطنية  للبطاقة  وا حامل  مكناس، 
غاوة إلى  صا حة   D758866  رقم 

 84 نوفمبر 6)2).
الغرض :

 ENTREPRENEUR DE
PUBLICITE

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
مقسمة  درهم   822.222 مبلغ  في 
درهم   822 8222 حصة من فئة  إلى 
وسددت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كما ولي :



8368 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 522 السيد صالح الدون مبيروك 
حصة.

السيد حاتم مرزوق 522 حصة.
األلف  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

زنقة سالم بن بوزيد رقم 87 طنجة.
املدة : 22 سنة.

السيدان  تعيين  تم   : التسيير 
مرزوق  وحاتم  مبيروك  الدون  صالح 

مسيران للشركة ملدة غير محددة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   32 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم )85).
78 P

RIVEST PARTS
SARL AU

COMPLEXE AL HASSANI
RESIDENCE ADNANE APPT 42

TANGER 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي سذل بطنجة 
وضع  تم   (2(2 وونيو   87 بتاريخ 
 RIVEST لشركة  األسا�سي  القانون 

PARTS جات املميزات التالية :
الفاهمي  اووب   : الشريك 
بتاريخ مزداد  ا ذنسية   مغربي 
6) أكتوبر )822 بالناضور والساكن 
سلوان   44 رقم  السعادة  بحي 
الوطنية  للبطاقة  وا حامل  الناضور 

.EG82528( رقم
RIVEST PARTS : التسمية

الغرض :
 IMPORTATION ET VENTE DE

PIECES POUR VEHICULES
VENTE DE VEHICULE 
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 8222 في822.222 درهم مقسمة إلى 
للحصة  درهم   822 فئة  من  حصة 

الواحدة اكتتبت وسددت كما ولي :
 8222 الفاهمي  اووب  السيد 

حصة.
العزيزية  إقامة   : االجتماعي  املقر 
السعودوة  العربية  اململكة  شارع 

الطابق الثالث رقم 2) طنجة.

املدة : 22 سنة.
تم تعيين السيد اووب   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الفاهمي 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو  فاتح  بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 823).
بمثابة مقتطف وبيان
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بريسفيكو ش.م.م

PRESFICO SARL

ك. دونس دوالتير
ش.م.م

K. DONS DE LA TERRE
SARL

االستثنائي  العام  ا ذمع  قرارات 
 (282 ديسمبر   32 بتاريخ  للشركاء 

بالزيادة في رأسمال الشركة.
تسمية الشركة : شركة ك. دونس 

دوالتير ش.م.م.
 87(.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات مسؤولية محدودة )ش.م.م(.
رقم السذل التجاري : 886823.

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   32 في  املؤرخ  االستثنائي 
282) قرر الشركاء بشركة «ك. دونس 
دوالتير» ش.م.م رفع رأسمال الشركة 
درهم أي   52.222 أعاله بمبلغ قدره 
 (((.222 إلى  درهم   87(.222 من 
درهم، وجلك من خالل خلق 522 من 
ا حصص ا ذدودة بقيمة 822 درهم 
نقدا  مكتتبة  وكلها  منها  واحدة  لكل 
من طرف األشخاص الذاتيين فقط 
وهم على التوالي السادة : مكوار نبيل، 
مكوار  مجيد،  مكوار  كريم،  مكوار 
محمد علي والسيدة مكوار واسمين، 
بعض  مع  املقاصة  وهذا عن طريق 
لفائدة  واملستحقة  السائلة  الدوون 
وتنازل  األخيرون على الشركة،  هؤالء 
في  التفضيلي  حقه  عن  آخر  شريك 
االكتتاب وهو كا بم القابضة ش.م.م 
KA BM HOLDING SARL، لصا ح 
بنجلون  السيدة  املرحومة  ورثة 

خدوجة.

لذلك  وفقا  بتعدول  وأوضا 

القرارات التي تسبق املادتين 6 و7 من 

القانون األسا�سي املتعلق باالشتراكات 

ورأس املال االجتماعي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت   (2(2 وونيو   (( وجلك بتاريخ 
رقم 736463.

من أجل تضمين بيان موجر

الشريك - شريك في التسيير
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بريسفيكو ش.م.م

PRESFICO SARL

كورام هارموني
ش.م.م

KORAM HARMONY SARL

االستثنائي  العام  ا ذمع  قرارات 

 (282 ديسمبر   32 بتاريخ  للشركاء 

االجتماعي  الرأسمال  في  بالزيادة 

للشركة.

كورام  شركة   : الشركة  تسمية 

 KORAM ش.م.م.  هارموني 

HARMONY SARL
 (22.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

شارع   56-54  : مقرها االجتماعي 

غاندي.

تحت  التجاري  بالسذل  املقيدة 
رقم 823263.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات مسؤولية محدودة )ش.م.م(.

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ديسمبر   32 في  املؤرخ  االستثنائي 

«كورام  بشركة  الشركاء  قرر   (282

رأسمال  رفع  ش.م.م  هارموني» 

 26.222 قدره  بمبلغ  أعاله  الشركة 

إلى  درهم   (22.222 من  أي  درهم 

خالل  من  وجلك  درهم،   (26.222

ا ذدودة  ا حصص  من   262 خلق 

لكل  درهم   822 من  اسمية  بقيمة 

من  نقدا  مكتتبة  وكلها  منها  واحدة 

طرف األشخاص الذاتيين فقط وهم 

على التوالي السادة :

مكوار  مكوار كريم،  مكوار نبيل،   

والسيدة  علي  محمد  مكوار  مجيد، 

طريق  عن  وهذا  واسمين،  مكوار 

السائلة  الدوون  بعض  مع  املقاصة 

األخيرون  هؤالء  لفائدة  واملستحقة 

الشريكان  وتنازل  الشركة،  على 

شخصان  بصفتهما  املتبقيان 

التفضيلي  حقهما  عن  اعتباريان 

القابضة  كا بم  وهو  االكتتاب  في 

 KA BM HOLDING ش.م.م 

ش.م.م دوالتير  دونس  ك.  و   SARL 

K. DONS DE LA TERRE SARL

السيدة  املرحومة  ورثة  لصا ح 

بنجلون خدوجة.

لذلك  وفقا  بتعدول  وأوضا 

القرارات التي تسبق املادتين 6 و7 من 

القانون األسا�سي املتعلق باالشتراكات 

وبرأس املال االجتماعي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

تحت   (2(2 وونيو   (( وجلك بتاريخ 

رقم 736465.
من أجل تضمين بيان موجر
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بريسفيكو ش.م.م

PRESFICO SARL

كا بم القابضة
ش.م.م

KA BM HOLDING SARL

االستثنائي  العام  ا ذمع  قرارات 

 (282 ديسمبر   32 بتاريخ  للشركاء 

االجتماعي  الرأسمال  في  بالزيادة 

للشركة.

كا بم القابضة   : تسمية الشركة 

ش.م.م.

رأسمال الشركة : 65.222 درهم.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات مسؤولية محدودة )ش.م.م(.

شارع   56-54  : مقرها االجتماعي 

غاندي الدار البيضاء.

تحت  التجاري  بالسذل  املقيدة 

رقم 367)88 بالدار البيضاء.
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العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
ديسمبر   32 في  املؤرخ  االستثنائي 
«كا بم  بشركة  الشركاء  قرر   (282
رأسمال  رفع  ش.م.م  القابضة» 
 882.222 الشركة أعاله بمبلغ قدره 
إلى  درهم   65.222 من  أي  درهم 
خالل  من  وجلك  درهم،   875.222
ا ذدودة  من ا حصص   8822 خلق 
لكل  درهم   822 من  اسمية  بقيمة 
من  نقدا  مكتتبة  وكلها  منها  واحدة 
طرف األشخاص الذاتيين فقط وهم 
نبيل،  مكوار   : السادة  التوالي  على 
مكوار  مجيد،  مكوار  كريم،  مكوار 
محمد علي والسيدة مكوار واسمين، 
بعض  مع  املقاصة  وهذا عن طريق 
لفائدة  واملستحقة  السائلة  الدوون 

هؤالء األخيرون على الشركة.
لذلك  وفقا  بتعدول  وأوضا 
القرارات التي تسبق املادتين 6 و7 من 
القانون األسا�سي املتعلق باالشتراكات 

وبرأس املال االجتماعي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت   (2(2 وونيو   (( وجلك بتاريخ 

رقم 736464.
من أجل تضمين بيان موجر
الشريك - شريك في التسيير

82 P

بريسفيكو ش.م.م
PRESFICO SARL

شركة التقنيات واألشغال 
الخاصة

S P T S ش.م.م
 SOCIETE DE PROCEDES ET

TRAVAUX SPECIAUX
S P T S - SARL

االستثنائي  العام  ا ذمع  قرارات 
للشركاء بتاريخ 8 وونيو 2)2) بالزيادة 

في الرأسمال االجتماعي للشركة.
تسمية الشركة : شركة التقنيات 

واألشغال ا خاصة.
 5.342.822  : الشركة  رأسمال 
حصة   (6724 إلى  مقسم  درهم 
 (22 من  اسمية  بقيمة  اجتماعية 

درهم لكل واحدة منها.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 
جات مسؤولية محدودة )ش.م.م(.

محمد  شارع   : االجتماعي  مقرها 
شقة  بريب،  عمارة  الدرة،  جمال 
الدار  السبع،  عين  بوسيت   ،6 رقم 

البيضاء.
تحت  التجاري  بالسذل  مقيدة 

رقم 3)775.
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   8 االستثنائي املؤرخ في 
أعاله  الشركة  رأسمال  رفع  قرر 
املعروفة اختصارا S P T S بمبلغ قدره 
5.342.822 درهم أي من 5.342.822 
عن  درهم   82.688.622 إلى  درهم 
طريق السحب من ا حساب املرحل 
خالل  من  وجلك  جدود  ائتمان  إلى 
6724) من حصص اجتماعية  خلق 
درهم   (22 بقيمة  جدودة  اضافية 
نقدا  مكتتبة  وكلها  منها  واحدة  لكل 

وخصصت للشركاء.
 - لذلك  وفقا   - تعدول  وأوضا 
القرارات التي تسبق املادتين 6 و7 من 
القانون األسا�سي املتعلق باالشتراكات 

وبرأس املال االجتماعي للشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 
تحت   (2(2 وونيو   (( وجلك بتاريخ 

رقم 736466.
من أجل تضمين بيان موجر
الشريك - شريك في التسيير

83 P

YAKHLAF
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بموجب 
2)2) تأسيس شركة جات  88 وونيو 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
YAKHLAF : التسمية

الهدف االجتماعي : كراء السيارات 
بدون سائق حصري.

عالل زنقة   : االجتماعي   املقر 

بن عبد هللا رقم 442 ا خميسات.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

با حبيب مسيرا للشركة مع  سفيان 

جميع الصالحيات.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السذل  تحت  با خميسات 

رقم 2282).
للنسخ والبيان

الوكيل

84 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26

KENITRA

MIMATCOBINA شركة
ش.ج.م.م جات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : طريق عرباوة
زنقة با عالل، اللة ميمونة

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.و،  ش.ج.م.م   MIMITCOBINA

تقرر تأسيس شركة جات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  جات  املحدودة 

مميزاتها كالتالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات  املحدودة  املسؤولية  جات 

الشريك الوحيد.

MIMATCOBINA : التسمية

املوضوع الرئي�سي : بيع مواد البناء 

بالتقسيط.

عرباوة،  طريق   : االجتماعي  املقر 
زنقة با عالل، اللة ميمونة.

املدة : 22 سنة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم،   822.222 مبلغ  في  الشركة 

حصة اجتماعية   8222 مقسمة إلى 

من فئة 822 درهم للواحدة.

الشكل  على  ا حصص  تخصص 

التالي :

ميمونة  اللة  مركز  ادرية  محمد 

8222 حصة اجتماعية.

املذموع : 8222 حصة اجتماعية.

ادرية،  محمد  السيد   : اإلدارة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.GB6864( رقم

وقد تم اإلوداع القانوني لقوانين 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

أربعاء الغرب، بتاريخ 7 ووليو 2)2)، 

تحت رقم 2020/64.

85 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26

KENITRA

TRANS-FAKHRDDINE شركة
ش.ج.م.م جات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : دوار أوالد الدبة

سوق أربعاء الغرب

شركة  تأسيس  لعقد  تبعا 

ش.ج.م.م   TRANS-FAKHRDDINE

جات  شركة  تأسيس  تقرر  ش.و، 

الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد مميزاتها كالتالي :

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات  املحدودة  املسؤولية  جات 

الشريك الوحيد.

TRANS-  : التسمية 

FAKHRDDINE

املوضوع الرئي�سي : نقل املوظفين.

املقر االجتماعي : دوار أوالد الدبة، 

سوق أربعاء الغرب.

املدة : 22 سنة.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم،   82.222 مبلغ  في  الشركة 

مقسمة إلى 822 حصة اجتماعية من 

فئة 822 درهم للواحدة.

الشكل  على  ا حصص  تخصص 

التالي :

فخر الدرين املداني دوار الدال حة 

 822 بوسلهام  قيادة موالي  القرية، 

حصة اجتماعية.
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املذموع : 822 حصة اجتماعية.

الدون  فخر  السيد   : اإلدارة 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  املداني، 

.GB(62582 الوطنية رقم

وقد تم اإلوداع القانوني لقوانين 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  الشركة 

أربعاء الغرب، بتاريخ 7 ووليو 2)2)، 

تحت رقم 2020/63.

86 P

COOPER MANAGEMENT

SLIMANI SADOUK

Comptable Agrée Par l’Etat

N° 48 Rue Mohamed El Amraoui

Résidence Nizar

Tél. : 06.61.22.00.99 & 05.37.37.87.81

Fax : 05.37.90.39.26

KENITRA

PHYTO ABOU YASSER شركة
ش.ج.م.م جات الشريك الوحيد

املقر االجتماعي : سيدي محمد  حمر 

املركز

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 PHYTO ABOU االستثنائي بشركة 

الشريك  جات  ش.ج.م.م.   YASSER

ماي   (2 بتاريخ  املنعقد  الوحيد، 

2)2)، تقرر ما ولي :

ا حصص  هبة  عل  املصادقة 

االجتماعية :

من السيد البدوي محمد  ذميع 

أي  باملذان،  االجتماعية  حصصه 

8222 حصة، لفائدة زوجته السيدة 

السوي�سي سعاد.

مع  وحيدة جدودة  مسيرة  تعيين 
اإلداري  التوقيع  صالحيات  إعطائها 

السيدة  شخص  في  وجلك  والبنكي، 

لبطاقة  ا حاملة  سعاد،  السوي�سي 

.GB832(28 التعريف الوطنية رقم

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

لهذا  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
بسوق  االبتدائية  باملحكمة  املحضر 

أربعاء الغرب، بتاريخ 2 وونيو 2)2)، 

بملف السذل   2020/38 تحت رقم 

التجاري رقم 6853).

87 P

ARESMA شركة
SARL AU

رقم 82) إقامة فرح القطب 
ا حضري بنسودة 32222 فاس
محضر ا ذمع العام االستثنائي 

بتاريخ 86 وونيو 2)2)
االستثنائي  العام  للذمع  تبعا 
في   ARESMA SARL AU لشركة 
أفرزت   (2(2 وونيو   86 فاس بتاريخ 

القرارات التالية :
رفع رأسمال الشركة بمبلغ قدره 
درهم   822.222 درهم إلى   (22.222

إلى مبلغ 322.222 درهم.
تخفيض رأس املال من 322.222 
822.222 درهم المتصاص  درهم إلى 

ا خسائر املتراكمة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 
ووليو   82 بتاريخ   868( رقم  تحت 
2)2). السذل التجاري رقم 42858.
88 P

 STE DOUBLE VOIE EN
 BATIMENT ET TRAVAUX

PUBLIQUES
SARL AU

رأسمالها االجتماعي : 4.222.222 
درهم

املقر االجتماعي : حي اوت تيسليت
بني مالل

الزيادة في النشاط االجتماعي 
للشركة

الزيادة في رأسمال الشركة
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
للشركة بتاريخ ) مارس 2)2) قرر ما 

ولي :
االجتماعي  النشاط  في  الزيادة 

للشركة كما ولي :
البناء  مواد  بيع   : نشاط  زيادة 
واألدوات  املعدات  جميع  وتأجير 

واآلليات.
لزراعة  مقاول   : نشاط  إزالة 

ا حدائق وصيانتها.
تم  فإنه  التغيير  هذا  إثر  وعلى 
القانون  من   3 الفصل  تعدول 
بالنشاط  املتعلق  للشركة  األسا�سي 

االجتماعي للشركة.
الزيادة في رأسمال الشركة :

الشركة  رأسمال  في  الزيادة 
 (.222.222 بمبلغ  الذكر  السالفة 
درهم   (.222.222 من  لرفعه  درهم 

4.222.222 درهم وجلك بإحداث  إلى 
 822 بقيمة  جدودة  حصة   (2.222

درهم للحصة.
تعدول  تم  فإنه  هذا  إثر  وعلى 
السابع  و)7(  السادس   )6( الفصل 
واملتعلقان  األسا�سي  القانون  من 

برأسمال الشركة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
ببني مالل بتاريخ 3 ووليو 2)2) تحت 

رقم 333.
ملخص قصد النشر

مراكش

89 P

INGENIERIE SLAMTI
شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
مقرها االجتماعي : 4 شارع انتسيرابي 

شقة 7 م.ج مكناس
رأسمالها : 322.222 درهم

بمقت�سى محضر ا ذمع العام غير 
العادي بتاريخ 2 وونيو 2)2) لشركة 

.INGENIERIE SLAMTI SARL AU
استقالة املسير سالمتي عمر.

للشركة  جدودة  مسيرة  تعيين 
السيدة سالمتي مونية.

تعدول القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
 82(7 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 6 ووليو 2)2).
90 P

PROMATA
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : الطابق السفلي
عمارة ب شقة 82 إقامة جيهان

سيدي سعيد مكناس
رأسمالها : 822.222 درهم

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 غير العادي بتاريخ فاتح وونيو 
تم   PROMATA SARL AU لشركة 

التقرير واملصادقة على ما ولي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

 82 شارع طرفاوة رقم   (5 من شقة 

العنوان  إلى  مكناس  م.ج   ( الطابق 

ب  عمارة  السفلي  الطابق   : التالي 

82 إقامة جيهان سيدي سعيد  شقة 

مكناس.

تغيير نشاط الشركة من اإلنعاش 

وبيع  وشراء  تسويق  إلى  العقاري 

ا حبوب واملنتجات الزراعية.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

محدودة  املسؤولية  جات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تعدول القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

 88(2 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ ) ووليو 2)2).

91 P

PROMATA
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : الطابق السفلي

عمارة ب شقة 82 إقامة جيهان

سيدي سعيد مكناس

رأسمالها : 822.222 درهم

بمقت�سى محضر ا ذمع العام غير 

العادي بتاريخ 8) ماي 2)2) لشركة 

التقرير  تم   PROMATA SARL AU

واملصادقة على ما ولي :

بيع 8222 حصة من طرف السيد 

العمود واسين والسيدة العمود مريم 

لفائدة السيد اكوزال سعيد.

العمود  السيد  املسير  استقالة 

واسين والسيدة العمود مريم.

تعيين مسير جدود للشركة السيد 

اكوزال سعيد.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

 88(8 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ ) ووليو 2)2).

92 P
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DARIVERT
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة 6 شقة 2
رياض توالل مكناس

التصفية املسبقة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   (6 بتاريخ  االستثنائي 

 DARIVERT SARL AU لشركة 

املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

 : االجتماعي  مقرها  وحيد  بشريك 

عمارة 6 شقة 2 رياض توالل مكناس، 

تم التقرير واملصادقة على ما ولي :

التصفية املسبقة للشركة.

الفالح  ليلى  السيدة  تعيين 

مقر  وتعيين  للشركة  كمصفية 

الشركة مقر التصفية.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

 466 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ فاتح ووليو 2)2).

93 P

 LOTISSEMENT

MABROUKA
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : اوت  حسن

اسعيد اوت خاصة جماعة موحى 

وحمو الزياني خنيفرة
رأسمالها : 382.252.) درهم

بمقت�سى محضر ا ذمع العام غير 

العادي بتاريخ 6 مارس 2)2) لشركة 

 LOTISSEMENT MABROUKA

SARL AU تم التقرير واملصادقة على 

ما ولي :

للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

شارع محمد ا خامس شقة   84 من 

ا ذدود  العنوان  إلى  م.ج مكناس   (

خاصة  اوت  اسعيد  باوت  حسن 

جماعة موحى وحمو الزياني خنيفرة.

تعدول القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
 8(( رقم  تحت  بخنيفرة  االبتدائية 
2)2). رقم السذل  وونيو   (3 بتاريخ 

التجاري 3)33.
94 P

STE TRM MEKNES
SARL AU

رأسمالها : 822.222 درهم
مقرها االجتماعي : 82 زنقة طرفاوة

شقة 5) م.ج مكناس
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 غير العادي بتاريخ فاتح وونيو 
 TRM MEKNES SARL AU لشركة 

تم التقرير واملصادقة على ما ولي :
وجلك  الشركة  نشاط  تمدود 

بإضافة نشاط.
نقل البضائع  حساب الغير.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
 8725 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 4) وونيو 2)2).
95 P

STE F 3 SYSTEME
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 2.222) درهم
مقرها االجتماعي : تجزئة انور
رقم 44، بوفكران، مكناس

إغالق التصفية
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (282 38 ديسمبر  االستثنائي بتاريخ 
 STE F 3 SYSTEME SARL لشركة 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
انور، تجزئة   : االجتماعي   مقرها 
تم  مكناس،  بوفكران،   ،44 رقم 

التقرير واملصادقة على ما ولي :
اإلغالق النهائي والتصفية الكاملة 
االجتماعي  املقر  وتحدود  للشركة 

كعنوان التصفية.
السيد  للمصفي  اإلبراء  إعطاء 

حدو اعبيد.
تقدوم تقرير التصفية وجاء فيها : 
 - - ا خصوم ال �سيء  األصول ال �سيء 
حساب التصفية وقدم رصيد يساوي 

صفر.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
 485 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 2 مارس 2)2).
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MA BOUTIQUE PARA
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

مقرها االجتماعي : محل 58
عمارة 45 إقامة كنزة شارع نهرو 

مكناس
رأسمالها : 82.222 درهم

بمقت�سى محضر ا ذمع العام غير 
العادي بتاريخ 4 مارس 2)2) لشركة 
 MA BOUTIQUE PARA SARL AU

تم التقرير واملصادقة على ما ولي :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
جدة  وشارع  تليمسان  شارع   : من 
إلى  مكناس   82 رقم  النور  إقامة 
 45 عمارة   58 محل   : العنوان التالي 
إقامة كنزة شارع نهرو مكناس.تعدول 

القانون األسا�سي للشركة.
باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
 8552 رقم  تحت  بمكناس  التجارية 

بتاريخ 86 وونيو 2)2).
96 مكرر 

 CONSTRUCTION ETUDE
BATIMENT MAROC

SARL AU
العنوان : 6 زنقة الزيتون مبروكة ) 

الشقة رقم ) حي الرياض الرباط
تسذيله  تم  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 3 ووليو 2)2) تم إقرار ما ولي :
تفويت حصص من السيد محمد 
عيشاوي إلى السيد ووسف البرهمي، 

32222 حصة.
عيشاوي  محمد  السيد  استقالة 

من الشركة.
التسيير : السيد ووسف البرهمي.

بنود أخرى.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ 

.825377
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شركة ارمو
شركة جات مسؤولية محددة

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  على  بناء 
تأسيس  تم  قد   8222 نوفمبر   82
جات  محددة  مسؤولية  جات  شركة 

ا خصائص التالية :
جات  شركة  «ارمو»   : التسمية 

مسؤولية محددة.
البيضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 

كيلومتر 84.6 عين حرودة.
 822.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.
امليكانيك   : التجاري  النشاط 
وبناوات حدودوة وكل من له عالقة 

بالنشاط التجاري.
املدة : 22 سنة من تاريخ التأسيس.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
وال�سي  كمال  ا حسني  السيد  طرف 
الصالحي محمد والشعري عبد االله.
إلى  وناور  فاتح  من  املالية  السنة 

نهاوة ديسمبر.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
رقم  تحت   8222 ديسمبر   (3

.86(5(8
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ارمو
شركة جات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 3.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : إقامة ا حدوقة
عمارة )، الطابق األول، مكتب

رقم 7)، عين السبع، الدار البيضاء
املصادقة على تفويت حصة 

اجتماعية
تحويل الشركة إلى شركة جات 

مسؤولية محدودة بمشارك وحيد
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 
شركاء  قرر   (227 أبريل   3 بتاريخ 

شركة «أرمو» ما ولي :
 85.222 تفويت  على  املصادقة 
السيد  لفائدة  اجتماعية  حصة 
جلك وتضح  كما  ا حساني  كمال 
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بالدار  املؤرخ  العرفي  العقد  من   
البيضاء في 85 مارس 227) واملسذل 
 (227 مارس   (2 في  البيضاء  بالدار 
 OR5854 ; RE5276 ; رقم  تحت 

.D.VE17B/12964
بمقت�سى نفس العقد تم تحويل 
القانوني للشركة من شركة  الشكل 
جات مسؤولية محدودة بعدة شركاء 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة  إلى 
بمشارك وحيد مع ا حفاظ على نفس 
الهدف،  التسمية،  االجتماعي،  املقر 
رأسمال الشركة واملدة وبالتالي بدون 

إنشاء شخص اعتباري جدود.
في  للشركة  جدودة  قوانين  تبني 

شكلها القانوني ا ذدود.
في  للشركة  وحيد  مسير  تعيين 
شخص السيد كمال ا حساني وجلك 
ملدة غير محدودة مع مالحظة قبوله 

ملهامه.
إدحلي  الناجم  السيد  استقالة 
من منصبه كمسير وكذا كمشارك في 

الشركة.
اإلشهاد بأن تحويل «شركة أرمو» 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة  إلى 
بشكل  تحقق  قد  وحيد  بمساهم 

نهائي.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 7) أبريل 227) تحت 

رقم 657)2).
نسخة قصد البيان
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أغمو
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 452.222 درهم
مقرها االجتماعي : الطريق الثانوية

كيلومتر 84.6، عين حرودة
الدار البيضاء

الزيادة في رأسمال الشركة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
البيضاء  بالدار  املنعقد  االستثنائي 
قرر شركاء   ،(224 وونيو   (8 بتاريخ 
رأسمال  في  الزيادة  «أغمو»  شركة 
الشركة بمبلغ 322.222 درهم لرفعه

 752.222 إلى  درهم   452.222 من   
حصة   3222 بإصدار  وجلك  درهم 
درهم للحصة   822 جدودة من فئة 
بالكامل  ومحررة  مكتتبة  الواحدة 
مع  مقاصة  وجلك  االكتتاب  عند 
األداء  سائلة وواجبة  دوون مؤكدة، 

على الشركة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 82 ووليو 224) تحت 

رقم 873)5).
نسخة قصد البيان
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 FRIEDRICH SCHILLER
INSTITUT PRIVE

SARL
التأسيس

بناء على عقد رسمي تلقاه األستاج 
البيضاء  بالدار  موثق  جالل  اصغير 
تأسست   (2(2 مارس   82 بتاريخ 

شركة جات ا خصائص التالية :
التسمية : «فريدريش شيلر املعهد 
مسؤولية  جات  شركة  ا خاص» 

محددة.
املقر : الدار البيضاء ملتقى شارع 
مصطفى املعاني وزنقة تول الطابق 

الثاني شقة رقم 5).
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 82.222 درهم وقسم كالتالي :
السيد ا ذراري وونس 52 حصة.

 52 املصطفى  حبيب هللا  السيد 
حصة.

: التكوين واللغات  غرض الشركة 
بغرض  عالقة  له  من  وكل  األجنبية 

الشركة.
املدة : حددت املدة في 22 سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  امسحنون  اسامة  السيد 

محددة.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
6) وونيو 2)2) تحت رقم 737432.

من أجل مقتطف وبيان
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اعيس ش.م.م لشريك وحيد
838، شارع يعقوب املنصور، الدار البيضاء

الهاتف : )3.3).3).)).25
الفاكس : 7).3).3).)).25

www.@rabati.ma : موقع االنترنيت

امنسيو
OMNISCIENT

شركة جات مسؤولية محدودة
جات رأسمال : 822.222 درهم

3، شارع ا حزام الكبير
 الدار البيضاء

السذل التجاري : 464835
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
البيضاء،  بالدار   (2(2 مارس   5
مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة با خصائص التالية :
جات  شركة  امنسيو   : التسمية 

مسؤولية محدودة.
3، شارع ا حزام   : املقر االجتماعي 

الكبير الدار البيضاء.
املوضوع : باختصار :

وتمثل موضوع الشركة باختصار 
في :

اإلشهار.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التسذيل في السذل التجاري.
 822.222 في  حدد   : الرأسمال 
حصة   8222 على  موزع  درهم، 
لكل  درهم   822 فئة  من  اجتماعية 

واحدة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر.
الشركاء : 

 : شركة شمس بيبلستي رأسمالها 
 : املقر االجتماعي  درهم   3.222.222
الدار   (2882 3 شارع ا حزام الكبير 
البيضاء ويمثلها السيد ونيس عيوش 
فيال   ( كاليفورني  بتجزئة  القاطن 

عيوش كاليفورني الدار البيضاء.
 48 القاطنة  ملياء  اجانا  السيدة 
الهادي  عبد  شارع  املصلى  تجزئة 

بوطالب انفا الدار البيضاء.
عيوش  ونيس  السيد   : املسير 
فيال   ( كاليفورني  بتجزئة  القاطن 

عيوش كاليفورني الدار البيضاء.

لدى  القانوني  اإلوداع  إنجاز  تم 

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

وسذلت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ 

لدى  التجاري  بالسذل  الشركة 

املدونة  بنفس  التجارية  املحكمة 

تحت رقم 464835.
بمقت�سى بيان ومقتطف

«أعيس» ش.م.م لشريك وحيد.
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CAP VERT PRODUCTION
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة شريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

تم   ،(2(2 مارس   87 بتاريخ  بسال 

جات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد،  شريك  املحدودة  املسؤولية 

جات املميزات املبينة فيما ولي :

 CAP VERT  : التسمية 

.PRODUCTION

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.

تسيير   : الشركة  من  الغاوة 

وتسويق  إنتاج  الفالحية،  الضيعات 

املنتجات الزراعية.

84 شارع األشعري الشقة   : املقر 

رقم 4 أكدال الرباط.

سنة   22 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.

 822.222  : ا ذماعي  املال  رأس 

8222 حصة من فئة  درهم قسم إلى 

822 درهم، جلها في إسم :

السيد القباج فؤاد.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد القباج محمد بصفته املسير 

القانوني للشركة ملدة غير محدودة.

فاتح  بين  ما   : ا ذماعية  السنة 

وناور إلى متم ديسمبر من كل سنة.

القانوني  اإلوداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة التجارية بالرباط.

رقم السذل التجاري : 844338.
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MGE CONSULTANTS
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة شريك وحيد
حرر  عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 
تم   ،(2(2 فبراور   5 بتاريخ  بسال 
جات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
وحيد،  شريك  املحدودة  املسؤولية 

جات املميزات املبينة فيما ولي :
 MGE  : التسمية 

CONSULTANTS
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة شريك وحيد.
مكتب   : الشركة  من  الغاوة 

الهندسة املدنية.
 ،86 رقم  البركة،  تجزئة   : املقر 

طريق القنيطرة، سال.
سنة   22 حددت مدتها في   : املدة 

اعتبارا من تاريخ تأسيسها النهائي.
 822.222  : ا ذماعي  املال  رأس 
8222 حصة من فئة  درهم قسم إلى 

822 درهم، جلها في إسم :
السيد صمودي ووسف.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
بصفته  ووسف  صمودي  السيد 
غير  ملدة  للشركة  القانوني  املسير 

محدودة.
فاتح  بين  ما   : ا ذماعية  السنة 

وناور إلى متم ديسمبر من كل سنة.
القانوني  اإلوداع  تم   : ثانيا 

باملحكمة االبتدائية بسال.
رقم السذل التجاري : 38343.
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LA SOCIETE EXCEL SUD
SARL

حصص  صدقة  على  بناء 
 (228 مارس   (4 بتاريخ  اجتماعية 
جات  شركة  سيد  اكسيل  لشركة 
السيد  تصدق  محدودة  مسؤولية 
نويكة  السيد  لفائدة  رشيد  نويكة 
محمد 422 حصة اجتماعية واآلنسة 
اجتماعية  حصة   822 نويكة حنان 
في شركة اكسيل سيد الكائنة بالدار 
رأسمالها  انفا  شارع   82 البيضاء 

822.222 درهم.

غير  العام  ا ذمع  على  وبناء 

 (228 مارس   (4 بتاريخ  االستثنائي 

 : لشركة اكسيل سيد قرروا ما ولي 

موافقة على صدقة بين السيد نويكة 
محمد  نويكة  السيد  لفائدة  رشيد 

واآلنسة نويكة حنان وتعيين السيد 

نويكة محمد بصفته مسير وحيد.

والتعدولي  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  املحكمة  لدى 

تحت   (228 ماي   ( بتاريخ  البيضاء 
رقم 268)38.

من أجل مقتطف وبيان
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LA SOCIETE EXCEL SUD
SARL

حصص  صدقة  على  بناء 

 (222 أكتوبر   82 بتاريخ  اجتماعية 

جات  شركة  سيد  اكسيل  لشركة 

السيد  تصدق  محدودة  مسؤولية 

السيد  ابنه  لفائدة  محمد  نويكة 

اجتماعية  حصة   352 رشيد  نويكة 

في شركة اكسيل سيد الكائنة بالدار 

رأسمالها  انفا  شارع   82 البيضاء 

تم  العقد  وبنفس  درهم   822.222

تعيين السيد نويكة رشيد مسير مع 

السيد نويكة محمد ملدة غير محددة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ فاتح  التجارية بالدار البيضاء 

ديسمبر 222) تحت رقم 344855.
من أجل مقتطف وبيان
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LA SOCIETE EXCEL SUD
SARL

نقل املقر االجتماعي
على ا ذمع العام االستثنائي   بناء 

جات  شركة  سيد  اكسيل  لشركة 

مسؤولية محدودة بتاريخ 32 نوفمبر 

285) قرر ما ولي نقل املقر االجتماعي 
إلى الدار البيضاء )3 زنقة عين سيدي 

 82 رقم  شقة  الثاني  الطابق  علي 

بوركون املقر السابق الدار البيضاء 

82 شارع انفا.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

)) وناور 286) تحت رقم 526662.
من أجل مقتطف وبيان
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HAND MADE BY M
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(2 فبراور   83 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة :
HAND MADE BY M : التسمية

 - خياطة   : االجتماعي  الهدف 
التصدور واالستيراد.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
باجي مريم 8222 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
ا حسن  شارع   422 رقم   : املقر 

الثاني شقة 5 الرباط.
املسير : باجي مريم.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.843542
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UNIVERS FRIGO
SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
وونيو   (3 بتاريخ  الرباط  في  مسذل 
جات  تأسيس شركة  تم  قد   ،(2(2

املسؤولية املحدودة :
محطة   : االجتماعي  الهدف 

للتخزين والتبرود.
محطة للتعبئة.

املنتوجات  جميع  وبيع  شراء 
الوطنية  األسواق  في  الفالحية 

والدولية.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.

فاطمة عزي : 334 حصة، ا حاملة 
.AD(3226 للبطاقة الوطنية رقم

حصة،   333  : العراقي  اكرام 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حاملة 

.A7423(7
حصة،   333  : بنلعربي  عماد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

.AD833588
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
العشيشية  تجزئة   8 رقم   : املقر 

الصخيرات.
املسيرون : 

للبطاقة  ا حاملة  العراقي،  اكرام 
.A7423(7 الوطنية رقم

للبطاقة  ا حامل  بنلعربي،  عماد 
.AD833588 الوطنية رقم

التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم  

.832228
109 P

FREIN ANOUR
SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
وونيو   8 بتاريخ  الرباط  في  مسذل 
جات  تأسيس شركة  تم  قد   ،(2(2

املسؤولية املحدودة :
: نظام الفرملة  الهدف االجتماعي 

 ذميع اآلليات والسيارات.
إصالح وبيع أجزاء السيارات.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
حصة،   522  : بلحاج   حسن 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حاملة 

.AD882285
عمر بلحاج : 522 حصة، ا حاملة 

.AD(58227 للبطاقة الوطنية رقم
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
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من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
472 دوار عقبة مرس  : رقم  املقر 

ا خير تمارة.

املسيرون : 

للبطاقة  ا حاملة  بلحاج،   حسن 

.AD882285 الوطنية رقم

للبطاقة  ا حاملة  بلحاج،  عمر 

.AD(58227 الوطنية رقم
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم  

.832222

110 P

FIELD CONSTRUCTION
SARL

بيوم  بمقت�سى محضر مؤرخ   -  I

غير  العام  للذمع   (282 ووليو   (4

 FIELD CONSTRUCTION» العادي

درهم   82.222 رأسمالها   «SARL

طريق   3.3 كلم  االجتماعي  مقرها 

سيدي وحيى زعير تمارة، تم اإلقرار 

باإلجماع ما ولي :

حسب محضر ا ذمع العام لـ 83 

املقر االجتماعي  282)، تحويل  ماي 

ليراك  تجزئة   67 رقم  من  للشركة 

الصخيرات إلى كلم 3.3 طريق سيدي 

وحيى زعير تمارة. وبذلك وتغير البند 

الرابع للقانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم   -  II

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 2) وونيو 282) تحت 
رقم 4232.

حسب محضر ا ذمع العام لـ 4) 

ووليو 282) :

جميع  شليبخ  هشام  السيد  باع 

وملكها  التي  حصة   52 ا حصص 

بالشركة.

ا خرمودي  سعيد  السيد  باع 

التي  حصة   52 ا حصص  جميع 

وملكها بالشركة.

وبمقتضاه  عسو  محسن  للسيد 

أصبح شريك وحيد.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

شركة جات املهام املحدودة إلى شركة 

جات املهام املحدودة شريك وحيد.

وتعيين  الشركة  مسير  استقالة 

شخص  في  للشركة  جدود  مسير 

محسن عسو.

تغير املادة 6 من القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم   -  III

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ )) وناور 2)2) تحت 
رقم 824248.

111 P

MESSETRAV
SARL AU

استثنائي  عام  جمع  بمقت�سى 

 (2(2 ووليو  فاتح  الرباط  في  حرر 

للشركة  الوحيد  الشريك  قرر 

MESSETRAV ش.م.م جات الشريك 

الوحيد ما ولي :

طرف  من  حصة   822 تفويت 

السيد  إلى  الغالي  مو�سى  السيد 

ا ذياللي الصامت.

استقالة السيد مو�سى الغالي من 

منصبه كمسير للشركة.

الصامت  جياللي  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة.

من   83 و   7 و   6 املواد  تعدول 

القانون األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ووليو   82 بتاريخ   825346 تحت رقم 

.(2(2

112 P

LALIGA CAR
SARL AU

بتاريخ  املمضية  للعقود  طبقا 
القانون  تحرير  تم   ،(2(2 6 مارس 

ا خصائص  جات  لشركة  األسا�سي 

مارس   8( بتاريخ  واملسذلة  التالية 

: (2(2

جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي : كراء السيارات 

بدون سائق.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

الطابق  شقة   : االجتماعي  املقر 

عبد  موالي  شارع   484 رقم  الثاني 

القادر حي االنبعاث - سال.

ا ذليل  عبد  السيد   : التسيير 

امهيدرة مسير وحيد للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بسال،  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري   بالسذل  التقييد  رقم 

.384(3

113 P

مكتب ضبط ا حسابات والبرنام

737 حي النور طريق عين السراق السالم، 

2)6244، وجدة

 ZEGWI CENTER FOR

BUSINESS
Z.C.B

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 87 إقامة 

البركة الطابق رقم 4 شارع أنوال - 

62222 وجدة

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

رقم التقييد في السذل التجاري : 

34683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   (8

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية :

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZEGWI : االقتضاء بمختصر تسميتها
«CENTER FOR BUSINESS «Z.C.B
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 - للشركات  وا خدمات  االستشارات 

التكوين.
عنوان املقر االجتماعي : 87 إقامة 
 - أنوال  شارع   4 الطابق رقم  البركة 

62222 وجدة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
من  ابتداء  سنة   22  : الشركة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
 822.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم، مقسم كالتالي :
 8.222  : محمد  طالبي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :
 737 السيد طالبي محمد عنوانه 
السراق  عين  طريق  النور  إقامة 

السالم 62242 وجدة.
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة :
 737 السيد طالبي محمد عنوانه 
السراق  عين  طريق  النور  إقامة 

السالم 62242 وجدة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور   4 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2)2) تحت رقم 428.
لالستثناء واإلشارة

املسير

114 P

شركة فيكاميد ش.م.م

قا�سي محمد

محاسب معترف به من طرف الدولة

3، شارع الوحدة الطابق األول رقم 8، تطوان

الهاتف/الفاكس : 2532783784

STE IFRAN RAINBOW
SARL AU

رأسمالها 2.222) درهم
الكائن 88 تجزئة حيون طوابل 

السفلى تطوان
رقم السذل التجاري : 82645

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
واملنعقد   (2(2 فبراور   82 بتاريخ 

باملقر االجتماعي للشركة قرر الشريك
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 STE IFRAN» لشركة  الوحيد 
شركة   «RAINBOW SARL AU
الشريك  جات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد ما ولي :
فسخ الشركة.

السالم  عبد  السيد  تعيين 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  ا خياري، 
والساكن   L 838668 رقم  الوطنية 
تطوان،   2 رقم  جيبوتي  بشارع 

كمسؤول عن تصفية الشركة.
كمحل  الشركة  مقر  تحدود 

لتصفية الشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور   (5 االبتدائية بتطوان بتاريخ 

2)2) تحت رقم 352.
مقتطف من أجل اإلشهار

STE FIKAMED SARL

115 P

ACICT
SARL

 88 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
بالرباط قد تم تأسيس   (2(2 فبراور 
شركة جات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل ا خصائص التالية :
.ACICT SARL : التسمية

جات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة.

االستشارة   : االجتماعي  الهدف 
اإلدارية.
تاجر.

)األداء  والتصدور  االستيراد 
التجاري أو الوسيط(.

درهم مقسم   2.222  : رأس املال 
درهم   822 فئة  من  حصة   22 إلى 

للحصة الواحدة كما ولي :
حصة   33  : السيد بشير بوعمود 

اجتماعية.
حصة   33  : السيد نجيب لعريبي 

اجتماعية.
 33  : شيكر  املصطفى  السيد 

حصة اجتماعية.
املذموع : 22 حصة اجتماعية.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
املقر االجتماعي : 4، زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، الشقة رقم 7، أكدال 

الرباط.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
طرف السيد بشير بوعمود ملدة غير 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
)السذل التجاري(  التجارية بالرباط 
رقم   تحت   ،(2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.825423
116 P

STE HASSAN SILVER LINE
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة 
شريك واحد

رأسمالها : 822.222 درهم
مقرها االجتماعي : رقم )37 شارع 
موالي ادريس سوق االحد ميدلت

تأسيس شركة
رقم السذل التجاري : 365)

بمقت�سى محضر ا ذمع العام   -  I
التأسي�سي بتاريخ 4) فبراور 2)2) تم 
إحداث النظام األسا�سي لشركة جات 

املواصفات التالية :
 STE التسمية : حسان سيلفر الون

.HASSAN SILVER LINE SARL AU
املطاعم  الفندقة   : الهدف 
التصدور  املعادن  استخراج 

واالستيراد.
الرأسمال : 822.222 درهم.

الشركاء : عادل حسان : 822.222 
درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد عادل حسان.

املقر االجتماعي : رقم )37 شارع 
موالي ادريس سوق االحد ميدلت.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم   -  II
بميدلت  االبتدائية  املحكمة  ضبط 
رقم  تحت   (2(2 مارس   8( بتاريخ 

.2020/62
ملخص قصد النشر

املسير

117 P

ZINAMOUR
SARL AU

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة بشريك واحد

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 
بتاريخ 86 وونيو 2)2)  تقرر تأسيس 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
من  تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد. 
السيد بامو فهد وتتميز با خصائص 

التالية :
 ZINAMOUR  : الشركة  تسمية 

.SARL AU
نشاط الشركة :

النظافة  تصنيع وتوزيع منتجات 
ومستحضرات  والزيوت  والصابون 

التجميل.
استيراد وتصدور منتجات النظافة 
ومستحضرات  والزيوت  والصابون 

التجميل.
التجارة االلكترونية.

تجارة عامة.
الشقة   32 إقامة   : الشركة  مقر 
لوكيلي  احمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 822.222 في  حدد   : املال  رأس 
درهم مقسم على 8222 حصة بقيمة 

822 درهم للواحدة.
بامو  السيد   : والتوقيع  التسيير 

فهد.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
ووليو  فاتح  بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 844882.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

118 P

AIT SOUAB TRAVAUX
ش.م.م

املقر االجتماعي : حي نصر رقم 4)3 
رقم 4 عين عودة
تفويت ا حصص

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقرر  (2(2 وناور   6 بتاريخ   الرباط 

 ما ولي :

قام السيد احمد  حيتل ورشيد 
 حيتل بتفويت 522 حصة كما ولي :

طرف  من  حصة   352 تفويت 
السيد احمد  حيتل لصا ح السيدة 

اكرام شكير.
طرف  من  حصة   852 تفويت 
السيد رشيد  حيتل لصا ح السيدة 

اكرام شكير.
رفع رأسمال الشركة من 822.222 

درهم إلى 522.222 درهم.
من  رشيد  حيتل  املسير  عزل 
منصبه كمسير وتعيين السيدة اكرام 
امضائها  مع  شريكة  كمسيرة  شكير 

املزدوج مع السيد احمد  حيتل.
كما تم وضع نظام أسا�سي جدود 

مرفق بما سبق من التعدوالت.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
تحت   (2(2 فبراور   83 بالرباط ووم 

رقم 824433.
119 P

 SOCIETE 3D ECO
 CHEMICAL LABS

MOROCCO
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
رأسمالها وبلغ 82.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 8265، تجزئة 
املسار، الطابق األر�سي، مراكش

رفع الرأسمال االجتماعي
 ( بتاريخ  مداوالت  بمقت�سى 
وونيو 2)2) إن ا ذمعية العامة غير 

العادوة قد قررت :
من  االجتماعي  الرأسمال  رفع 
82.222 درهم إلى 8.222.222 درهم.

لصا ح  جدودة  أسهم  توزيع 
ا ذدد  والشركاء  السابقة  الشريكة 
السيد الركيك كريم والسيد حنين   :
سيتم  خالد.  اميل  والسيد  امين 
تخصيص األسهم ا ذدودة للشركاء 
املال،  رأس  زيادة  في  حصتها  مقابل 
وسيتم استيعابها في األسهم القدومة، 
ا حقوق نفس  من  وستستفيد 
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وقرر  االلتزامات.  لنفس  وستخضع   
ا ذمع العام الى إلغاء حق االشتراك 
التفضيلي لصا ح الشركاء ا ذدد وما 

وصل إلى األسهم التالية :
املسعودي  للسيدة  حصة   (522

اللة سناء.
622) حصة للسيد الركيك كريم.

522) حصة للسيد اميل خالد.

422) حصة للسيد حنين امين.
تغيير املقر االجتماعي للشركة من 
الطابق  تجزئة املسار،   ،8265 «رقم 
إلى العنوان التالي  مراكش»  األر�سي، 
«عمارة 5 الشقة رقم 85 إقامة رياض 

الفتح يعقوب املنصور الرباط».
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة  من 
جات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
عزل السيدة املسعودي اللة سناء 

من منصبها كمسيرة.
تعيين السيد الركيك كريم كمسير 

جدود للشركة.
كريم  للسيد  الفردي  اإلمضاء 

الركيك.
جدود  أسا�سي  نظام  وضع  تم 

مرفق بالتعدول أعاله.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بمراكش بتاريخ 82 ووليو 2)2) تحت 

رقم )88426.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

120 P

ESPRIT INVEST
SARL AU

العنوان : رقم 6 زنقة ضاوة العوا 
الطابق الرابع شقة رقم 86 أكدال 

الرباط
بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتاريخ 82 ديسمبر 282) فور ا ذمع 
الشركة  ملساهمي  االستثنائي  العام 
جات املسؤولية املحدودة قرر ما ولي :
تغيير  االستثنائي  ا ذمع  قرر 
زنقة ضاوة   6 رقم  مقر الشركة من  
 86 رقم  شقة  الرابع  الطابق  العوا 
أكدال الرباط إلى مركز التجاري حي 
الفتح متجر رقم 45 يعقوب املنصور 

الرباط.

بنود أخرى.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 فبراور   3 بتاريخ 

.824(5(
121 P

 SOCIETE GENERALE
 DE COMMERCE ET

LOGISTIQUE
تعدوالت قانونية

 SOCIETE  : التسمية 
 GENERALE DE COMMERCE ET

.LOGISTIQUE
جات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وجات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
محمد  شارع   : الرئي�سي  املقر 
عمارة  السمارة  طريق  السادس 
 (2 رقم  ا خامس  الطابق   خريف 

العيون.
ا ذمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغير عادي بتاريخ 2 ووليو 2)2) قرر 

املشاركون ما ولي :
حل الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.1327/2020
122 P

CASAMAR DE CONSEL
تعدوالت قانونية

 CASAMAR DE  : التسمية 
.CONSEL

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وجات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
زنقة   3 الشقة   : الرئي�سي  املقر 
نونبر حي   86 العسليين شارع ساحة 

األمل 3 العيون.
ا ذمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغير عادي بتاريخ 2 ووليو 2)2) قرر 

املشاركون ما ولي :

حل الشركة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.1326/2020
123 P

AL SHMOKH1 TRANSPORT
تعدوالت قانونية

 AL SHMOKH8  : التسمية 
.TRANSPORT

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وجات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
زنقة   4 الشقة   : الرئي�سي  املقر 
نونبر حي   86 العسليين شارع ساحة 

األمل 3 العيون.
ا ذمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 
الغير عادي بتاريخ 2 ووليو 2)2) قرر 

املشاركون ما ولي :
حل الشركة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.1330/2020
124 P

STE MA-TRADING
SARL

رأسمالها : 822.222 درهم
مقرها : زنقة بن صميم رقم 48 حي 

خط الرملة 8 العيون
تعدول قانوني

املنعقد  العام  ا ذمع  بمقت�سى 
بتاريخ 8 فبراور 2)2) تمت املصادقة 

على ما ولي :
رفع رأسمال الشركة من 822.222 
وجلك  درهم   3.822.222 إلى  درهم 

بإدماج ا حساب ا ذاري للشركاء.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
ادريس الشقر وعبد الرحيم وعداش 
كمسيرون للشركة ملدة غير محدودة، 
ادريس  السيد  إمضاء  اعتماد  مع 
اإلدارية  للوثائق  بالنسبة  الشقر 
وإمضاء السيد عبد الرحيم وعداش 

بالنسبة للوثائق البنكية واإلدارية.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.2020/1331

125 P

STE INGECONCER 1
SARL AU

تعدوالت قانونية
قرر   (2(2 ووليو   6 بتاريخ   -  8

الشريك الوحيد للشركة ما ولي :

من  الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

 5.222.222 إلى  درهم   822.222

درهم.

تم بكتابة   : اإلوداع القانوني   -  (

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   8 بتاريخ 

.1256/2020

126 P

 STE LAAYCO
الزيادة في رأسمال الشركة

.STE LAAYCO : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  وجات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

: شارع األمين بلوك  املقر الرئي�سي 

2) رقم 52 حي موالي رشيد العيون.

مبلغ  في  حدد   : الرأسمال 

822.222.222 درهم.

ا ذمع  ملداوالت  طبقا   : املوضوع 

الغير عادي بتاريخ 8 ووليو 2)2) قرر 

السيد زين العابدون زويتة ما ولي :

رفع رأسمال الشركة من 822.222 

درهم إلى 8.222.222 درهم.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.1335/2020

127 P
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STE K.J.A TRANS
تأسيس

 82 بتاريخ  العرفي  للعقد  تبعا 
مارس 2)2) تم وضع قوانين الشركة 

جات املميزات التالية :
.STE K.J.A TRANS : التسمية

الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية وجات الشريك الوحيد.

وتعلق نشاط الشركة   : املوضوع 
سواء باملغرب أو خارجه :

الغير،  البضائع  حساب  نقل 
تجارة السمك.

املقر الرئي�سي : حي القدس، تجزئة 
الوفاق، بلوك د، رقم 482، العيون.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
حصة من   8.222 درهم مقسمة إلى 
فئة 822 للواحدة في ملك قراوي عبد 

العالي.
تسيير الشركة من طرف   : اإلدارة 

السيد قراوي عبد العالي.
بكتابة  تم   : القانوتي  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ 
رقم  تجاري  سذل   2020/1230

.3(825
128 P

NADA CH
SARL AU

تم تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات املواصفات التالية :

«NADA CH» ش.م.م   : التسمية 
ش.و.

بكر  ابو  ساحة   ،(8  : املقر 
أكدال،   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.
النشاط التجاري : تنظيف املتاجر 

واملحالت والشقق )مقاول(.
تجارة.

املدة : 22 سنة.
درهم   822.222  : املال  رأس 
مقسم إلى 8222 حصة من فئة 822 
بحملها السيدة  درهم، مؤداة كاملة، 

هند السليماني.

: السيدة هند السليماني  التسيير 

ملدة غير محدودة.

بالسذل  تم   : القانوني  اإلوداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   (6 بتاريخ 

.844258

129 P

SOS & SUCURE
SARL

تم تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات املواصفات التالية :

 «SOS & SUCURE»  : التسمية 

ش.م.م.

بكر  ابو  ساحة   ،(8  : املقر 

أكدال،   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.

النشاط التجاري : خدمة إعالمية.

استشارات اإلدارة.

تاجر معدات ا حاسوب.

املدة : 22 سنة.
درهم   822.222  : املال  رأس 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسم 

8222 درهم، مقسمة كالتالي :

اسماء  اللة  لفائدة  سهم   332

هشام  لفائدة  سهم  و332  علوي 

342 سهم لفائدة املصلوحي  امالل و 

مهدي.

اسماء  اللة  السيدة   : التسيير 

علوي ملدة غير محدودة.

بالسذل  تم   : القانوني  اإلوداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

ووليو   2 بتاريخ   844327 تحت رقم 

.(2(2

130 P

AL YOUMNE PRIVE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تمت   ،(2(2 ووليو   8 ووم  بالرباط 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها ا خصائص التالية :

 AL YOUMNE»  : التسمية 
.«PRIVE

الهدف : تقدوم ا خدمات )تحويل 
التدريب،  الفواتير(  دفع  األموال، 
والتبادل،  السلع  وتصدور  استيراد 
تجارة )خدمات، شراء وبيع البضائع(.
املقر االجتماعي : )78 حي النهضة 

8 مجموعة العهد الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 822.222 درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيدة زينب العمل.
السنة املالية : من فاتح وناور إألى 

38 ديسمبر.
تم اإلوداع القانوني وتسذيل   -  II
الشركة بالسذل التجاري للمحكمة 
ووليو   83 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 2)8254.
131 P

ASSURANCES BADRAOUI
SARL AU
تأسيس

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  قد  بالرباط   (222 88 فبراور  في 
وضع القانون األسا�سي لشركة تحمل 

ا خصائص التالية :
 ASSURANCES  : التسمية 

.BADRAOUI SARL AU
 SARL AU  : القانونية  الصفة 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

شريك وحيد.
الهدف االجتماعي : وكيل التأمين.

درهم   82.222  : رأسمال الشركة 
مقسمة إلى 822 حصة من فئة 822 

درهم للحصة الواحدة.
السيد هشام بدراوي : 822 حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع املنزه يعقوب   8883  : املقر 

املنصور، الرباط.

املسير : السيد هشام بدراوي.
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.75427

132 P

STE CAFE DYALI
SARL

)5 البحر االحمر حي رياض نرجس 

طريق صفرو فاس

تعيين املسير املشارك
I - بمقت�سى ا ذمع العام املنعقد 

في ) ووليو 2)2) تقرر ما ولي :

عثمان  كيران  ابن  السيد  تعيين 

.CAFE DYALI مسيرا مشاركا لشركة

تم اإلوداع   : اإلوداع القانوني   -  II

القانوني لدى كتابة الضبط باملحكمة 

التجارية بفاس بتاريخ 8 ووليو 2)2) 

تحت رقم 1568/020.
بمثابة مقتطف وبيان

133 P

 SOCIETE FATIMA
 EZZAHRAE

CONSTRUCTION
SARL AU

املقر االجتماعي : دوار ا خرابشا عين 

الشقف موالي يعقوب فاس

بتاريخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الشركة  تأسيس  تم   (2(2 7 ووليو 

لتكون خاصيتها  محدودة املسؤولية 

كالتالي :

 SOCIETE FATIMA  : التسمية 

 EZZAHRAE CONSTRUCTION

.SARL AU

: في املغرب كما في ا خارج  الهدف 

مع جميع األشغال  البناء  في  مقاولة 

املتعلقة بالبناء.

مباشرة  غير  أو  مباشرة  وبصفة 

النشاطات التي تهدف إلى التنمية.

دوار  فاس   : االجتماعي  املقر 

ا خرابشا عين الشقف موالي يعقوب 

فاس.
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رأسمال الشركة : 822.222 درهم.

 : االاله  عبد  العزاوي  السيد 

822.222 درهم.

املذموع : 822.222 درهم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

مسير واحد هو السيد العزاوي عبد 

االاله.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت رقم 2020/1545.

134 P

FIDUCIARE CHIHAB

N° (8 rue 82 VN

SIDI KACEM

 STE RANIA MATERIAUX

SARL
تعدول في شركة

االستثنائي  العام  ا ذمع  إثر  على 

 STE RANIA MATERIAUX لشركة 

SARL شركة جات مسؤولية محدودة، 

مقرها شارع   ،(2(2 ووليو   ( بتاريخ 

تقرر  ا خنيشات،   - ا خامس  محمد 

ماولي :

تفويت جميع السيد افقير ادريس  

عبد  أفقير  والسيد  )225حصة( 

السيد  لفائدة  حصص(   5( العزيز 

محمد الودغيري.

من  ادريس  افقير  استقالة 

 STE RANIA شركة  مسير  منصب 

مكانه  وتعيين   MATERIAUX SARL

السيد محمد الودغيري.

تغيير الشكل القانوني للشركة من 

إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

شركة جات مسؤولية محدودة فردوة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 االبتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 

ووليو 2)2) تحت رقم 2020/199.

135 P

SOCIETE TRANS WERVODA
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU
وناور   83 في  مؤرخ  عقد  تحت 
حررت القوانين لشركة جات   (2(2

ا خصائص التالية :
 SOCIETE TRANS  : التسمية 

.WERVODA
جات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
نقل البضائع   : الهدف االجتماعي 

 حساب الغير.
البعابشة  دوار   : االجتماعي  املقر 

الواد النويرات بلقصيري.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

كلها على الشكل التالي :
ا حطابي عبد النبي : 8222 حصة 

من فئة 822 درهم للحصة.
عبد  ا حطابي  للسيد   : التسيير 

النبي.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
تم التقييد بالسذل التجاري لدى 
املحكمة االبتدائية ببلقصيري تحت 

رقم 88).
136 P

MARKERS NEGOCE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU
وونيو   (4 في  مؤرخ  عقد  تحت 
حررت القوانين لشركة جات   (2(2

ا خصائص التالية :
.MARKERS : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
شريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.
التجارة   : االجتماعي  الهدف 

وأشغال مختلفة.
طريق  بتجزئة   : االجتماعي  املقر 

طنجة رقم 362 سيدي قاسم.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
كلها على الشكل التالي :

 8222  : أمين  محمد  بنفضول 
حصة من فئة 822 درهم للحصة.

للسيد بنفضول محمد   : التسيير 
أمين.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي للشركة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
تم التقييد بالسذل التجاري لدى 
قاسم  بسيدي  االبتدائية  املحكمة 

تحت رقم 8463).
137 P

FIDUCIARE CHIHAB
N° (8 rue 82 VN

SIDI KACEM

كراء في إطار التسيير الحر ألصل 
تجاري

كراء  إشهار  طلب  منكم  نطلب 
تجاري  ألصل  ا حر  التسيير  إطار  في 
واملعنوية  املادوة  عناصره  بجميع 
 I-85 الكائن باملنطقة الصناعية رقم 
بيع  لتجارة  ويشتغل  قاسم  بسيدي 
ا خمور بنصف ا ذملة مرخصة من 
الصحية  للسالمة  الوطني  املكتب 
 854 الغذائية تحت رقم  للمنتجات 
بالسذل  ومسذلة   23( عدد  و 
باسم   322(( رقم  تحت  التجاري 
صبري املصطفى باملحكمة االبتدائية 
 35.222 قدره  بثمن  قاسم  بسيدي 
على  الضريبة  احتساب  دون  درهم 

القيمة املضافة(.
 (8 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
فبراور 2)2) مسذل تحت رقم 8825 
اكتسب  والتنبر  التسذيل  مصلحة 
التجاري  لالصل  ا حر  التسيير  حق 
 I-85 الكائن باملنطقة الصناعية رقم 
ا حراق  السيد حميد  سيدي قاسم 
 827( مغربي ا ذنسية مزداد بتاريخ 
86 حي األمل  3) رقم  والساكن زنقة 
للبطاقة  حامل  فاس  السيقر  باب 
ملدة ثالث   C 6(8858 الوطنية رقم 
سنوات تبتدئ من فاتح مارس 2)2).

سذل هذا الطلب بكتابة الضبط 

قاسم  بسيدي  االبتدائية  باملحكمة 

ووليو   2 بتاريخ   2020/66 تحت رقم 

.(2(2
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AGREMAT
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد
رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي : إقامة 73، بلوك 

د املغرب العربي، مكتب رقم 4 

القنيطرة
زيادة في رأسمال الشركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 ووليو   6 بتاريخ  بالقنيطرة 

االستثنائية  العامة  ا ذمعية  قررت 

ش.م.م.   AGREMAT شركة  لشركاء 

جات شريك وحيد ماولي :

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

طريق  عن  وجلك  درهم   222.222

خلق 2222 حصة جدودة بقيمة 822 

تم تحريرها  منها،  درهم لكل واحدة 

بالكامل بإدماج املساهمة النقدوة.

توزيع  أصبح  الزيادة  لهذه  تبعا 
السيد   : كالتالي  الشركة  رأسمال 

محمد ادخي�سي 82.222 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 83 ووليو 

2)2) تحت رقم 75422.
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KLAAS PUUL MAROC
شركة جات مسؤولية محدودة 

والشريك الوحيد
رأس املال 22.222).4 درهم

املقر : ز.ا املذد رقم 2) حي بحاور 

تجزئة 3)7/ج)627، طنجة

RC : 51881 - IF : 29151584

ICE : 000015607000076

الغير  العام  ا ذمع  ملحضر  وفقا 
تقرر   ،(2(2 مارس   (4 عادي بتاريخ 

ماولي :
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من   4(22 بيع  على  املوافقة 

على  واملوافقة  الشركة  حصص 

كشريك   Kpnl Bidco B.V الشركة 

جدود.

7 من النظام  و   6 تعدول املادتين 

األسا�سي.

السيد  استقالة  على  املوافقة 

مهامه  من   Andre Van Der Padt

كمسير.

املزداد   Alan Dale تعيين السيد 

انجلترا  ليفربول،   8282 أبريل   87 ب 

 Meadow Croft ب  والقاطن 

 Knutsford Road Mobberley

 Nutsford Chechire WA 867BJ 

وا حامل  البروطانية  ا ذنسية  جو 

 588(72888 رقم  السفر   ذواز 

كمسير للشركة.

محكمة  سذل  في  اإلوداع  تم 

2)2) تحت رقم  وونيو   (2 طنجة في 

.(727
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KLAAS PUUL HAND-

PEELED
شركة جات مسؤولية محدودة 

والشريك الوحيد

رأس املال 822.222 أورو

املقر : املنطقة الصناعية قطعة رقم 

8 تجزئة 7، طنجة

RC : 96779 - IF : 34465188

ICE : 002196968000080

الغير  العام  ا ذمع  ملحضر  وفقا 

تقرر   ،(2(2 مارس   (4 عادي بتاريخ 

ماولي :

من   8222 بيع  على  املوافقة 

حصص الشركة واملوافقة على شركة 

Kpnl Bidco B.V كشريك جدود.

7 من النظام  و   6 تعدول املادتين 

األسا�سي.

السيد  استقالة  على  املوافقة 

مهامه  من   Andre Van Der Padt

كمسير.

املزداد   Alan Dale تعيين السيد 
انجلترا  ليفربول،   8282 أبريل   87 ب 
 Meadow Croft ب  والقاطن 
 Knutsford Road Mobberley
Nutsford Chechire WA 867BJ جو 
ا ذنسية البروطانية وا حامل  ذواز 
كمسير   588(72888 رقم  السفر 

للشركة.
محكمة  سذل  في  اإلوداع  تم 
2)2) تحت رقم  وونيو   (2 طنجة في 

.(728
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KLAAS PUUL HAND-
PEELED

شركة جات مسؤولية محدودة 
والشريك الوحيد

رأس املال 22.222) درهم
املقر : املنطقة الصناعية املذد رقم 

2) حي البحاور، مكتب اطنجة
RC : 64765 - IF : 15166694
ICE : 000034374000095

الغير  العام  ا ذمع  ملحضر  وفقا 
تقرر   ،(2(2 مارس   (4 عادي بتاريخ 

ماولي :
املوافقة على بيع 22) من حصص 
 Kpnl الشركة واملوافقة على شركة 

Bidco B.V كشريك جدود.
7 من النظام  و   6 تعدول املادتين 

األسا�سي.
السيد  استقالة  على  املوافقة 
مهامه  من   Andre Van Der Padt

كمسير.
املزداد   Alan Dale تعيين السيد 
انجلترا  ليفربول،   8282 أبريل   87 ب 
 Meadow Croft ب  والقاطن 
 Knutsford Road Mobberley
Nutsford Chechire WA 867BJ جو 
ا ذنسية البروطانية وا حامل  ذواز 
كمسير   588(72888 رقم  السفر 

للشركة.
محكمة  سذل  في  اإلوداع  تم 
2)2) تحت رقم  وونيو   (2 طنجة في 

.(726
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شركة شطارة باتيمون
ش.م.م.م.و.

تجزئة املسار رقم 2)8 الطابق األول 
الشقة رقم )، مراكش

تأسيس
 86 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   (288 أبريل 
شطارة باتيمون ش.م.م.م.و. والتي لها 

املميزات التالية :
: شركة شطارة باتيمون  التسمية 

ش.م.م.م.و.
 STE CHATARA BATIMENT

.SARL AU
البناء  مواد  وصنع  بيع   : الهدف 
املعدات  كراء   - العامة  األشغال   -

والشاحنات.
املسار  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
رقم 2)8 الطابق األول الشقة رقم ) 

مراكش.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس النهائي.
درهم   822.222  : الرأسمال 
 822 ب  حصة   8222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة السيد ا حسين اطرحي 

: 8222 حصة.
ا حسين  السيد  عن   : اإلدارة 
ملدة  الشركة  لشؤون  مسيرا  اطرحي 

غير محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمراكش 
رقم  تحت   (288 أبريل   (4 بتاريخ 

.25(68
اإلشهار

143 P

اكاكونتا
رقم 6) عمارة املستقبل شارع ابن العربي

الحي الصناعي - أكادور

SOCIETE MEDI NEGOCE
SARL

منعقد  عام  جمع  بموجب  قرر 
تأسيس شركة   (2(2 وناور   2 بتاريخ 

جات ا خصائص التالية :
 MEDI شركة   : التسمية 

.NEGOCE

محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
 ( ا خامس محل بطابق السفلي رقم 

أ ) أكادور.
تاريخ  من  بدءا  سنة   22  : املدة 

تسذيلها في السذل التجاري.
الهدف : تسيير املقاوالت.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222
للحصة  درهم   822 فئة  من  حصة 

الواحدة حررت كاملة.
التسيير : الشركة تسير من طرف :

 MARTIN SANCHEZ JOSE
.MANUEL

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 مارس   82 بتاريخ 
رقم  التجاري  السذل   82874

.4(738
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 SOCIETE CABINET
Z.DERKAOUI

شركة جات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 52.222 درهم
 (3 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
تأسيس  تم  بالرباط   (288 أكتوبر 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
بشريك وحيد والتي تحمل ا خصائص 

التالية :
 CABINET  : التسمية 

.Z.DERKAOUI
 CONSEIL DE : الهدف االجتماعي
 GESTION AUDIT ASSISTANCE
 ET FORMATION BUREAU
 D’ETUDE D’ENQUETE ET DE

.RECHERCHE
حي   8228 رقم   : املقر االجتماعي 

املسيرة 8 تمارة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.
الرأسمال : 52.222 درهم مقسمة 
درهم   822 حصة من فئة   522 إلى 

للحصة الواحدة.
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التسيير : السيد زيد الدرقاوي.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر.
السذل التجاري رقم : 832277.
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بارانويا
تحويل املقر االجتماعي

املسؤولية  جات  بارانويا  الشركة 
املحدودة الكائنة ب 27 شارع ا حرية 
جات السذل التجاري  الدار البيضاء 

.82327
العام  ا ذمع  ملحضر  تبعا 
االستثنائي املنعقد بتاريخ 8) سبتمبر 
تم تحويل املقر االجتماعي إلى   8228
رقم 864 شارع أنفا زاوية زنقة موليير 

الدار البيضاء.
وعليه تم تحدود القانون األسا�سي 

للشركة.
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GALA SECURITE
تغيير التسمية االجتماعية للشركة

تفويت ا حصص
تحويل املقر االجتماعي

تعيين املسير
بمقت�سى املحضر املؤرخ بالرباط 
 GALA لشركة   ،(2(2 فبراور   87 في 
رأسمالها  ش.م.م.   SECURITE
مقرها  درهم،   822.222 االجتماعي 
بالسذل  واملسذلة   ،8 رقم  بتمارة 
 8(8.338 التجاري بتمارة تحت رقم 

صادق ا ذمع العام على :
االجتماعية  التسمية  تغيير 
اآلن  من  أصبحت  والتي  للشركة 
وبالتالي   GALA GARDE فصاعدا 
تغيير الفصل 3 من قانون التأسيس.

كان  التي  حصة   522 تفويت 
أووب  ا حسوني  السيد  ومتلكها 
السيد  لفائدة  الشركة  رأسمال  في 
جلك،  إثر  وعلى  طارق  البعقوبي 
النظام  من   )7 و   6( الفصلين  غير 

التأسي�سي.
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من العنوان املذكور أعاله إلى بلوك 
الشرقية  اليوسفية   88 رقم   4(

الرباط.

عينت السيد محمد أمين العلوي 
مسير للشركة ملدة غير محدودة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 
 2 ووم  بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

وونيو 2)2) تحت رقم 3364.
سذلت الشركة بالسذل التجاري 
تحت   (2(2 وونيو   (( ووم  بالرباط 

رقم 843.222.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد محمد امين العلوي
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IVOIRE HOLDE
مجموعة جات النفع االقتصادي
تحويل الشكل القانوني للشركة

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تم تحويل   (2(2 مارس   5 املؤرخ في 
من  للشركة  القانوني  الشكل 
مجموعة جات النفع االقتصادي إلى 

شركة التضامن.
الطابق   4 بلوك   : املقر االجتماعي 
تجزئة   3-48( النسيم  السفلي 
 - لساسفة  ا حسني،  الحي  النسيم 

الدار البيضاء.
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.4(3828
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 ATLAS MULTIMEDIA
PRODUCTIONS

 SOCIETE A RESPONSABILITE
 LIMITEE AU CAPITAL DE

100.000 DH
 SIEGE SOCIAL : CITE IBN SINA,
IMM 13APPRT 9 AGDAL RABAT

RC : 128119
بمقت�سى ا ذمع العام الغير عادي 
املنعقد ووم 8 وناور 2)2) قرر شركاء 
 ATLAS MULTIMEDIA شركة 

PRODUCTIONS ماولي :
الشركة  رأسمال  في  الزيارة 
من  لرفعه  نقدا  درهم   (22.222
درهم   322.222 درهم إلى   822.222
وبإصدار 222) حصة جدودة بقيمة 
اسمية قدرها مائة درهم لكل منها، 
درهم  ألف  مائتان  مبلغ  وتم خصم 

من األرباح املذتمعة للشركة.

لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالرباط بتاريخ 4) فبراور 2)2) تحت 

رقم 824542.
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DEMETER INVEST
رأسمالها 82.222 درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 86 وونيو 2)2) تم تأسيس القانون 
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 
اسم  تحت  وحيد  شريك  جات 
  DEMETER INVEST SARL AU

هدفها كالتالي :
الهدف : تدبير االستغالل الفالحي.

 84 رقم  قطاع   : االجتماعي  املقر 
الزاوية الصناعية، تمارة.

الرأسمال : 82.222 درهم موزعة 
 822 822 حصة قيمة كل حصة  إلى 

درهم كالتالي :
 : علمي  ا حليمي  مامون  السيد 

822 حصة.
مجموع ا حصص : 822 حصة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
للشركة  بلفقيه كمسير  ر�سى مزيان 
كامل  إعطائه  مع  محددة  غير  ملدة 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.
22 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
اإلوداع القانوني : تم إوداع امللف 
بتمارة  باملحكمة االبتدائية  القانوني 
السذل   (2(2 ووليو  فاتح  بتاريخ 

التجاري رقم 832225.
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S.CHAIRS
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : 83، زنقة أحمد 

املذاطي إقامة النخيل الطابق 8 رقم 
8 الدار البيضاء

الرأسمال االجتماعي 82.222 درهم
تأسيس

منعقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   (2 في   بالدار البيضاء 

تم اإلعالن عن تأسيس شركة جات 
املواصفات التالية :

 (S.CHAIRS( شركة   : التسمية 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

بشريك وحيد.
الهدف االجتماعي : هدف الشركة 
والصناعة  األثاث  صناعة  إلى  ورمي 
املنزلي  والدوكور  األفرشة  مجال  في 
للمواد  والتصدور  االستيراد  التجارة 
األثاث  مجال  في  التفاوض  االولية 
وبشكل عام كل ماله عالقة مباشر 
االجتماعي  بالهدف  مباشرة  وغير 

للشركة ويساهم في تنميتها.
83، ونقة أحمد   : املقر االجتماعي 
املذاطي إقامة النخيل الطابق 8 رقم 

8 الدار البيضاء.
الشركاء : السيد وونس موحي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
اسم  في  كلها  درهم   82.222 مبلغ 

الشريك الوحيد.
حددت   : املدة القانونية للشركة 

في مدة 22 سنة من تاريخ التأسيس.
السنة االجتماعية : تفتتح في وناور 
من كل سنة وتختتم في نهاوة ديسمبر 

من كل سنة.
وونس  السيد  عين   : التسيير 
محي كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
ووجبه  ما  خصم  وتم   : األرباح 
ووزع  القانوني  لالحتياط  القانون 

الباقي على الشراء حسب ا حصص.
بكتابة  تم  القانوني  اإلوداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء في تاريخ 8) ماي 2)2) تحت 
السذل  في  وجونت   735273 رقم 
التجاري تحت رقم دونت 462222 في 

نفس التاريخ.
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RAMOCO
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : 45، زنقة عبد 

القادر موفتقار الطابق II شقة رقم 4
الرأسمال االجتماعي 82.222 درهم

تأسيس
منعقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (287 ووليو   83 في  البيضاء  بالدار 
تم اإلعالن عن تأسيس شركة جات 

املواصفات التالية :
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. RAMOCO : التسمية

محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

بشريك وحيد.

الهدف االجتماعي : هدف الشركة 

في املذال  إلى جميع ا خدمات  ورمي 

والصناعة  األثاث  التوزيع   الفالحي 

املنزلي  والدوكور  األفرشة  مجال  في 

للمواد  والتصدور  االستيراد  التجارة 

األثاث  مجال  في  التفاوض  االولية 

وبشكل عام كل ماله عالقة مباشر 

االجتماعي  بالهدف  مباشرة  وغير 

للشركة ويساهم في تنميتها.

املقر االجتماعي : حدد في 45 زنقة 

شقة   II عبد القادر موفتقار الطابق 

رقم 4 الدار البيضاء.

 ADIACOM : هم شركة  الشركاء 

محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

45 زنقة عبد القادر موفتقار  الكائنة 

الطابق II شقة رقم 4.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

اسم  في  كلها  درهم   82.222 مبلغ 

الشريك الوحيد.

حددت   : املدة القانونية للشركة 

في مدة 22 سنة من تاريخ التأسيس.

السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 

وناور وتختتم في متم ديسمبر من كل 

سنة.

التسيير : عين محمد مهدي علوي 

 8274 وونيو   (8 في  املزداد  فضيلي، 

الساكن بحي 82 بلوك جيم رقم 2 حي 

الرياض الرباط، جو البطاقة الوطنية 

ملتزمة  والشركة   A7((3( رقم 

بالتوقيع الوحيد للسيد املسير.

ووجبه  ما  خصم  بعد   : األرباح 

ووزع  القانوني  لالحتياط  القانون 

الباقي على الشركاء حسب ا حصص.

بكتابة  تم  القانوني  اإلوداع 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 (287 سبتمبر   8( في تاريخ  البيضاء 

تحت رقم 384467.

152 P

SKETCH CASA
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتماعي : 83، زنقة أحمد 

املذاطي إقامة النخيل الطابق 8 رقم 
8 الدار البيضاء

الرأسمال االجتماعي 82.222 درهم
تأسيس

منعقد  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   (2 في  البيضاء  بالدار 
تم اإلعالن عن تأسيس شركة جات 

املواصفات التالية :
التسمية : SKETCH CASA شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  جات 

وحيد.
الهدف االجتماعي : هدف الشركة 
هو التجارة في مجال الهداوا واألثاث 
والتفاوض  والتصدور  االستيراد 
الهدف  له  املخصص  املذال  في 
االجتماعي للشركة وعموما كل ماله 
بهدف  مباشرة  وغير  مباشرة  عالقة 

الشركة ويساهم في تنميتها.
املقر االجتماعي : حدد في 83 زنقة 
أحمد املذاطي إقامة النخيل الطابق 

8 رقم 8 الدار البيضاء.
الشركاء : السيد وونس موحي.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
اسم  في  كلها  درهم   82.222 مبلغ 

الشريك الوحيد.
حددت   : املدة القانونية للشركة 

في مدة 22 سنة من تاريخ التأسيس.
السنة االجتماعية : تبتدئ في فاتح 
وناور وتختتم في متم ديسمبر من كل 

سنة.
وونس  السيد  عين   : التسيير 
محي كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

محدودة.
ووجبه  ما  خصم  بعد   : األرباح 
ووزع  القانوني  لالحتياط  القانون 
الباقي على الشركاء حسب ا حصص.

بكتابة  تم  القانوني  اإلوداع 
الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء في تاريخ 8) ماي 2)2) تحت 
السذل  في  ودونت   73527( رقم 
التجاري تحت رقم 468228 في نفس 

التاريخ.
153 P

LYNK ME SERICES SARL
برأس مال قدره 82.222 درهم

املقر : )8، شارع داكار املحيط، 
الرباط

نقل املقر 
بموجب محضر اجتماع ا ذمعية 
 85 ووم  املؤرخ  العادوة  غير  العامة 
 LYNK ME لشركة   (2(2 وونيو 

SERICES SARL تقرر ماولي :
نقل املكتب الرئي�سي من )8 شارع 
)8، شارع  دكار، املحيط بالرباط إلى 
 88 رقم  مكتب   3 الطابق  فرنسا، 
النظام  من   5 املادة  تعدول  وبالتالي 

االسا�سي.
سذل  في  القانوني  اإلوداع  تم 
في بالرباط  التجارية   املحكمة 
 84 ووليو 2)2) تحت رقم 825438.
154 P

 SOCIETE BEST WAY CAR
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 822.222 درهما

سذل تجاري : 844483 الرباط
تمت   (2(2 وونيو  فاتح  بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 
شركة   BEST WAY CAR SARL
رأسمالها  املسؤولية،  محدودة 
االجتماعي  مقرها  درهما   822.222
462 يعقوب املنصور،  حي املنزه رقم 

الرباط.
دون  السيارات  كراء   : املوضوع 

سائقين.
وونس  الوهابي  السيد   : الشركاء 
للبطاقة  ا حامل  ا ذنسية  مغربي 
 522 ب   A372487 رقم  الوطنية 

حصة.
مغربي  أووب  الوهابي  السيد 
ا حامل للبطاقة الوطنية  ا ذنسية، 

رقم AA43762 ب 522 حصة.
غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 

محددة للسيد :
مغربي  وونس  الوهابي  السيد 
ا حامل للبطاقة الوطنية  ا ذنسية، 

.A372487 رقم

بالسذل  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
للرباط في 83 ووليو 2)2) تحت رقم 

.((72
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SOCIETE NADWORKS
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
جات شريك وحيد

رأسمالها 822.222 درهما
سذل تجاري : 844422 الرباط

تمت   (2(2 مارس   (6 بتاريخ 
لشركة  األسا�سي  النظام  صياغة 
شركة   NADWORKS SARL AU
شريك  جات  املسؤولية  محدودة 
درهما،   822.222 رأسمالها  وحيد، 
األبطال  شارع   85 االجتماعي  مقرها 

أكدال الرباط.
التصاميم  هندسة   : املوضوع 

الداخلية والدوكور للبناوات.
الشريك الوحيد : السيدة عمراني 
ا حاملة  ا ذنسية،  مغربية  سندس 
A436374 ب  للبطاقة الوطنية رقم 

8222 حصة.
غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
سندس  :عمراني  للسيدة  محددة 
للبطاقة  ا حاملة  ا ذنسية،  مغربية 

.A436374 الوطنية رقم
بالسذل  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
للرباط في 83 ووليو 2)2) تحت رقم 

.((73
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ESPACE BENBRAHIM PRIVE
SARL

الشكل القانوني للشركة : شركة 
جات املسؤولية املحدودة

املقر االجتماعي للشركة : تجزئة 8) 
شارع محمد الزرقطوني شقة رقم 5 

حي النهضة تمارة
بتاريخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتاريخ  واملسذل   (2(2 فبراور   6 
الشركة  تأسست   (2(2 فبراور   84

جات املواصفات اآلتية :
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 : للشركة  االجتماعية  التسمية 

فضاء بنبراهيم ا خاص.

شركة   : الشكل القانوني للشركة 

باختصار  محدودة  مسؤولية  جات 

ش.م.م.

 : للشركة  االجتماعي  الهدف 

استغالل حضانة خاصة.

تجزئة   : للشركة  االجتماعي  املقر 

شقة  الزرقطوني  محمد  شارع   ،(8
رقم 5 حي النهضة تمارة.

: حدد رأسمال  رأس مال الشركة 

822.222 درهم، مقسمة  الشركة في 

إلى 8222 حصة من فئة 822 محررة 

كليا ومفرقة على :

السيد أنور بنبراهيم 522 حصة.

السيد سعد بنبراهيم 822 حصة.

اآلنسة آوة بنبراهيم 822 حصة.

اآلنسة غيتة بنبراهيم 822 حصة.

اآلنسة لينة بنبراهيم 822 حصة.

بلفقي  الزهراء  فاطمة  السيدة 

822 حصة.

الشركة  تسيير  أسند   : التسيير 

غير  ألجل  بنبراهيم  أنور  للسيد 

محدود.

السنة املالية : تبدأ من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتمارة ووم 82 ووليو 2)2) 

تحت رقم 3543.

السذل التجاري رقم 832822.

157 P

LA SOCIETE NADIF WASH
SARL

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ماي   5 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2)2) تقرر ماولي :

تمدود النشاط التجاري للشركة 

النسيج بجميع  إنتاج قطاع  ليشمل 

أنواعه وتسويقه واستيراد وتصدور.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (2 االبتدائية ببن جرير بتاريخ 

2)2) تحت رقم )82.
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 LA SOCIETE GOLDEN
PLAZA

SARL AU
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
32 ديسمبر  االستثنائي املؤرخ بتاريخ 

282) قرر الشريك الوحيد ماولي :
من  الشركة  رأسمال  رفع 
رأسمال  ليصبح  درهم   822.222
بتكوين  وجلك   (.222.222 الشركة 
82.222 حصة اجتماعية جدودة من 

فئة 822 درهم.
التأكيد على املقر االجتماعي بنفي 
العنوان إقامة سعد ) عمارة 3 شقة 

85 الهرهورة، تمارة.
األسا�سي  القانون  تحدوث 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   82 بتاريخ  بتمارة  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 3546.
159 P

BGI PETROLEUM
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   (2(2 مارس   (2 بتاريخ 
تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

ا خصائص التالية :
.BGI PETROLEUM : التسمية

جات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة جات شريك وحيد.
توزيع   : االجتماعي  الهدف 
واستيراد وتجارة املنتجات البترولية 

بكافة أشكالها.
درهم   8.222.222  : املال  رأس 
حصة من فئة   82.222 مقسمة إلى 
درهم للحصة الواحدة موزعة   822
بنبراهيم  ر�سى  السيد  على  بالكامل 

82.222 حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة  

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
 ( سعد  إقامة   : االجتماعي  املقر 
الهرهورة   85 الشقة   3 رقم  عمارة 

تمارة.

التسيير : للسيد ر�سى بنبراهيم.
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.832825
من أجل اإلوداع والنشر

املسير
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 LA SOCIETE BGI

LOGISTIQUE
SARL AU

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

وناور   (2 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2)2) قرر الشريك الوحيد ماولي :

تمدود الهدف االجتماعي للشركة:

اقتناء  مقاولة األشغال الفالحية، 

األرا�سي الفالحية واستغاللها.

للشركة  التجاري  االسم  تغيير 

 BGI AGRICULTURE  : ليصبح 

.SARL AU

األسا�سي  القانون  تحدوث 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

سبتمبر   (6 التجارية بالرباط بتاريخ 

282) تحت رقم 358)82.
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 LA SOCIETE BGI

DEVELOPEMENT
SARL AU

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

وناور   83 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

2)2) قرر الشريك الوحيد ماولي :

من  الشركة  رأسمال  رفع 

رأسمال  ليصبح  درهم   822.222

وجلك بتكوين   (3.522.222 الشركة 

جدودة  اجتماعية  حصة   (34.222

من فئة 822 درهم.

األسا�سي  القانون  تحدوث 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وناور   32 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 824487.
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 LA SOCIETE KASSOUARA

CONSTRUCTION
SARL AU

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

سبتمبر   3 بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي 

282) قرر الشريك الوحيد ماولي :

تفويت 222 حصة اجتماعية من 

شركة  إلى  للحصة  درهم   822 فئة 

حصة   8 و   SORAYA LAND SARL

اجتماعية من فئة 822 درهم للحصة 

للسيد ر�سى بنبراهيم.

جات  شركة  إلى  الشركة  تحويل 

مسؤولية محدودة.

بنبراهيم  ر�سى  السيد  استقالة 

مسير للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد رضا بنبراهيم.

األسا�سي  القانون  تحدوث 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

سبتمبر   (6 التجارية بالرباط بتاريخ 

282) تحت رقم 358)82.

163 P

STE EXOTIC FAST FOOD
SARL AU

بمقت�سى عقد مؤرخ تم تأسيس 

شركة تحمل ا خصائص اآلتية :

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

التسمية : شركة أكزوتيك فاست 

.EXOTIC FAST FOOD فوود

 IMM SCE 6 MAG (62  : املقر  

.AV MOHAMED 5 RABAT

النشاط : مطعم وجبات خفيفة.

رأسمال : 822.222 درهم.

املسير : عمر بوك.

املدة : 22 سنة.

التجارية  باملحكمة  اإلوداع  تم 

التجاري  السذل  رقم  بالرباط 

.844(28

164 P
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شركة إقامة سياحة )8
ش.م.م.ش.و

 RESIDENCE SIYAHA 12 SARL
AU

شركة جات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

جات الرأسمال االجتماعي : 82.222 
درهم

املقر االجتماعي : 32، شارع موالي 
ووسف الدار البيضاء

السذل التجاري بالدار البيضاء رقم 
(82.833

التعريف الضريبي : 8883884
 (6 بتاريخ  محضر  بموجب    -  8
قرر الشريك الوحيد ما   (2(2 ماي 

ولي :
رفع الرأسمال بمبلغ 3.223.222) 
ا حساب  تحويل  طريق  عن  درهم 
ا حساب  على  والفوائد  ا ذاري 
ا ذاري للشريك من أجل رفعه من 

82.222 إلى 3.283.222) درهم.
خفض الرأسمال االجتماعي املبرر 
درهم   (3.783.222 بمبلغ  بخسائر 
مبلغ  من  الرأسمال  حمل  أجل  من 
 (22.222 إلى  درهم   (3.283.222

درهم.
 (6 في  املؤرخ  املحضر  بمقت�سى 
ما  الشركة  إدارة  قررت   (2(2 ماي 

ولي :
اجتماعية  حصة   (32.232 ان 
بقيمة  درهم   822 فئة  من  جدودة 
للزيادة  املكونة  للواحدة  إسمية 
 (3.223.222 بمبلغ  الرأسمال  في 
درهم تم اكتتابها وتحريرها بواسطة 
الشريك الوحيد شركة مغرب سياحة 

فوند ش.م.
الرأسمال  تبعا  خفض  أنه 
أكبر جزء  إلغاء  االجتماعي من أجل 
بخصوم  املرصودة  ا خسائر  من 
وإعادة  للشركة  التركبية  القوائم 
الرأسمال  مجموع  تقريبا  تشكيل 
وبذلك  للرساميل الصافية للشركة، 
انخفض الرأسمال من 3.283.222) 
درهم عن طريق   (22.222 درهم إلى 
اجتماعية  حصة   (37.832 إلغاء 
إسمية  بقيمة  درهم   822 فئة  من 

للواحدة.

خفض  لعملية  النهائي  التحقق 
موازي  وتعدول  املذكورة  الرأسمال 

6 و7 من القانون األسا�سي  للمادتين 

للشركة.

تحيين القانون األسا�سي للشركة 

الرأسمال  خفض  لعملية  تبعا 

املذكورة.

لدى  القانوني  اإلوداع  تم    -  (

كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 

البيضاء بتاريخ 82 ووليو 2)2) تحت 
رقم 732258.

للمقتطف والبيان

اإلدارة

165 P

شركة املزوغي السعدية
الضريبة املهنية الرباط رقم 

(6822228

املقر االجتماعي : مارينة د أر شقة 88 

عمارة ب 5 أ 8 تامسنة مرس ا خير

باسم  جاتية  مقاولة  تأسيس  تم 
التجاري  نشاطها  السعدوة  املزوغي 

االجتماعي  مقرها  معمارية  مهندسة 

 8 أ   5 88 عمارة ب  مارينة د أر شقة 

تامسنة مرس ا خير.

تم تسذيلها لدى إدارة الضرائب 

تحت   (2(2 وونيو   (4 بتمارة بتاريخ 
رقم 6822228).

وهذا بمثابة مقتطف وبيان

165 P

STE IBDAA TRANS
SARL AU

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

فبراور   88 بتاريخ  الرباط  في  مؤرخ 

2)2) قد تم بيع األسهم :

حصة   8222 ونقل  بيع  تم  لقد 

رقم  مليكة  ابردة  السيدة  ملكية  في 

إلى   JH (3863 الوطنية  البطاقة 

رقم  بو حسن  اللطيف  عبد  السيد 

.EE 852672 البطاقة الوطنية

املالك ا ذدود :

بو حسن  اللطيف  عبد  السيد 
: EE 852672 رقم البطاقة الوطنية

822.222 درهم مقسمة إلى 8222 
للحصة  درهم   822 فئة  من  حصة 

الواحدة.
الهدف االجتماعي : 

نقل البضائع وطنية ودولية.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
 : بو حسن  اللطيف  عبد  السيد 

8222 حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
 642 بلوك د رقم   ( أمل   : املقر 

الرباط.
اللطيف  عبد  السيد   : املسير 

بو حسن.
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.8(6(83
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STE KEN KA
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE
AU CAPITAL DE 100.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : IMM 5 PLACE

JOULANE - RABAT
شركة جات مسؤولية محدودة

تأسيس
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
النظام  تم وضع   (2(2 مارس   6 في 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
محدودة تحميل ا خصائص التالوة :

.STE KEN KA : التسمية
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات مسؤولية محدودة.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222
للحصة  درهم   822 بمبلغ  حصة 

موزعة بين شركاء الشركة كالتالي :
السيد بن إدريس بن أحمد خليل 

: 522 حصة.

 522  : كنزة  الظريف  السيدة 

حصة.

املقر االجتماعي : العمارة 5، ساحة 

ا ذوالن - الرباط.

وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

املالبس ا ذاهزة بالتقسيط، تصدور 

واستيراد.

بن  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

إدريس بن أحمد خليل مسيرا للشركة 

مساعدة  كنزة  الظريف  والسيدة 

للمسير.

وقد تم تسذيل الشركة بالسذل 

التجاري باملحكمة التجارية بالرباط 

تحت رقم 28)844.

168 P

STE NER TRAV
شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

والتي تحمل ا خصائص التالية :

الهدف االجتماعي :

أشغال الكهرباء.

الصباغة.

الترصيص.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيد خالد ناوت ا حاج.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

43، شقة  عمارة   : املقراالجتماعي 

))، زنقة اكلمان سيدي علي، أكدال 

- الرباط.

املسير : خالد ناوت ا حاج.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.843727

169 P
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STE TRAITEUR TOUISSI
شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد
والتي تحمل ا خصائص التالية :

الهدف االجتماعي :
ممون.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 
822 درهم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيد فيصل توي�سي.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
43، شقة  عمارة   : املقراالجتماعي 
))، زنقة اكلمان سيدي علي، أكدال 

- الرباط.
املسير : فيصل توي�سي.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.843725
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شركة جيراي
STE GIRAY

شركة جات املسؤولية املحدودة
وجات الشريك الوحيد

للقانون  العرفي  العقد  بمقت�سى 
األسا�سي الذي تمت صياغته بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 وونيو   86

جات ا خاصيات التالية :
جات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  وجات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
االسم التجاري : شركة جيراي.

األنشطة :
بمختلف  العقاري  االنعاش 
التجهيز  أشغال  جانب  إلى  أشكاله 

وتهييئ األرا�سي املعدة للبناء.
وإعادة  تسيير  استغالل،  شراء، 

بيع العقارات.
االتجار والتمثيل التجاري.

األخرى  األنشطة  جانب  إلى 
بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر.

أحمد  زنقة   7  : االجتماعي  املقر 
التوكي الطابق الثاني الدار البيضاء.

 22  : ا حسابية  والسنة  املدة 
 (2(2 وونيو   86 من  تبتدأ  سنة 
وتنتهي بمتم 85 وونيو 882) والسنة 
ا حسابية تبتدأ بفاتح وناور إلى غاوة 

38 ديسمبر من كل سنة.
درهم   8.222.222  : املال  رأس 
مكون من 82.222 حصة مكتتبة كليا 

ومدفوع ربعها.
مساهمات الشركاء :

الشركة هيناي إنفست : 82.222 
للواحدة  درهم   822 قيمتها  حصة 

مدفوع ربعها.
التسيير : تم تعيين السيدة انشاد 
ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة  نادوة 

غير محدودة.
بالسذل  الشركة  تقييد  تم 
باملحكمة   464688 رقم  التجاري 
 7 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 
ووليو 2)2) كما تم اإلوداع القانوني 
 738684 بنفس املحكمة تحت رقم 

بنفس التاريخ.
171 P

شركة هيناي إنفست
STE HYNAI INVEST

شركة جات املسؤولية املحدودة
للقانون  العرفي  العقد  بمقت�سى 
األسا�سي الذي تمت صياغته بتاريخ 
5 ماي 2)2)، تم تأسيس شركة جات 

ا خاصيات التالية :
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
هيناي  شركة   : التجاري  االسم 

إنفست.
األنشطة :

تسيير وبيع املساهمات في  شراء، 
إلى  واألشخاص  الرساميل  شركات 
جانب األسهم والسندات القرضية في 

املغرب أو ا خارج.
وإدارة  وتشغيل  واقتناء  تجارة 
وجميع  للسلع  النهائي  البيع  وإعادة 
وبراءات  والعقارية  املنقولة  األصول 
والعالمات  والتراخيص  االختراع 
االستيرا  وكذا  والشعارات  التجارية 

والتصدور.

األخرى  األنشطة  جانب  إلى 

بشكل  الشركة  بنشاط  املتعلقة 

مباشر أو غير مباشر.
زنقة   8(  : االجتماعي  املقر 

األقحوان بوسيجور الدار البيضاء.

املدة والسنة ا حسابية : 22 سنة 

وتنتهي بمتم  (2(2 ماي   5  تبتدأ من 

 4 ماي 882) والسنة ا حسابية تبتدأ 

ديسمبر من   38 بفاتح وناور إلى غاوة 

كل سنة.
درهم   8.222.222  : املال  رأس 

مكون من 82.222 حصة مكتتبة كليا 

ومدفوع ربعها.

مساهمات الشركاء :

 (22.222  : نادوة  السيدة انشاد 

درهم.

 : ا حميد  عبد  قانت  السيد 

322.222 درهم.

 822.222  : اآلنسة قانت واسمين 

درهم.

 (22.222  : أنس  قانت  السيد 

درهم.

 (22.222  : إلياس  قانت  السيد 

درهم.

التسيير : تم تعيين السيدة انشاد 

ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة  نادوة 

تستلزم  العقود  جميع  محدودة  غير 

اإلمضاء األحادي للمسيرة.

بالسذل  الشركة  تقييد  تم 

باملحكمة   468753 رقم  التجاري 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

اإلوداع  تم  كما   (2(2 وونيو   85  

رقم  تحت  املحكمة  بنفس  القانوني 

735872 بنفس التاريخ.
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 STE PHARMACEUTICAL

 INSTITUTE
SA

توسعة الهدف االجتماعي للشركة
بموجب محضر اجتماع ا ذمعية 

وونيو   8 بتاريخ  االستثنائية  العامة 

2)2) قرر مساهمو الشركة :

بإضافة  الشركة  هدف  توسيع 

األنشطة التالية : التحضير والتصنيع 

والتغليف  والتعبئة  والتحويل 

وتصدور  واالستيراد  با ذملة  والبيع 

ا حيوية  التكنولوجيا  من  األدوية 

مماثلة،  منتجات  والبيولوجية 

الكواشف  ا ذسم،  نظافة  منتجات 

املختبر  في  التشخي�سي  لالستخدام 

.MD واألجهزة الطبية IVD

املادة  تعدول  أن  لذلك  نتيجة 

النظام  من   3 الشركة(  )هدف 

األسا�سي.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت الرقم 42)).

173 P

STE FAAB & CO
شركة جات مسؤولية محدودة

تأسيس
بموجب شروط عقد عرفي بتاريخ 

شركة  إنشاء  تم   (2(2 وونيو   ((

جات مسؤولية محدودة با خصائص 

التالية :

.FAAB&CO االسم : اسم الشركة

الهدف : 

وبيع  وشراء  االلكترونية  التجارة 

املستعملة  املواد  وتوزيع  واستئجار 

ومنفذ البيع.

تتعلق  قد  التي  العمليات  جميع 

بشراء  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

وبيع املنتجات غير ا خاضعة للرقابة 

أشكالها  بجميع  السوق  ومنتجات 

وجميع ا خدمات التي قد ترتبط بها 

على االنترنت.

املكتب الرئي�سي : وقع في 85 شارع 

األبطال رقم 4 أكدال الرباط.

22 سنة من تاريخ  : تابث في  املدة 

تشكيله النهائي.
رأس املال : رأس املال تابت بمبلغ 

822 سهم  درهم مقسم إلى   82.222

الواحد  للسهم  درهم   822 فئة  من 

على  مؤلفة   822 إلى   8 من  مرقمة 

النحو التالي :
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 62 مالك  املراك�سي  عمراني  فرح 

سهم.

عاودة بنونة مالكة 42 سهم.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

مراك�سي  عمراني  فرح  السيدة 

تم  الذون  بنونة  عاودة  والسيدة 

قانونيين  مشاركين  مدورين  تعيينهم 

لفترة غير محددة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   2 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت الرقم 48)).
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 STE MOROCCO SAFETY

INDUSTRIES
SARL

PAR ABREVIATION

MSI
SARL

شركة جات مسؤولية محدودة
رأسمالها االجتماعي : 8.222.222 

درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية 

ا ذنوب - التجزئة 86 - املحمدوة

س.ت : 82852 املحمدوة

التزام التوقيع االجتماعي
ا ذمع  محضر  بمقت�سى    -  8

ماي   82 بتاريخ  االستثنائي  العام 

2)2) شركاء الشركة جات املسؤولية 
املحدودة موروكو سافيتي أندوستري 

ش.ج.م.م.   MSI باختصار  ش.ج.م.م. 

قرروا ما ولي :

التزام  وأحكام  شروط  تعدول 

التوقيع االجتماعي على هذا النحو، 

تلتزم الشركة اآلن بالتوقيع املنفصل 

ا حامل  املوباركي  مهدي  للسيدون 

 BE 77(652 رقم  الوطنية  للبطاقة 

ا حامل  علوي  إسماعيلي  ور�سى 

 BE 7573(5 رقم  الوطنية  للبطاقة 

توقيعهم  من  بدال  الشركة  مسيرون 

املشترك.
قانون  من   45 الفصل  تغيير 

الشركة املتعلق بتعيين مسير.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 ووليو   32 بتاريخ  باملحمدوة 

تحت الرقم 2)6.
للخالصة والبيان

التسيير
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STE  SATGURU CAR
S.A.R.L

شركة جات مسؤولية محدودة
رأسمالها االجتماعي : 22.222).8 

درهم
املقر االجتماعي : 84، زنقة إبنو منير 
- الرقم 2) -  مركز اندلوسية - الدار 

البيضاء
س.ت : 328.848 الدار البيضاء

بيع حصص اجتماعية
استقالة مسير

وتعيين مسرين جدد
تعدول القانون األسا�سي للشركة

منجزة  عرفية  لعقود  تبعا    -  8
فبراور   88 بتاريخ  البيضاء  بالدار 

: (2(2
قام  للشندني  باركاش  السيد 
4722 حصة اجتماعية لشركة  ببيع 

التوليي دي فوياج ش.ج.م.م.
السيد دوفانند دوالنمال قام ببيع 
42) حصة اجتماعية لشركة التوليي 

دي فوياج ش.ج.م.م.
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   88 بتاريخ  االستثنائي 
املسؤولية  جات  الشركة  شركاء 
املحدودة صاتكورو كار قرروا ىما ولي :
واملصادقة  املوافقة  املالحظة، 

على بيع ا حصص االجتماعية.
مالحظة استقالة السيد دوفانند 
وتعيين  كمسير  مهامه  من  دوالنمال 
ا حامل  موجردي،  مانيش  السيد 
 ،BE 68688J لبطاقة التسذيل رقم 
جون   ،57 البيضاء،  بالدار  الساكن 
 5 الشقة   -  5 الطابق   - جوريس 
والسيد الليت شتواني ا حامل  ذواز 
الساكن   ،R8845588 رقم  السفر 
 HNO 199/7 رجستان  بأجمير 
تيلي   - - دحن  موسليم مو�سي موحال 
مع  بالشراكة  جدد  كمسيرون  غالي 

السيد ووسف حمزاوي.

قانون  من  و7   6 الفصول  تغيير 

 - املقدمات  ب  املتعلقين  الشركة 

تكوين رأسمال والرأسمال االجتماعي.

تعدول القانون األسا�سي للشركة 

وتبني نص جدود.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (
بالداري  التجارية  باملحكمة  الضبط 

البيضاء بتاريخ 3) وونيو 2)2) تحت 

الرقم 736.856.
للخالصة والبيان

التسيير
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STE JADID HOLDING
SARL

رقم السذل التجاري : 52247

تأسيس شركة
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمكناس في 85 وونيو 2)2) تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

جات  واحد  بشريك  املسؤولية 

ا خصائص :

شركة جدود هولدونغ   : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

الغاوة : تدبير القيم املنقولة.

L4- تجزئة وسالن   : مقر الشركة 

87 بلدوة دخيسة مكناس.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

 822 إلى  موزعة  درهم   82.222 في 

للحصة  درهم   822 بقيمة  حصة 

لفائدة السيد البقو�سي سفيان.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  سفيان  البقو�سي  السيد 

محددة.

لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 

بمكناس في 6 ووليو 2)2) تحت رقم 

.8875
لالستخالص والبيان

البقو�سي سفيان
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STE EDIFICIO TRV
SARL

رقم السذل التجاري : 3)528
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكناس في 82 وونيو 2)2) تم وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية  جات ا خصائص :
 STE EDIFICIO TRV  : التسمية 

ش.م.م.
أو  مختلفة  أعمال   : الغاوة 

إنشاءات.
رقم   8 رقم  متجر   : الشركة  مقر 

276 تجزئة املنصور -  مكناس.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
 5222 522.222 درهم موزعة إلى  في 
للحصة  درهم   822 بقيمة  حصة 

لفائدة :
 (522  : بلخيري  حمزة  السيد 

حصة.
 (522  : بلخيري  صدوق  السيد 

حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد حمزة بلخيري وصدوق بلخيري 

ملدة غير محددة.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   (2(2 ووليو   84 في  بمكناس 

رقم 8288.
لالستخالص والبيان

حمزة بلخيري
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STE HAYAT PROTECT
SARL AU

رقم السذل التجاري : 45888
تعدول بتفويت األنصبة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  (2(2 مارس   6 بتاريخ   بمكناس 

 ما ولي  :
تفويت األنصبة :

زرارة  الكريم  عبد  السيد  فوت 
22) نصيب والتي ومتلكها في الشركة 
القيمة  للنصيب  درهم   822 بقيمة 
األصلية كبائع من جهة للسيد أسامة 

زرارة كمشتري من جهة أخرى.
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تسيير الشركة : وتم تسيير الشركة 
من طرف السيد أسامة زرارة والسيد 

عبد الكريم زرارة.
 : للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة  من 
جات  شركة  إلى  واحد  بشريك 

مسؤولية محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

في 84 ووليو 2)2).
لالستخالص والبيان
السيد أسامة زرارة

179 P

اإلئتمانية املغربية للمراقبة واملراجعة
ريفيز كونترول

إقامة جوهرة 4 زنقة ابن املعتز بلفير
الدار البيضاء

شركة إيما بريفي
ش.م.م.

EMMA PRIVEE
سذل تجاري الدار البيضاء رقم 

444552
تخفيض الرأسمال

االستثنائي  العام  ا ذمع  قرر 
محدودة  شركة  بريفي  إوما  لشركة 
املسؤولية جات املقر االجتماعي بالدار 
الطابق  األمل   H عمارة  البيضاء، 
األول شارع أوالد حدو بتاريخ 5 مارس 

2)2) ما ولي :
من  الشركة  رأسمال  تخفيض 
3.222.222 درهم إلى 822.222 درهم 
وجلك بتخفيض عدد ا حصص من 
32.222 حصة من فئة 822 درهم إلى 

8222 حصة من نفس الفئة.
في  التخفيض  لهذا  ونتيجة 
حصة   8222 ل  الرأسمال أصبحت 
من فئة 822 درهم املكونة للرأسمال 
بنفس  ا ذدود مقسمة بين الشركاء 
كان  التي  ا حصص  لعدد  النسبة 

وملكها كل منهم سابقا كما ولي :
 (22  : واسين  بنكيران  السيد 

حصة.
السيد بنكيران خليل : 22) حصة.

 622  : الدون  بنكيران عز  السيد 
حصة.

تعدول الفصلن السادس والسابع 
من القانون األسا�سي نتيجة لذلك.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة 
 8( بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 36)734.
عن النسخة والنص

180 P

 STE OMAYSA TAZI PIECES
AUTOS

تأسيس شركة
-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8
8) فبراور 2)2) تأسيس شركة جات 
املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :
 STE OMAYSA TAZI  : التسمية 

.PIECES AUTOS
في  املتاجرة   : االجتماعي  الهدف 

قطع غيار للسيارات.
املقر االجتماعي : حي السالم 3 رقم 

853 تيفلت.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
الشرقاوي صا ح مسيرا للشركة مع 

جميع الصالحيات.
القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (
الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 
تحت رقم 82 بتاريخ 83 ووليو 2)2).

للنسخ والبيان

الوكيل

181 P

STE TRAVAUX BELHARDA
تأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8
2)2) تأسيس شركة جات  4) وونيو 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد لها 

املواصفات التالية :
 STE TRAVAUX  : التسمية 

.BELHARDA
 - املتاجرة   : االجتماعي  الهدف 
الفواكه  اللحوم،   - السمك  تجارة 
 - با ذملة  الطازجة  وا خضروات 

األشغال املختلفة أو البناء.

حي النهضة رقم   : املقر االجتماعي 

)83  - تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

بالهردة عز الدون مسيرا للشركة مع 

جميع الصالحيات.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت السذل التجاري رقم 382.
للنسخ والبيان

الوكيل

182 P

 STE PEPINIERE ABDO

YOUSSEF
تأسيس شركة

-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8

2)2) تأسيس شركة جات  3) وونيو 

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE PEPINIERE  : التسمية 

.ABDO YOUSSEF

.PEPINIERE : الهدف االجتماعي

: آوت اخلف آوت  املقر االجتماعي 

بوحيى تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

هرموش مصطفى مسيرا للشركة مع 

جميع الصالحيات.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت  

تحت رقم 22 بتاريخ 83 ووليو 2)2).
للنسخ والبيان

الوكيل

183 P

STE BEN BOUSSELHAM
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب    -  8

شركة  تأسيس   (2(2 ماي   85 في 

مساهمة لها املواصفات التالية :

 STE BEN  : التسمية 

.BOUSSELHAM

االستغالل   : االجتماعي  الهدف 

الفالحي.

ا حامة  رأس   : االجتماعي  املقر 

دائرة سيدي بوخلخال عين ا ذوهرة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.

تسيير الشركة : عين السيد صابر 

جميع  مع  للشركة  مسيرا  محمد 

الصالحيات.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت  

تحت رقم 28 بتاريخ 83 ووليو 2)2).
للنسخ والبيان

الوكيل

184 P

STE IKHWAN IBN HAMOU

تأسيس شركة
-  بموجب عقد عرفي مؤرخ في   8

تأسيس شركة جات   (2(2 وونيو   8

املواصفات  لها  محدودة  مسؤولية 

التالية :

 STE IKHWAN IBN  : التسمية 

.HAMOU

الهدف االجتماعي : تربية األبقار.

املقر االجتماعي : دوار أوالد سعيد 

ا وذامة تيفلت.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرا  أحمد  الهاشمي 

جميع الصالحيات.

القانوني بكتابة  تم اإلوداع    -  (

الضبط باملحكمة االبتدائية بتيفلت  

تحت السذل التجاري رقم 328.
للنسخ والبيان

الوكيل

185 P
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TZ MISSION ET CONSEIL ائتمانية

الهاتف النقال : 82.)26.68.57.4

STE REACOL
SARL AU

رأسمال : 62.222 درهم

العنوان : 3)8 مجموعة الورد 

التقدم الرباط

تغييرات في شركة
االستثنائي  العام  ا ذمع  إطار  في 

REACOL SARL AU املنعقد  لشركة 

قرر   (282 ديسمبر   (( بتاريخ 

األعضاء وباإلجماع التغيير التالي :

بنسبة  املال  رأس  في  زيادة   -8

بذلك  ليصل  درهم   8.(42.222

راسمالها إلى مبلغ 8.322.222 درهم.

)- توسيع النشاط :

أشغال مختلفة.

املباني وتطوير العقارات.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط ووم 84 ووليو 2)2) 

تحت رقم 825432.
للبيان

186 P

STE AMADI
شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

رأسمالها : 82.222 درهم

التعدوالت التي تم إجراؤها على 
الشركة

بمقر   (2(2 مارس   4 بتاريخ 

الشركة قرر الشريك الوحيد للشركة 

السيد عزيزي مصطفى :

املختلفة  األعمال  نشاط  تعدول 

بنشاط البناء ومنعش عقاري ونشاط 

مقاول  بنشاط  األخشاب  صناعة 

.PVC نجارة األملونيوم املعادن أو

رقم  التجاري  السذل  إوداع  تم 

3)872 للشركة بكتابة الضبط لدى 

 2 بتاريخ  بسال  االبتدائية  املحكمة 

مارس 2)2) تحت رقم 34376.

187 P

STE YAZIDI OPTIQUE
إعالن عن تأسيس

املسذل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   (6 بتاريخ  بالرباط 

لشركة  األسا�سي  النظام  وضع  تم 

بموجب  محدودة  مسؤولية  جات 

املقتضيات التالية :

 STE YAZIDI  : التسمية 

شركة جات مسؤولية     OPTIQUE

محدودة.

املوضوع : نظاراتي.

املقر االجتماعي : تمارة حي املغرب 

العربي، سكتور )8 بلوك A متجر رقم 

.8

 822.222 ب  وقدر   : الرأسمال 

تقدر  حصة   8222 إلى  مجزأ  درهم 

درهم توزيعها على   822 الواحدة ب 

الشكل التالي :

السيد سعيد اعيس : 222 حصة.

 822  : أعيس  ابراهيم  السيد 

حصة.

الشركة مسيرة   : التسيير واإلدارة 

 من طرف السيد سعيد أعيس ملدة 

ال محدودة.

تسذيله  تم   : القانوني  اإلوداع 

املحكمة  لدى  التجاري  بالسذل 

 3566 اإلوداع  رقم  تمارة  االبتدائية 

بتاريخ 84 ووليو 2)2).

188 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

 STE REACTIVE PROBLEM

SOLVER
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  الوحيد  املساهم  مع  محدودة 

تحمل ا خصائص التالية :

 STE REACTIVE  : التسمية 

.PROBLEM SOLVER

.SARL AU : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي :

وكيل شحن بري أو مائي.

االستيراد والتصدور.

مقاول لألعمال املختلفة أو البناء.

درهم   82.222  : رأسمال الشركة 

 822 822حصة من فئة  مقسمة إلى 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  درهم 

الشركاء على الشكل التالي :

 822  : التجري  مريم  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع أنوال   (3  : املقر االجتماعي 

 4 رقم  مكتب   88 فلوري  إفامة 

ميموزة القنيطرة.

املسيرة : السيدة مريم التجري.

رقم السذل التجاري 55852.

189 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

 STE LES OTTOMANS

 CONSTRUCTION ET

MARBRE TURQUE
SARL AU

تغييرات مختلفة
على إثر مداوالت ا ذمعية العامة 

وونيو   ( االستثنائية املنعقدة بتاريخ 

 LES شركة  مساهمو  قرر   (2(2

 OTTOMANS CONSTRUCTION

 ET MARBRE TURQUE SARL AU

والتي ووجد مقرها بشارع طارق ابن 

القنيطرة،   88 شقة   8 عمارة  زياد 

التغييرات التالية :

بيع ا حصص االجتماعية كما ولي :

 522 وبيع  إركن  كيفن  السيد 

إلى  للحصة  درهم   822 ب  حصة 

ستتم  وبالتالي  أسكر  ماهر  السيد 

إدارة الشركة من قبل السيد كيفن 

إركن والسيد ماهر أسكر لفترة غير 

محدودة.

الصفة القانونية :

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

74846 بتاريخ 88 وونيو 2)2).

190 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

STE DMSAD

SARL

تغييرات مختلفة
على إثر مداوالت ا ذمعية العامة 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 82 وونيو 

 DMSAD 2)2) قرر مساهمو شركة

SARL والتي ووجد مقرها  ب 3) شارع 

أنوال إقامة فلوري 88 مكتب رقم 4 

ميموزة القنيطرة، التغييرات التالية :

بيع ا حصص االجتماعية كما ولي :

وبيع  الطالب  بن  محمد  السيد 

22) حصة ب 822 درهم للحصة إلى 

ستتم  وبالتالي  هبازي  محمد  السيد 

إدارة الشركة من قبل السيد محمد 

هبازي لفترة غير محدودة.

الصفة القانونية :

تغيير القوانين األساسية للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  بالقنيطرة  االبتدائية 

75823 بتاريخ 6 ووليو 2)2).

191 P
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

STE INDUSTRY BRIDGE
SARL

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 
ا خصائص  تحمل  والتي  محدودة 

التالية :
 STE INDUSTRY  : التسمية 

.BRIDGE
.SARL : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي : 
مقاول إنشاءات معدنية.

غيار  قطع  أو  إكسسوارات  تاجر 
للسيارات.

تصليح ميكانيكي.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :
 222  : الطاهري  سعيد  السيد 

حصة.
السيدة وطو بوطاط : 822 حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
شارع أنوال   (3  : املقر االجتماعي 
 4 رقم  مكتب   88 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.
املسيرة : السيدة وطو بوطاط.
رقم السذل التجاري 54725.

192 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

 STE FLORIA EVENTS
AGENCY

SARL
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 
ا خصائص  تحمل  والتي  محدودة 

التالية :

 STE FLORIA EVENTS : التسمية

.AGENCY

.SARL : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي : 

منظم حفالت ومهرجانات فنية.

وكالة إعالنات.

أو  التجارية  العمليات  إدارة 

ا خدمة  في  الفالحية  أو  الصناعية 

املدنية أو العسكرية.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :

 722  : األخضر  سناء  السيدة 

حصة.

 322  : غيالن  أسماء  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع أنوال   (3  : املقر االجتماعي 

 4 رقم  مكتب   88 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.

األخضر  السيدة سناء   : املسيرون 

والسيدة أسماء غيالن.
رقم السذل التجاري 54723.
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CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

STE VIRON
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  الوحيد  املساهم  مع  محدودة 

تحمل ا خصائص التالية :

.STE VIRON : التسمية

.SARL AU  : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي : 

مشغل أسالك ا حدود.

االستيراد والتصدور.

مصنع غالوات حدود كبيرة.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :

 8222  : الكرناني  خالد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع أنوال   (3  : املقر االجتماعي 

 4 رقم  مكتب   88 فلوري  إقامة 

ميموزة القنيطرة.

املسير : السيد خالد الكرناني.

رقم السذل التجاري 55275.

194 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

 SIEGE SOCIAL : 23, AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 88 BUREAU N°4 KENITRA

STE NADA TODAY
SARL AU

بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

والتي  الوحيد  املساهم  مع  محدودة 

تحمل ا خصائص التالية :

.NADA TODAY : التسمية

.SARL AU  : الصيغة القانونية

الهدف االجتماعي : 

بيع اللوازم املكتبية.

تاجر أجهزة الكمبيوتر.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :

 8222  : خدوجة  جلون  السيدة 
حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
 44 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 
عبد  موالي  شارع  رضوان  إقامة 

العزيز القنيطرة.
الدريسية  السيدة   : املسيرة 

مشرعي.
رقم السذل التجاري 55227.

195 P

STE MERCI CASH
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس الشركة   (2(2 ووليو   8  
جات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بما ولي :
 STE  : االجتماعية  التسمية 

.MERCI CASH
الهدف االجتماعي : تحويل األموال 

وطنيا وعامليا.
2) زنقة أكلمان   : املقر االجتماعي 
أكدال   2( رقم  شقة  علي  سيدي 

الرباط.
 8.522.222  : الشركة  رأسمال 

مكون من 82.222 حصة.
 4222  : السيدة خدوجة صفاحي 

حصة.
 (222  : مرابط  محمد  والسيد 

حصة.
 4222  : وازاني  محمد  والسيد 

حصة.
املدة : 22 سنة.

وازاني  محمد  السيد   : التسيير 
مسير للشركة ملدة غير محدودة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 
إلى 38 ديسمبر.

رقم السذل التجاري 844343.
باملكتب  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   8 بتاريخ  لالستثمار  ا ذهوي 

.(2(2
196 P
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STE SMT.HA
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس الشركة   (2(2 ووليو   7  
جات املسؤولية املحدودة والتي تتميز 

بما ولي :
STE SMT. : التسمية االجتماعية

.HA
الهدف االجتماعي : التجارة باملواد 
وشبه  وا ذراحية  الطبية  واملعدات 

الصيدالنية.
االستيراد والتصدور.

2) زنقة أكلمان   : املقر االجتماعي 
أكدال   2( رقم  شقة  علي  سيدي 

الرباط.
 822.222  : الشركة  رأسمال 

مكون من 8222 حصة.
السيدة حميدة صوفيا موحربة : 

52) حصة.
والسيد موالي املصطفى هاشمي 

: 752 حصة.
املدة : 22 سنة.

التسيير : السيد موالي املصطفى 
غير  ملدة  للشركة  مسير  هاشمي 

محدودة.
السنة االجتماعية : من قاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر.
رقم السذل التجاري 844382.

باملكتب  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   7 بتاريخ  لالستثمار  ا ذهوي 

.(2(2
197 P

شركة سكوراي
ش.م.م. د.ش.و

للشريك  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   (4 بتاريخ  الوحيد 
وونيو   (5 املسذلة في الرباط بتاريخ 
األسا�سي  القانون  وضع  تم   (2(2
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

باملميزات التالية  :
شركة   : االجتماعية  التسمية 

سكوراي شركة ش.م.م. جات .ش.و.
))، عمارة  رقم   : املقر االجتماعي 
رقم 42، زنقة تزاكة -  أكدال الرباط.

املوضوع :

البناء واألشغال املختلفة.

عموما جميع العمليات التجارية، 

وغير  العقارية  املالية،  الصناعية، 

في  املساهمة  ومكنها  التي  العقارية 

تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد فؤاد عيا�سي.

درهم   822.222  : الرأسمال 

موزعة بين الشركاء كما ولي :

 8222  : عيا�سي  فؤاد  السيد 

حصة.

املذموع : 8222 حصة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   85 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 825425.

198 P

STE BP SHORE GROUP
شركة مجهولة اإلسم جات مجلس 

إدارة
رأسمالها : 5.222.222 درهم

مقرها االجتماعي الدار البيضاء 5 
زنقة سارية ابن زنيم حي النخيل

السذل التجاري الدار البيضاء رقم 

(5(887

إن املذلس اإلداري املنعقد بتاريخ 

القرارات  اتخذ   (2(2 فبراور   (5

التالية :

فصل مهام رئيس مجلس اإلدارة 

واإلدارة العامة للشركة.

أخذ بعلم استقالة السيد محمد 

عام  مدور  منصب  من  منير  كريم 

للشركة مع االحتفاظ بمنصب رئيس 

مجلس إدارة الشركة.

أخذ بعلم استقالة السيد محمد 

مسكين من منصب مدور عام مفوض 

للشركة.

عين السيد محمد مسكين كمدور 

التوقيع  كيفية  وحدد  للشركة  عام 

االجتماعي.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

5) وونيو 2)2) تحت رقم 56)737.
مقتطف من أجل اإلشهار
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STE GROUPE BBC CRYSTAL
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع عبد 
املومن وزنقة سومية

 إقامة شهرزاد 3 رقم 2)
 الدار  البيضاء

طبقا ملداوالت املساهمين املذتمعين 
با ذمع العام الغير العادي بتاريخ 4) 
املقر  تحويل  تقرر  قد   (282 وونيو 
االجتماعي املوجود سابقا بزاوية شارع 
إقامة  سومية  وزنقة  املومن  عبد 
البيضاء  الدار   (2 رقم   3 شهرزاد 
 8 إلى شارع عمر ابن ا خطاب متجر 

عمارة 48 أكدال - الرباط.
من  االجتماعي  املقر   24 البند 

القانون األسا�سي قد تغير باملناسبة.
بكتابة  القانوني  الوضع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بالرباط  بتاريخ 82 فبراور 2)2) تحت 

رقم 7)8)84.
عن الشركة
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STE MA ART THEMING
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : إقامة ما شاء هللا، 
عمارة 8، شقة A تمارة

تأسيس شركة
في مؤرخ  موثق  عقد   بمقت�سى 
 5 مارس 2)2) بالرباط قد تم تأسيس 
شركة جات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل ا خصائص التالية :
 STE MA ART  : التسمية 

.THEMING
الهدف االجتماعي :

والتسلية  الترفيهية  األنشطة 
والتصميم.

التخطيط املوضوعي ا حضري.

شاء  ما  إقامة   : االجتماعي  املقر 

هللا، عمارة 8 شقة A تمارة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم.

املساهم الوحيد :

مغربي  بوطيب،  كريم  السيد 
بني  زاوية   8 ب  القاطن  ا ذنسية، 

وراون السوي�سي الرباط.

مغربية  بوطيب،  ريم  السيدة 
زاوية   8 ب  القاطنة   ا ذنسية، 

بني وراون السوي�سي الرباط.

مغربية  بوطيب،  رانيا  السيدة 
بني  زاوية   8 ب  القاطنة  ا ذنسية، 

وراون السوي�سي الرباط.

تجزئة ولد  السيد مروان عكوب، 
بناصر سكتور 4 رقم 88).

بوطيب،  كريم  السيد   : التسيير 
8 زاوية  القاطن ب  مغربي ا ذنسية، 

بني وراون السوي�سي الرباط.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

لدى  التجاري  بالسذل  القانوني 
زمور  بتمارة  االبتدائية  املحكمة 

تحت  ومسذل   (2(2 وونيو   82 في 
رقم 2858)8.

عن الشركة
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 شركة اتابليسمو لوكيلي

 عبد السالم
ش.م.م.

لشريك وحيد
رأسمالها : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : سلوان الحي 
الصناعي إقليم الناضور

مالئمة القوانين املعمول بها
وإعادة صياغة القانون األسا�سي 

للشركة
تغيير النشاط االجتماعي للشركة

بتاريخ  اإلدارة  قرار  بمقت�سى 

اتابليسمو  لشركة   (2(2 وناور   (7

لوكيلي عبد السالم شركة محدودة 

املسؤولية لشريك وحيد تقرر ما ولي :
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بها  املعمول  القوانين  مالئمة 
األسا�سي  القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.
تغيير النشاط االجتماعي للشركة 

على النحو التالي :
نشاط الشركة.

االنعاش العقاري.
نقل السلع  حساب الغير.

)الرافعات  واملناولة  الرفع 
والعربات الرافعة(.

العمليات  كل  إجمالية  وبصفة 
العقارية وغير  الصناعية،  التجارية، 
تكون  أن  ومكن  واملالية  العقارية 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بموضوع الشركة قصد تطويرها.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
بالناضور بتاريخ 2 وونيو 2)2) تحت 

رقم 422.
تم التقييد بالسذل التجاري رقم 
تعدوله  تم  الذي  الناضور   82467

بتاريخ 82 وونيو 2)2).
ألجل النشر والبيان
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صوصيداد جترانسبورت 
جكازامركنسيا

ش.م.م
رأسمالها : 86.222.222 درهم

مقرها االجتماعي : سلوان، الحي 
الصناعي، إقليم الناضور

مالئمة القوانين املعمول بها وإعادة 
صياغة القانون األسا�سي للشركة
تغيير النشاط االجتماعي للشركة

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بالناضور  املنعقد  االستثنائي 
لشركاء   (2(2 وناور   (7 بتاريخ 
جترانسبورت  «صوصيداد  شركة 
محدودة  شركة  جكازامركنسيا» 

املسؤولية تقرر ما ولي :
بها  املعمول  القوانين  مالئمة 
األسا�سي  القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.
تغيير النشاط االجتماعي للشركة 

على النحو التالي :

نشاط الشركة ؛

نقل الغاز والسلع  حساب الغير، 

التسيير وتتبع الشاحنات ؛

االستيراد والتصدور ؛

اإلنعاش العقاري ؛

الرفع واملناولة ؛

كراء الرافعات املتنقلة على جنزور 

مواد  وبيع  شراء  رافعة،  سيارة  أو 

وآالت الرفع ونقل السلع ؛

العمليات  كل  إجمالية  وبصفة 

العقارية،  الصناعية،  التجارية، 
غير العقارية واملالية ومكن أن تكون 

مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بموضوع الشركة قصد تطويرها.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط 

 باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2 وونيو 2)2) تحت رقم 427.
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

تعدوله  تم  الذي  الناضور   3(82

بتاريخ 82 وونيو 2)2).
ألجل النشر والبيان
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صوصيتي دترانسبور نور دكاز
سترانو كاز

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 522.222.) درهم

مقرها االجتماعي : سلوان، الحي 
الصناعي، إقليم الناضور

مالئمة القوانين املعمول بها وإعادة 
صياغة القانون األسا�سي للشركة
تغيير النشاط االجتماعي للشركة

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بالناضور  املنعقد  االستثنائي 

لشركاء   (2(2 وناور   (7 بتاريخ 

محدودة  شركة  «سترانوكاز»  شركة 

املسؤولية تقرر ما ولي :

بها  املعمول  القوانين  مالئمة 

األسا�سي  القانون  صياغة  وإعادة 

للشركة.

تغيير النشاط االجتماعي للشركة 

على النحو التالي :

نشاط الشركة ؛

نقل الغاز والسلع  حساب الغير ؛

العمليات  كل  إجمالية  وبصفة 
العقارية،  الصناعية،  التجارية، 
غير العقارية واملالية ومكن أن تكون 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  عالقة  لها 

بموضوع الشركة قصد تطويرها.
تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط 
 باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ 

2 وونيو 2)2) تحت رقم 428.
التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
تعدوله  تم  الذي  الناضور   (832

بتاريخ 82 وونيو 2)2).
ألجل النشر والبيان
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AFA TOURS
SARL AU

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
مسذل في الرباط بتاريخ 32 وونيو 2)2) 
قد تم تأسيس الشركة جات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد :
الهدف االجتماعي : كراء السيارات 

بدون سائق.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
8222 حصة اوت بلق عبد هللا.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
املسيرة،   5 أمل   ،8886  : املقر 

يعقوب املنصور، الرباط.
املسير : اوت بلق محمد.

 844453 التجاري  السذل  رقم 
بتاريخ 84 ووليو 2)2).

206 P

DEVACTIF
رأسمال قدره : 86.886.222 درهم

ا خيزوران 4 عمارة 85/84 طابق ) 
شقة 4، تمارة

تسذيل الشركة بالسذل التجاري 
التابع للمحكمة االبتدائية بتمارة

وتشطيبها من السذل التجاري التابع 
للمحكمة التجارية بالرباط

قرر  األسا�سي،  للقانون  وفقا 
دوفاكتيف  لشركة  العام  ا ذمع 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
درهم   86.886.222 قدره  برأسمال 
مقسم إلى حصة من 822 درهم لكل 

منهما 862 868.

إلى  للشركة  الرئي�سي  مقر  نقل 
عمارة   4 ا خيزوران   : التالي  العنوان 

14/15 طابق ) شقة 4، تمارة.
القانون  من   4 املادة  تعدول 

األسا�سي.
بالسذل  الشركة  تسذيل  تم 
االبتدائية  للمحكمة  التابع  التجاري 
بتمارة تحت رقم 2742)8 والتشطيب 
التابع  التجاري  السذل  من  عليها 
تحت  بالرباط  التجارية   للمحكمة 

رقم  242).
207 P

 UNITED REMOTE
MOROCCO

رأسمال قدره : 24.222 درهم
47، شارع األطلس، أكدال، الرباط

تغيير االسم التجاري للشركة
قرر   ،(2(2 فبراور   (2 بتاريخ 
ا ذمع العام لشركة «ووناوتد رمورت 
مسؤولية  جات  شركة  موروكو» 
 24.222 قدره  برأسمال  محدودة 
مقسم إلى 242 حصة من 822 درهم 
لكل منهما، ومقرها التجاري العنوان 
: 47، شارع األطلس، أكدال، الرباط.

تغيير االسم التجاري للشركة إلى 
 GEMOGRAPHY MOROCCO

جيموكرافي موروكو.
القانون  من   ( املادة  تعدول 

األسا�سي.
في  القانوني  اإلوداع  هذا  وجاء 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 (2(2 ووليو   84 بتاريخ  بالرباط 
وتعدول السذل   8254(6 تحت رقم 

التجاري رقم 383).
208 P

INSENSYA MAROC
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تمت   (2(2 ووليو   6 ووم  بالرباط 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها ا خصائص التالية :
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.INSENSYA MAROC : التسمية

مستحضرات  بيع   : الهدف 

تجارة،  استيراد وتصدور،  التجميل، 

تقدوم ا خدمة.

زنقة األشعري،   : املقر االجتماعي 

العمارة 84 الشقة 4، أكدال، الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيس الشركة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 822.222 درهم.

اإلدارة : عهد تسيير الشركة السيد 

االدري�سي  العمراني  محمد  سيدي 

العبا�سي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.

القانوني  اإلوداع  تم   -  II

التجاري  بالسذل  الشركة  وتسذيل 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   للمحكمة 

8 ووليو 2)2) تحت رقم )82534.

209 P

STE STRATEP
SARL AU

 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات شريك وحيد

باملواصفات التالية :

.STRATEP : التسمية

الهدف : أشغال مختلفة أو البناء.

املقر : شقة ) عمارة 6 زنقة جدة، 

الرباط.

املدة : 22 سنة من تاريخ التأسيس.

درهم   822.222  : الرأسمال 

مقسمة إلى 8222 حصة من فئة 822 

درهم موزعة كالتالي :

 8222 السيد اسماعيل القساوي 

حصة.

التسيير : اسماعيل القساوي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجاري  سذل  بالرباط  التجارية 

تحت رقم 843427.

210 P

RABAT BUTANE
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في فاتح 
شركة  تأسيس  تم  قد   (2(2 ووليو 
جات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

ا خصائص التالية :
 RABAT BUTANE  : التسمية 

.SARL
جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
تسويق   : االجتماعي  الهدف 

قنينات الغاز بشكل عام.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في 822.222 درهم مقسم إلى 
 822 حصة اجتماعية بقيمة   8222

درهم للحصة موزعة كالتالي :
السيد حمزة الكا�سي 622 حصة ؛
السيدة فاطمة الكا�سي 422 حصة.

ا حامل  حمزة الكا�سي،   : التسيير 
 AA42722 الوطنية  البطاقة  رقم 
الكريم  عبد  شارع   (82 ب  القاطن 
املحيط،   ،8 رقم  الشقة  ا خطابي، 

الرباط.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
املقر : 88 شارع عمر ابن ا خطاب، 
الرباط عند دومي  أكدال،   ( الشقة 

سيل برو.
املحكمة  في  القانوني  اإلوداع  وتم 
التجارية بالرباط بتاريخ 83 ووليو 2)2) 

بالسذل التجاري رقم  844425.
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مورين للتنمية
ش.م.م

شركة في طور التصفية
رأسمالها : 822.222 درهم

مقر الشركة : الرباط 46 شارع 
عقبة، شقة رقم )، أكدال

اختتام التصفية
أوال - قرر ا ذمع العام االستثنائي 
 (282 ديسمبر   5 بتاريخ  املنعقد 
ش.م.م  للتنمية»  «مورين   لشركة 

ما ولي :

لشركة  النهائية  التصفية   -  8

من  «مورين للتنمية» ش.م.م ابتداء 

تاريخ 5 ديسمبر 282).

جمة املصفي من وكالته  إبراء   -  (

وإخالءه من مهمته.

السذل  على  التشطيب   -3

التجاري بالرباط رقم 7437)8.

ثانيا - تم القيام باإلوداع القانوني 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

تحت   (2(2 ووليو   84 في   بالرباط 
رقم 8)8254.

مقتطف وبيان

املصفي

212 P

ZED PRO ECOM
ZPE

SARL AU

RC : 144441

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  بالرباط،   (2(2 وونيو   82

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس 

املحدودة جات الشريك الوحيد والتي 

تحمل ا خصائص التالية :

 ZED PRO ECOM  : التسمية 

.ZPE SARL AU

جات  شركة   : القانونية  الصفة 

الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي :

التجارة العامة، التجارة اإللكترونية ؛

االستيراد والتصدور.
رأس املال : 52.222 درهم مقسم 

درهم   822 حصة من فئة   522 إلى 

للحصة الواحدة كما ولي :

حصة   522 الزهري  وليد  السيد 

اجتماعية ؛

املذموع 522 حصة اجتماعية.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شارع   85  : االجتماعي  املقر 

الرباط  أكدال،   4 شقة  األبطال، 

.CHEZ APIMO

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد وليد الزهري ملدة غير محدودة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجاري  السذل  بمحكمة  القانوني 

بالرباط بتاريخ 84 ووليو 2)2) تحت 
رقم 825438.

213 P

 TRANS INTERNATIONNAL

KARICHAD
SARL AU

تأسيس شركة
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط   (2(2 وونيو   (6 بتاريخ 

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

ا خصائص التالية :

 TRANS  : التسمية 

.INTERNATIONNAL KARICHAD

والدولي  الوطني  النقل   : الهدف 

للبضائع.
العنوان التجاري : زنقة عبد العزيز 

العكاري،   ،7 رقم  أ  عمارة  بوطالب، 

الرباط.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم مقسمة إلى 8222 

درهم للحصة في   822 حصة بقيمة 

ملكية السيد كريم الشدادي.

تم تعيين السيد جواد   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسير  ا حقوني 

محددة.

22 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
التجاري  بالسذل  التقييد  تم 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

844583 بتاريخ 85 ووليو 2)2).

214 P
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 M &T MESSAGERIE

EXPRESS
شركة جات مسؤولية محدودة

السذل التجاري بالرباط 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   32

محدودة خصائصها  مسؤولية  جات 

كالتالي :

 M &T MESSAGERIE : التسمية 

.EXPRESS

شارع   ،378  : االجتماعي  املقر 

ا حسن الثاني، شقة رقم )، الرباط.

املدة : 22 سنة.

الهدف االجتماعي : هدف الشركة 

سواء داخل املغرب أو خارجه  حسابها 

أو  حساب اآلخرين :

- املراسلة ؛

الرسمية  السفر  وثائق  توزيع   -

املنزل  في  السفر  جوازات  وتسليم 

وا خدمات.

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

مقسمة  درهم   822.222 مبلغ  في 

درهم   822 8222 حصة من فئة  إلى 

للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :

مودع  الزهراء  فاطمة  السيدة   -

622 حصة ؛

- السيد محمد طيب 422 حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة فاطمة 

الزهراء مودع كمسيرة وحيدة للشركة.

بتوقيع  الشركة  تلتزم   : التوقيع 

السيدة فاطمة الزهراء مودع  ذميع 

العقود واملعامالت.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

بالسذل  تقييدها  تم  كما   825477

بتاريخ   844473 التجاري تحت رقم 

84 ووليو 2)2).
هذا بمثابة مقتطف وبيان

215 P

WISSAM ATLAS
SARL AU

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالرباط 
تأسيس  تم   (2(2 مارس   83 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

بشريك وحيد خصائصها كاآلتي :
 WISSAM ATLAS  : التسمية 

.SARL AU
درهم   822.222  : الرأسمال 
كل  قيمة  نصيب   8222 إلى  مقسم 
822 درهم مكتتبة ومدفوعة  نصيب 

من طرف الشريك الوحيد.
الغرض :

ومطاعم  املقاهي  استغالل   -
الوجبات السريعة ؛

- خدمة تموين وتنظيم اللقاءات 
وا حفالت ؛

واإلعالميات  التواصل  خدمات   -
وا خدمات اللوجستية.

الوفاق  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
األر�سي،  الطابق   (245 رقم   ERAC

تمارة.
تسيير  مهمة  أسندت   : التسيير 

الشركة إلى السيدة وسام لشهب.
األرباح : توزع على الشركاء أو تدرج 
بعد  ا خاص  االحتياطي  حساب  في 

اقتطاع االحتياطي القانوني.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
رقم  تجاري  بتمارة سذل  االبتدائية 

.832242
216 P

HUSHUSH CAR
SARL AU

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
85 ماي 2)2) تم تأسيس شركة جات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل ا خصائص التالية :
.HUSHUSH CAR : التسمية
.SARL AU : الصفة القانونية

الهدف االجتماعي : كراء السيارات.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :

السيد واسين اعبا 8222 حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
شارع   ،87 رقم   : املقر االجتماعي 

األبطال، الشقة 8، أكدال، الرباط.
املسير : السيد واسين اعبا.

التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.844323

217 P

BENYACHOU CARRIERE
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
اوت واكا ابن خليل كم 4 اوت 

اسحاق، خنيفرة
تأسيس الشركة

تم إنجاز القانون األسا�سي بتاريخ 
لتأسيس  خنيفرة،   (2(2 وونيو   86
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

باملواصفات التالية :
 BENYACHOU  : التسمية 

.CARRIERE
النشاط : استغالل مقلع.

املقر الرئي�سي : اوت واكا ابن خليل 
كم 4، اوت اسحاق، خنيفرة.

رأس املال : 822.222 درهم.
املدة : حددت املدة في 22 سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
ا حسين اليزودي.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
ووليو   83 بتاريخ  بخنيفرة  التجارية 

2)2) تحت رقم 856.
218 P

 EXCELLIA DE
CONSTRUCTION

 شركة جات املسؤولية املحدودة 
جات الشريك الواحد

رقم 87 إقامة البركة، خنيفرة
تعدول شركة

تم إنجاز ا ذمع العام االستثنائي 
بتاريخ )) وونيو 2)2) قصد :

رفع رأسمال الشركة من 822.222 
درهم إلى 652.222 درهم كما ولي :

الدرو�سي  السيد  حصص  رفع 
درهم   822 حصة   5522 ب  محمد 

للحصة 552.222 درهم.
 EXCELLIA DE شركة  رأسمال 
 652.222 هو   CONSTRUCTION

درهم ابتداءا من )) وونيو 2)2).
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
 التجارية بخنيفرة بتاريخ 2 ووليو 2)2) 

تحت رقم 848.
219 P

ACTM
SARL

 MAROUA IMM 38 GH5
 APPT 27, AIN ATIQ SKHIRAT,

TEMARA
في  مسذل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2 ووليو 2)2) بالرباط قد تم تأسيس 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

تحمل ا خصائص التالية :
التسمية : أ.س.ت.م.

الهدف االجتماعي :
أعمال بناء ؛

استيراد وتصدور ؛
التجارة.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 
822 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشكل التالي :
السيد أووب امليلي 622 حصة ؛

السيدة املودن خدوجة 422 حصة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس النهائي.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسذيل.
عمارة  مروى   : االجتماعي  املقر 
عين عتيق   (7 5 شقة رقم  ج ه   38

الصخيرات، تمارة.
املسير : السيد أووب امليلي.

التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.832282

220 P
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ULTEOS
تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة جات الشريك الوحيد

في  مسذل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
إعداد  تم  قد   ،(2(2 مارس   82
جات  لشركة  األسا�سي  النظام 
الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد باملميزات التالية :
.ULTEOS : تسمية الشركة

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي : مهندس مستشار.
لدى  موطن   : االجتماعي  املقر 
شارع   88 في   DOMICILE PRO
أكدال   ،( شقة  ا خطاب،  بن  عمر 

82222، الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التقييد في السذل التجاري.
وناور  فاتح  من   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل سنة ما عدا   38 إلى 
السنة األولى تبتدئ من تاريخ التقييد 

في السذل التجاري.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

مقسم كالتالي :
 8222 أماني  االمصار  بدر  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم.
مسير الشركة : السيد بدر االمصار 

أماني.
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.844488
221 P

LES ATELIERS OPTIMA
شركة جات املسؤولية املحدودة

عنوان مقرها االجتماعي : عمارة 
سراوا، طابق 4، زاوية شارع الرياض 

وشارع األرز، حي الرياض، الرباط
املقيدة في السذل التجاري ملدونة 

الرباط تحت الرقم 22)882
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تمت   (2(2 فبراور   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املر�سي  هناء  السيدة  -استقالة 

من مهامها كمسيرة للشركة.

غرافي  اسماعيل  السيد  تعيين   -
مسير للشركة.

- تعدول النظام األسا�سي للشركة 
جراء جلك التغيير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   83 التجارية بالرباط في تاريخ 

2)2) تحت الرقم )82532.
222 P

NEODIS
شركة جات املسؤولية املحدودة

عنوان مقرها االجتماعي : عمارة 
سراوا، طابق 4، زاوية شارع الرياض 

وشارع األرز، حي الرياض، الرباط
املقيدة في السذل التجاري ملدونة 

الرباط تحت الرقم 88837
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تمت   (2(2 فبراور   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :
املر�سي  هناء  السيدة  استقالة   -

من مهامها كمسيرة للشركة.
السماللي  محمد  السيد  تعيين   -

مسير للشركة.
- تعدول النظام األسا�سي للشركة 

جراء جلك التغيير.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   83 التجارية بالرباط في تاريخ 

2)2) تحت الرقم 825322.
223 P

MOBISPHERE
 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد
عنوان مقرها االجتماعي : عمارة 

سراوا، طابق 4، زاوية شارع الرياض 
وشارع األرز، حي الرياض، الرباط

املقيدة في السذل التجاري ملدونة 
الرباط تحت الرقم 5))2)8

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 
 (2(2 فبراور   83 تاريخ  في  املتخذة 

تمت املصادقة على :
املر�سي  هناء  السيدة  استقالة   -

من مهامها كمسيرة للشركة.
غرافي  اسماعيل  السيد  تعيين   -

مسير للشركة.

- تعدول النظام األسا�سي للشركة 
جراء جلك التغيير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   83 التجارية بالرباط في تاريخ 

2)2) تحت الرقم 825328.
224 P

NOVA ASSURANCES
 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد
عنوان مقرها االجتماعي : عمارة 

سراوا، طابق 4، زاوية شارع الرياض 
وشارع األرز، حي الرياض، الرباط

املقيدة في السذل التجاري ملدونة 
الرباط تحت الرقم 2863)8

بمقت�سى قرارات الشريك الوحيد 
املتخذة في تاريخ 2) وناور 2)2) تمت 

املصادقة على :
املر�سي  هناء  السيدة  استقالة   -

من مهامها كمسيرة للشركة.
التازي  زينب  السيدة  تعيين   -

مسيرة مشاركة للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   83 التجارية بالرباط في تاريخ 

2)2) تحت الرقم 825382.
225 P

GTI MAROC IMMOBILIER
SARL

بمقت�سى جمع عام استثنائي حرر 
قرر شركاء   (2(2 ماي   84 في الرباط 
GTI MAROC IMMOBILIER ش.م.م 

ما ولي :
طرف  من  حصة   522 تفويت   -
السيد جواد الصوفي إلى السيد رضا 

اليوي�سي.
الصوفي  السيد جواد  استقالة   -

من منصبه كمسير للشركة.
اليوي�سي  رضا  السيد  تعيين   -

كمسير وحيد للشركة.
من  و83   7  ،6 املواد  تعدول   -

القانون األسا�سي للشركة.
تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط 
باملحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 

838238 بتاريخ 32 وونيو 2)2).
226 P

ZYPOOL
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 32 شارع 
فلورانس املحيط، الرباط

تأسيس شركة
تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
لشركة  األسا�سي  القانون   إنشاء 
مسؤولية  جات  شركة   «ZYPOOL»
محدودة بشريك وحيد والتي تتصف 

كما ولي :
.ZYPOOL : اسمها

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شارع   32 رقم   : مقرها االجتماعي 
فلورانس، املحيط، الرباط.

هدفها :
- البلياردو، كرة الطاولة، امللعب، 
من  وغيرها  والدبابيس  الكرة  آالت 
التي  ا ذماعية  أو  الفردوة  األلعاب 

تلعب في الداخل ؛
تنظيم فعاليات ألعاب داخلية   -

وخارجية ؛
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
التجارية  أو  السياحية  أو   املالية 
أو الصناعية أو املنقولة أو العقارية، 
مرتبطة  تكون  أن  املحتمل  من  التي 
كليا  مباشر،  غير  أو  مباشرة   بشكل 
أو جزئيا بأي من األشياء أو ا خصائص 

أو أي أشياء مماثلة أو جات صلة.
سنة تبتدئ من ووم   22  : أمدها 
تسذيل الشركة في السذل التجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
حامل  العلوي،  االسماعيلي  أسامة 
للذنسية املغربية والبطاقة الوطنية 
 7 الساكن ب الرقم   ،HH5(64 رقم 
زنقة الدرة، حي الفرح سيدي بوزيد، 

أسفي.
كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
املسير  ما وخص معامالتها باإلمضاء 

السيد أسامة اإلسماعيلي العلوي.
رأسمالها : 822.222 درهم موزعة 
بقيمة  اجتماعية  حصة   8222 إلى 

822 درهم للواحدة، كما ولي :
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أسامة  للسيد  حصة   8222
اإلسماعيلي العلوي.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 
بالرباط بتاريخ 85 ووليو 2)2) تحت 

سذل تجاري رقم 844425.
للتلخيص والنشر

املسيرون

227 P

ALEF.K HOLDING
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : 4 زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، شقة رقم 7، 

أكدال، الرباط
تأسيس شركة

إنشاء  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ALEF.K لشركة  األسا�سي  القانون 
مسؤولية  جات  شركة   HOLDING
محدودة بشريك وحيد والتي تتصف 

كما ولي :
.ALEF.K HOLDING : اسمها

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقرها االجتماعي : 4 زنقة واد زيز، 
الطابق الثالث، شقة رقم 7، أكدال، 

الرباط.
هدفها :

على  واالستحواج  املحافظ  إدارة 
املباشرة  أو غير  املباشرة  املشاركات، 
أو الشركات من  العمليات  في جميع 
أي شكل وأي كائن عن طريق إنشاء 
الشركات، أو املشاركة في دستورها أو 
في زيادة رأس املال للشركات القائمة 
أو عن طريق الكفالة أو شراء األوراق 
املالية أو ا حقوق االجتماعية أو غير 
جلك وبشكل خاص في جميع املشاريع ؛

إدارة جميع األعمال أو الشركات 
املالية الشركات  أو  العقارات   أو 

 أو الصناعية أو التجارية ؛
والتطوير  واملشورة  الدراسة 
وتحقيق جميع املواضع أو االستثمارات 
الفنية  املشاريع  جميع  وكذلك 
والصناعية  واملالية  واالقتصادوة 
والسياحية  والتجارية  والتعدونية 

والزراعية والعقارية ؛

االستشارات اإلدارية والتنظيمية ؛

العمليات  جميع  عام،  وبشكل 

املالية والتجارية والصناعية واملنقولة 

والتي ومكن ربطها بشكل  والعقارية، 

مباشر أو غير مباشر بالكائن املذكور 

املماثلة  األشياء  بجميع  أو   أعاله 

مثل تعزيز تطويرها   أو جات الصلة، 

أو تمدودها.

سنة تبتدئ من ووم   22  : أمدها 

تسذيل الشركة في السذل التجاري.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

كريم بلعزيز، حامل للذنسية املغربية 

 ،A526558 رقم  الوطنية  والبطاقة 

املحيط،  حدائق  إقامة  ب  الساكن 

رقم 832، دار بوعزة، النواصر، الدار 

البيضاء.

كل  في  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 

املسير  ما وخص معامالتها باإلمضاء 

السيد كريم بلعزيز.

رأسمالها : 822.222 درهم موزعة 

بقيمة  اجتماعية  حصة   8222 إلى 

822 درهم للواحدة، كما ولي :

8222 حصة للسيد كريم بلعزيز.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

التجارية  املحكمة  لدى  القانوني 

بالرباط بتاريخ 85 ووليو 2)2) تحت 

سذل تجاري رقم 844423.
للتلخيص والنشر

املسيرون

228 P

ARBA INVEST
SARL AU

عربا لالستثمار

 شركة محدودة املسؤولية 

جات الشريك الوحيد

تأسيس
بتاريخ  مؤرخ  عرفي   بعقد 

تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   88

«تيج لالستثمار» جات امليزات التالية :

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية جات الشريك الوحيد.

التسمية : عربا لالستثمار.

الشركة كغرض داخل   : الغرض 

املغرب وخارجه :

اإلنعاش العقاري ؛

وأعمال  والتشييد  البناء  أعمال 

مختلفة ؛

الترويج التجاري والصناعي، التعاقد 

من الباطن والتمثيل التجاري  ذميع 

الشركات في املغرب وفي ا خارج ؛

كيف  املواد  جميع  وتوزيع   بيع 

ما كانت طبيعتها ؛

االستيراد والتصدور  ذميع املواد 

واآلليات وا خدمات ؛

والعقارات  األرا�سي  جميع  شراء 

املبنية والغير مبنية ؛

هدم وتقسيم جميع العقارات ؛

واملهنية  السكنية  العقارات  بناء 

واإلدارية ؛

بناء واستغالل وكراء وتسيير جميع 

العقارات املهنية اإلدارية والسكنية ؛

الصناعية  األعمال  كل  وعموما 

وكل  والعقارية  واملالية  والتجارية 

عمل جا صلة مباشرة أو غير مباشرة 

باألغراض املذكورة أعاله والتي تشذع 

على تنمية الشركة.

البيضاء  الدار   : االجتماعي  املقر 
رقم 88 زنقة 3 راتس، الطابق األول، 

القدس، سيدي البرنو�سي.

في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 درهم مقسمة على   822.222

حصة من فئة 822 درهم.

السنة املالية : من الفاتح وناور إلى 

ديسمبر واستثناءا وبدئ من أول   38

نشاط فعلي للشركة في السنة األولى 

من التأسيس.

ملدة  مسيرة  الشركة   : التسيير 

غير محدودة من طرف السيد عادل 

عرباوي وحده.

القانوني  اإلوداع  تم   : اإلوداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

 بالدار البيضاء بتاريخ 82 ووليو 2)2) 

تحت رقم 3)4658.

229 P

UPDIS SOLUTION
SARL

شركة جات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
السيد   ،(287 ووليو   5 في  البيضاء 
رشيد بريمة بصفته مسير وحيد يعلن 
مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  عن 
صولسيو»  ديس  «أب  محدودة 

ش.ج.م.م جاءت خصائصها كالتالي :
 UPDIS SOLUTION  : التسمية 

ش.ج.م.م.
الغرض االجتماعي : وتعلق نشاط 

الشركة سواء باملغرب أو خارجه :
خدمات وأعمال متنوعة ؛

التمثيل،  التجارة،  االستيراد، 
البيع، الشراء والتوزيع  ذميع السلع 
واألدوات أو املواد األولية واملنتجات 
كيفما  املصنعة  نصف  أو  املصنعة 

كانت طبيعتها ؛
دراسة وتصميم وتنفيذ حمامات 

السباحة والنوافير ؛
دراسة وتصميم وتركيب املحطات 

الهيدروليكية ؛
التصدور واالستيراد ؛

متعددة  متاجر  وتشغيل  إنشاء 
والشراء  والبيع  واستيراد  األغراض 

با ذملة وشبه ا ذملة والتقسيط ؛
الشركات  عالمات  جميع  تمثيل 

التجارية، املحلية أو األجنبية ؛
املتعلقة  العمليات  جميع 

باألشغال العقارية واملنقولة ؛
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
واملالية  والصناعية  التجارية 
مباشر  ارتباط  لها  التي   والعقارية 
أو غير مباشر بأحد األهداف املذكورة 
في  املساهمة  شأنها  من  والتي  أعاله 

إنماء الشركة.
الهدى،  حي   : االجتماعي   املقر 

زنقة 5 رقم 2)، الدار البيضاء.
تاريخ  من  تبدئ  سنة   22  : املدة 

التسذيل في السذل التجاري.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في مبلغ قدره 822.222 درهم مقسم 
إلى 8222 حصة قيمة كل واحدة 822 

درهم.
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الفاتح  من   : االجتماعي  املوسم 
واستثناءا  ديسمبر،   38 إلى  وناور 
وبدئ من أول نشاط فعلي للشركة في 

السنة األولى من التأسيس.
تسير  الشركة   : اإلداري  التسيير 
السيد  طرف  من  محدودة  غير  ملدة 

رشيد بريمة.
باملركز  القانوني  اإلوداع  تم 
البيضاء  بالدار  لالستثمار  ا ذهوي 
رقم السذل   (287 ووليو   (4 بتاريخ 

التجاري 388782.
230 P

TEMASOL
س.ت الرباط رقم : 55858
نقل املقر االجتماعي للشركة

I - بموجب املحضر مجلس اإلدارة 
ومحضر   (2(2 فبراور   4 ب  املؤرخ 
ا ذمع العام املختلط بتاريخ 2) أبريل 
 TEMASOL املسماة  للشركة   (2(2
شركة مساهمة راسمالها 3.522.222 
االجتماعي  مقرها  كان  التي  درهم 
 ،3 الطابق  زنقة وارغة،   33 بالرباط 

ما ولي :
للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 
 : التالي  العنوان  إلى  املدونة  بنفس 
اوكاومدن،  جبل  زنقة   52 الرباط، 

إقامة لينا، طابق رقم 8، أكدال.
األسا�سي  للنظام  املوافق  التغيير 

للشركة.
القانوني  اإلوداع  إنجاز  تم   -  II
في  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

85 ووليو 2)2) تحت رقم 825426.
231 P

STE M GRAND TRAVAUX
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس
وضع  تم   (2(2 ووليو   3 بتاريخ 
قانون منظم لشركة جات املسؤولية 

املحدودة وجات املميزات التالية :
 STE M GRAND  : التسمية 
TRAVAUX جات املسؤولية املحدودة.
أعمال  أشغال مختلفة،   : الهدف 

البناء.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
حصة من   8222 إلى  درهم مقسمة 
موزعة  للواحدة  درهم   822 فئة 

كاآلتي :
السيد شيبة مصطفى 522 حصة ؛

 522 امحمد  سيد  ميارة  السيد 
حصة.

املقر االجتماعي : تجزئة املستقبل 
رقم 455، العيون.

شيبة  السيد  تعيين  تم   : اإلدارة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  مصطفى 
محددة كما تعتمد الشركة اإلمضاء 
مصطفى  شيبة  للمسير  املنفصل 

والسيد ميارة سيدامحمد.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   82 بتاريخ 

.3(883
232 P

STE DIWAN EXPERTISE
SARL AU

الرأسمال : 822.222 درهم
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
بالقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،(2(2 ماي   (2 بتاريخ 
جات  لشركة  األسا�سي  القانون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

جات ا خصائص التالية :
 STE DIWAN : التسمية االجتماعية

.EXPERTISE SARL AU
الهدف االجتماعي :

االستشارات اإلدارية ؛
اإلدارة.

 8484 إقامة   : االجتماعي  املقر 
شقة رقم )8 لوفا لون، القنيطرة.

املدة االجتماعية : 22 سنة ابتداء 
من تاريخ تأسيسها.

الرأسمال االجتماعي : حدد رأسمال 
درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 
موزعة على 8222 حصة من فئة 822 

درهم للحصة وزعت كما ولي :
السيد املامون مراني علوي 8222 

حصة.

من  تبدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح وناور إلى 38 ديسمبر من كل سنة.
التسيير : تم تعيين السيدة سهام 
غير  ملدة  لشركة  كمسيرة  ا ذعفري 

محدودة.
التجاري  السذل  إوداع  تم 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية 
بالقنيطرة بتاريخ 8 ووليو 2)2) تحت 

رقم )868.
233 P

SPM SERVICE
سبم سيرفيس

رأس املال : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : الطابق األول، 
عمارة رقم 24 شقة رقم 5 زنقة 

نابولي، املحيط، الرباط
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي حرر بالرباط 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
محدودة املسؤولية جات املواصفات 

التالية :
التسمية : «سبم سيرفيس».

األول،  الطابق   : االجتماعي  املقر 
زنقة   5 رقم  شقة   24 رقم  عمارة 

نابولي، املحيط، الرباط.
في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 
 8222 من  مكون  درهم   822.222
حصة من فئة 822 درهم لكل حصة 

لفائدة :
السيد كريم شهبون 52) حصة ؛
ا حرير  السبيطي  مروان  السيد 

52) حصة ؛
السيد مهدي محيب 52) حصة ؛
السيد مروان غراربة 52) حصة.

تاجر  حدائق،  مقاول   : الغرض 
النباتات.

املدة : 22 سنة.
السيد  الشركة  يسير   : املسير 

مروان غراربة ملدة غير محدودة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم السذل   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

التجاري 844485.
234 P

كيت ماتيريو أنديستغيال دو سوس
 شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات رأسمال : 8222.222 درهم

املقر االجتماعي : طريق س أ، شارع 

ابن العربي ك، أكادور

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 7 ووليو 2)2)، تقرر ما ولي :

حسن  بومكوك  السيد  تعيين 

كمسيرون  محمد  بومكوك  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.

تحدوث القانون األسا�سي.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  بأكادور  التجارية   املحكمة 

85 ووليو 2)2) تحت الرقم 28423.

235 P

أوناسيس
شركة محدودة املسؤولية

رأسمالها : 22.222) درهم

مقرها االجتماعي : زنقة 3 الطبقة 3 

القطعة 48-52 عين الشق، تجزئة 

ا حمراء، الدار البيضاء

العام  ا ذمع  مداوالت  بمقت�سى 

االستثنائي بتاريخ 8 وناور 2)2) تقرر 

ما ولي :

 (22 تفويت  على  املوافقة   -  8

السيد  ملك  في  اجتماعية  حصة 

محمد زين العابدون إلى السيدة بن 

كيران بسمة.

ا ذدد  املوافقة على الشركاء   -  (

ب  الشركة  رأسمال  من  والرفع 

822.222 درهم.

األسا�سي  القانون  تعدول   -  3

للشركة.

4 - تخويل الصالحيات الضرورية 

للقيام باإلجراءات القانونية.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

)73773 بتاريخ 32 وونيو 2)2).

236 P
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مدترانيا اسونص
 شركة محدودة املسؤولية 

لشريك وحيد
رأسمالها : 82.222 درهم

مقرها االجتماعي : بني انصار، 
شارع ا حسن الثاني، حي اوالد 
بويفوقوسن، إقامة واسمين، 

الطابق األول، رقم م 3، الناضور
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   (7 بتاريخ  بالناضور 
تم تأسيس النظام األسا�سي لشركة 
ش.م.م لشريك  «مدترانيا اسونص» 

وحيد وفق ا خصائص التالية :
اسونص»  «مدترانيا   : التسمية 

ش.م.م لشريك وحيد.
املوضوع : 

مستحضرات  تصنيع  مختبر 
التجميل والعافية ؛

األولية  املواد  وتصدور  استيراد 
ومستحضرات التجميل ؛

العمليات  كل  إجمالية  وبصفة 
العقارية،  الصناعية،  التجارية، 
غير العقارية واملالية التي لها عالقة 
بموضوع  مباشرة  وغير  مباشرة 

الشركة قصد تطويرها.
سريان  تبتدئ  سنة   22  : املدة 
النهائي  التأسيس  تاريخ  مفعولها من 

للشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
مقسمة  درهم   82.222 في  الشركة 
درهم   822 ب  حصة   822 على 
ا حصص  وهذه  الواحدة  للحصة 

موزعة كاآلتي :
 822 مريم  البوجمعاوي  اآلنسة 

حصة.
اآلنسة  الشركة  تسير   : التسيير 
مزدادة  مغربية  مريم،  البوجمعاوي 
 ،8224 مارس   82 بتاريخ  بالناضور 
أوالد  حي  انصار،  ببني  والساكنة 

بويفقوسن، إقليم الناضور.
تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط 
 باملحكمة االبتدائية بالناضور بتاريخ 
 882 رقم  تحت   (2(2 ووليو   8
السذل التجاري رقم 8878 املؤرخ في 

85 ووليو 2)2).
ألجل النشر والبيان

237 P

EJJERRARI DISTRIBUTION
SARL AU

تأسيس
 (8 في  حرر  عرفي  لعقد  وفقا 

شركة  تأسيس  تم   ،(288 سبتمبر 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  جات 

األساسية  عناصرها  تتلخص  وحيد 

كما ولي :

 EJJERRARI  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL AU

عبد  زنقة   4(  : االجتماعي  املقر 

شارع   4 شقة  الدووري،  الكريم 

مدغشقر DRC، الرباط.

النشاط التجاري :

)تسويق وتوزيع  اإلدارى التجارية 

السلع  منتجات  التنظيف  منتجات 

املنزلية العامة( ؛

املقاول ؛

مقاول نقل البضائع.
في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 ل  مقسمة  درهم   822.222

للحصة،  درهم   822 بقيمة  حصة 

طرف  من  بأكمله  املال  رأس  حرر 

السيد ا ذراري زهير.

ويدورها  الشركة  يسير   : التسيير 

السيد ا ذراري زهير.

تم في املحكمة   : اإلوداع القانوني 

االبتدائية بسال في فاتح نوفمبر 288) 

السذل التجاري رقم 2)8332.
للخالصة والبيان
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STE WATWINE
SARL

تعدوالت قانونية
العام  ا ذمع  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   (3 بتاريخ  االستثنائي 

املنعقد بمقر الشركة جات املسؤولية 
قرر   WATWINE املسماة  املحدودة 

الشركاء ووافقوا على ما ولي :

إقرار تفويت 8222 حصة من فئة 

السيد  بالكامل  وملكها  درهم   822

ووسف  السيد  لفائدة  امنو  ا حسن 

امنو.

ا حسن  الوحيد  املسير  استقالة 
امنو من الشركة.

التسيير والتوقيع للشركة للمسير 
ا ذدود السيد ووسف امنو.

تعدول القانون األسا�سي للشركة.
اإلوداع القانوني : تم بكتابة الضبط 
لدى املحكمة االبتدائية بإنزكان بتاريخ 

2) وونيو 2)2) تحت رقم 2)7.
239 P

STE MARSHALL CAR
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 3 ووليو 2)2)، تم تغيير بعض 

قوانين الشركة وحدد ما ولي :
بيع حصص وونس الرا�سي كاملة 
بمبلغ  حصة   8222 ب  تقدر  والتي 
طارق  السيد  إلى  درهم   822.222

خضاري.
واستقالة  إبراء   : املسير  تغيير 
السيد وونس الرا�سي وتدار الشركة 
السيد  ا ذدود  مسيرها  طرف  من 

طارق خضاري ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (287 ووليو   84 بتاريخ 

.825465
240 P

STE GAZZAZ TRAVEL
SARL AU

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ 7 ووليو 2)2)، تم تغيير بعض 

قوانين الشركة وحدد ما ولي :
كاملة  قزاز  حسام  حصص  بيع 
بمبلغ  حصة   8222 ب  تقدر  والتي 
حسن  السيد  إلى  درهم   822.222

مصباح.
واستقالة  إبراء   : املسير  تغيير 
السيد حسام قزاز وتدار الشركة من 
طرف مسيرها ا ذدود السيد حسن 

مصباح ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بتمارة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (287 ووليو   83 بتاريخ 

.825488

241 P

STE KB9

SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
جات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   (2(2 وونيو   (( بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية جات الشريك الوحيد جات 

املميزات التالية :

الهدف : 

تجارة ؛

السيارات  وتصدور  استيراد 

ا ذدودة واملستعملة.

املقر : عمارة رقم 32 شقة رقم 8 

شارع موالي أحمد الوكيلي، حسان.

بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 822.222 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  الكريم  عبد  دكلة  السيد 

محدودة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 

بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 8 ووليو 2)2).

 8443(2  : رقم السذل التجاري 

تحت رقم 3)8253.
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SIYAHA PROMOTE

S.A

سياحة بروموت ش.م

شركة مساهمة

جات رأسمال : 522.222 درهم

مقرها االجتماعي : ب 32 شارع 

موالي ووسف، الدار البيضاء

 السذل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 875357

التعريف الضريبي : 8827643

8 - بمقت�سى محضر ا ذمع العام 

االستثنائي للشركة املؤرخ في 6) ماي 

2)2)، تقرر ما ولي :
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االجتماعي  الرأسمال  في  الزيادة 

عن  درهم   622.222 بمبلغ  للشركة 

طريق تحويل مجموع ا حساب ا ذاري 

والفوائد على ا حساب ا ذاري للشركة 

وبواسطة  درهم   538.622 بمبلغ 

 68.422 بمبلغ  النقدوة  ا حصص 
 522.222 من  رفعه  أجل  من  درهم 

درهم إلى 8.822.222 درهم.
6222 سهم جدود من  معاونة أن 
درهم بقيمة   822 من فئة   A صنف 
في  للزيادة  املكونة  للواحدة  اسمية 
درهم   622.222 بمبلغ  الرأسمال 
ا حساب  تحويل مجموع  عن طريق 
على  والفوائد  للشركة  ا ذاري 
للشركة وبواسطة  ا ذاري  ا حساب 
اكتتابها  تم  قد  النقدوة  ا حصص 
شركة  بواسطة  بأكملها  وتحريرها 

«أكتيف أنفيست» ش.م.
 6 للمادتين  املوازي  التعدول 
واعتماد  األسا�سي  القانون  من  و7 

القانون األسا�سي املعدل.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم   -  (
كتابة ضبط املحكمة التجارية بالدار 
البيضاء بتاريخ 84 ووليو 2)2) تحت 

رقم 732472.
مقتطف للبيان
املمثل القانوني
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LOCATEAM
SARL AU

في  مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(2 وونيو   (6 الرباط بتاريخ 
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد :
.LOCATEAM : التسمية

الهدف االجتماعي : نقل املستخدمين.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
 8222 املهاجي  رشدي  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

املقر : 5) ساحة أبو بكر الصدوق 

شقة )، أكدال، الرباط.

املسير : السيد رشدي املهاجي.
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.8445(2
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FIDUCIAIRE AMIZA

 DROGUERIE

QUINCAILLERIE ANOBL
SARL A.U

رأسمال الشركة : 822.222 درهم

ICE : 002540135000011

RC : 43417

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ باكادور  

تم تأسيس   ،(2(2 وونيو   (7 بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

باملواصفات التالية :

 DROGUERIE  : التسمية 

.QUINCAILLERIE ANOBL

الهدف :

بيع املعدات و االجهزة.

اإلشغال املختلفة. 
شارع   4(8 رقم   : املقر االجتماعي 

القباج رياض السالم اكادور.

املدة : 22 سنة.

وناور   28 : من  السنة االجتماعية 

إلى 38 ديسمبر.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم  

اجتماعية  حصة   8222 إلى  مقسم 

بمقدار 822 درهم لكل واحدة.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  شقناوي، 

محدود ة.  

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت الـــرقم   (2(2 ووليو   22 بتاريخ 
التجاري  بالسذل  ومسذلة   28228

في نفس اليوم تحت الرقم 43487.
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مكتـــب حسابــات ســروا ش. م.م.

عمــارة دامو شــارع محمد السادس اوت ملــول

الفاكس: 65-))-4)-8)2   الهاتف: -4)-8)2

7(-46

 Sté DARRAJ AHMAD SAIED
MAHMOUD

SARL AU
رأسمالها : 82.222 درهم

تأسيس شركة
وبموجب   04/07/2020 بتاريخ 
دات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
إسم  تحت  املحدودة  املسؤولية 
 Sté «DARRAJ AHMAD SAIED

 MAHMOUD» SARL AU
هدفها : استراد وتصدور السيارات 

املستعلة.
العنوان التجاري : شقة رقم 25) 
الطابق التاني اقامة املنزه ب 3 عمارة 

3 شارع ا ذيش امللكي أكادور.
درهم موزعة   82.222  : رأسمالها 
  822 822 حصة قيمة كل حصة  إلى 

دراهم، موزعة كما ولي :
السيد دراج أحمد سعيد محمود  

8222حصة.
تم تعيين السيد    : تسيير الشركة 
مسيرا  محمود  سعيد  أحمد  دراج 
للشركة ملدة غير محدودة مع تخويله 
القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة.
املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكتب  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ   22274 رقم  تحت  باكادور 

.2020/07/09
 Sté DARRAJ شركة  سذلت 
 AHMAD SAIED MAHMOUD
التجاري  بالسذل   SARL AU
بتاريخ    43427 رقم  تحت  بأكادور 

.2020/07/09
246 P

STE FORESMATEC
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   تأسيس  تم   2020/06/16
جات  املحدودة  املسؤولية  جات 

املميزات التالية :

 STE FORESMATEC  : التسمية 
SARL A.U

املقر االجتماعي : 52 شارع الشاطئ 
- طانطان.

درهم   822.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822 درهم.
الهدف : تجهيزات املكتب.

الشركاء :
الصالحي ا حسين، مغربي، مزداد 
رقم ب.ت.و   ،1968/01/01  بتاريخ 

JF 562(
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   38 وناور و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
غير  ملدة  ا حسين  الصالحي 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السذل 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2020/06/09 تحت رقم 5287.
247 P

FRENCH FRIES
تأسيس شركة

وونيو   88 في  طبقا للعقد املؤرخ 
األسا�سي  القانون  وضع  ثم   (282
محدودة  مسؤولية  جات  لشركة 

وشريك واحد على النحو التالي :
FRENCH FRIES : اسم الشركة

البحرية  األنشطة   : الهدف 
وا ذبلية.

الساحل  حي   : االجتماعي  املقر 
تمراغت اورير اكادور. 

املدة : 22 سنة. 
درهم   72.222   : الرأسمال 
 822 حصة مقابل   722 مقسمة إلى 

درهم للحصة. 
سليم  حمومي  السيد   : التسيير 

والسيد البونك تريستون.
والباقي  للذخيرة   %5  : األرباح 

حسب قرار الشركاء.
تبتدئ من فاتح وناور إلى   : السنة 

غاوة 38 ديسمبر.
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التجارية  باملحكمة  اإلوداع  تم 
تحت   2020/07/13 بتاريخ  باكادور 

رقم 43468.
248 P

STE FRESH NATURAL
 SARL

شركة فريش ناترال ش.م.م
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   2020/07/07

جات املميزات التالية :
ناترال  فريش  شركة   : التسمية 

ش.م.م. 
استيراد   : االجتماعي  الهدف 

وتصدور.
العنوان : تجزئة النهضة بيوكرى.

املدة : 22 سنة.
درهم   822.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر من كل سنة.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

كامبوس ملدة غير محدودة. 
اإلوداع  تم   : التجاري  السذل 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 
رقم   .865 تحت رقم   2020/07/10

السذل التجاري 2523).
249 P

UPDATE TRANS
RC : 43387 / AGADIR

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس 
بتاريخ عقد   2020/05/13 محدودة 

عرفي ثم بأكادور مواصفتها كالتالي :
.UPDATE TRANS : التسمية

نقل  مقاول   : االجتماعي  الهدف 
البضائع وطنيا ودوليا  حساب الغير.

االستيراد والتصدور. 
وسيط.

املقر االجتماعي : الشقة رقم 8 حي 
اكيدر دراركة اكادور.

املدة : 22 سنة.

 822.222  : االجتماعي  الرأسمال 

حصة   8222 إلى  مقسمة  درهم 

درهم للسهم   822 اجتماعية بقيمة 

مقسمة كالتالي :

 522 دحوم  ا حسين  السيد 

حصة.

السيدة : وفاء حنيش 522 حصة.

ا حسين  السيد  تعيين   : التسيير 

دحوم كمسير للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح ديسمبر إلى 38وناور.

الفصل  مقسمة حسب   : األرباح 

8) من قانون الشركة.

إوداعه  تم   : القانوني  اإلوداع 

باملحكمة التجارية بأكادور تحت رقم 

22284 ووم 2020/07/07. 
للخالصة و البيان

250 P

 TRANS SALIDAM شركة
 SARL A.U 

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2020/06/11

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

جات املميزات التالية :

  TRANS SALIDAM  : التسمية 

SARL A.U

SLD : اختصار الشركة

غرب   (42  : االجتماعي  املقر 

حي  هللا  عبد  موالي  االمير  مدرسة 

الصحراء، طانطان.

درهم   822.222  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822 دراهم.

البضائع  حساب  نقل   : الهدف 

الغير.

: محمد مجاهد، مغربي،  الشركاء 

مزداد بتاريخ 1975/12/03، ب. و. ت 

H(44636

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية  

ديسمبر من كل   38 وناور و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة حاليا من  التسيير 
طرف :

محمد مجاهد ملدة غير محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السذل 
بتاريخ   بطانطان  االبتدائية 

16/06/2020 تحت رقم 5377.
251 P

STE ESPRIT HOME
تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   88
جات املسؤولية املحدودة، وخاصياتها 

كالتالي :
التسمية : شركة اسبري هوم.

بلوك أ   388 : رقم  املقراالجتماعي 
حي أسكا تيكيوين أكادور.

خدمات   : االجتماعي  الهدف 
وأعمال متنوعة و تصميم كلي.

مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 8222 درهم مقسمة على   822.222

حصة من فئة 822 درهم للواحدة.
وتم تسييرالشركة   : تسير الشركة 

من طرف السيد رشيدة أخراز.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (2(2 ووليو   8 بتاريخ  بأكادور 

رقم 22237 سذل تجاري43323.
إمضاء

252 P

Ste ELHAHISECURITE
SARL AU

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

ووم  املؤرخ  العرفي  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   2020/03/11
 Ste ELHAHISECURITE SARL AU

تحمل املواصفات التالية:
األهداف :

تثبيت أجهزة املراقبة واملعلوميات.
بيع أجهزة املراقبة واملعلوميات.

مقاول في االشغال العامة والبناء. 
رأسمال الشركة : 822.222 درهم  

في ملك السيد ا حاحي عبد الصمد.

ا حاحي السيد   :  التسيير 
عبد الصمد.

اغا  اوت   : االجتماعي  املقر 
بالقشاش تارودانت.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط  بكتابة  للشركة  القانوني 
باملحكمة االبتدائية بتارودانت تحت 
ماوو   26 بتاريخ   2020/199 رقم 
التجاري  بالسذل  وسذلت   (2(2
لنفس املحكمة  وبنفس التاريخ تحت 

رقم : 6652.
253 P

شــركة الحمايني ترونس
ش.م.م

 SOCIETE EL HOUMAINI TRANS
sarl a.u

رأس مالها : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : دوار تين منصور 

ج.ق اونشادن شتوكة اوت باها
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بالشريك الوحيد
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
88 وونيو 2)2)، تم إحداث القانون 
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة بالشريك الوحيد من طرف 

املوقع للعقد، خصائصها كالتالي :
التسمية : شركة ا حماوني ترونس 
 STE EL HOUMAINI ش.م.م 

.TRANS SARL A.U
املقر االجتماعي : دوار تين منصور 

ج.ق اونشادن  شتوكة اوت باها .
الهدف االجتماعي :

نقل املستخدمين  حساب الغير.
 TRANSPORT DE
 PERSONNEL POUR LE COMPTE

 D’AUTRUI
 : في  حدد  الشركة  مال  رأس 
 8222 إلى  مقسم  درهم   822.222
للحصة  درهم   822 فئة  من  حصة 
السيد  كاملة  وملكها  الواحدة 

مصطفى ا حماوني.
مصطفى  السيد  عين   : التسيير 
ملدة  للشركة  وحيد  مسيرا  ا حماوني 

غير محدودة.
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من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر.

لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية انزكان تحت رقم  

السذل   2020/07/08 بتاريخ   848

التجاري : 2568).

254 P

 TRANSPORT شركة 

TIGHINIOUINE

SARL.AU

تأسيس شركة م م 
مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2020/06/30 في 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

ا خصائص التالية :

اسم الشركة  تحمل   : التسمية 

 TRANSPORT TIGHINIOUINE

تحدد رأسمال   : رأسمال الشركة 

درهم    822.222 مبلغ  في  الشركة 

 822 حصة بقيمة   8222 مقسم الى 

درهم لكل حصة مقسمة كالتالي :

رقم  انس،  مصطفى  السيد 

I346522 البطاقة الوطنية

 8222حصة.

شوكير  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

مركز سيدي بيبي  اشتوكة أوت بها.

نقل   : االجتماعي  الهدف 

نقل  الغير،  األشخاص  حساب 

البضائع  حساب الغير.

التسيير : تحدد تسيير الشركة من 

طرف :

رقم  مصطفى  انس  السيد 

.I346522 البطاقة الوطنية

تم اوداع امللف القانوني للشركة 

إلنزكان  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت رقم 837 بتاريخ 2020/07/08  

رقم السذل التجاري 2553).

255 P

مكتب التسيير، االعالميات واملحاسبة 
«كاجيسكو»

LOURABUS شركة
ش.م.م
تأسيس

وبموجب   2020/02/25 بتاريخ 
تأسست   ،8877 رقم  عرفي  عقد 
شركة جات املسؤولية املحدودة تحت 
هدفها  ش.م.م   LOURABUS اسم 

كالتالي :
نقل األشخاص.

اكوراي  دوار   : التجاري  العنوان 
الركادة تيزنيت.

درهم   822.222  : مالـــها  رأس 
كل  قيمة  حصة   8222 إلى  موزعة 

حصة 822 درهم درهم.
تم تعيين السيد    : تسيير الشركة 
وحيد   كمسير  العورابي  ا حسن 
للشركة ملدة غير محدودة مع إعطائه 
القانون  حسب  الصالحيات  كامل 

األسا�سي للشركة. 
من   22 مدة عمر الشركة   : املـــــدة 

تاريخ تأسيسها النهائي .
إوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
امللف القانوني بمكتب الضبط لدى 
رقم  بتيزنيت  االبتدائية  املحكمة 

2020/161 بتاريخ 2020/07/06.
256 P

سيبرا ترانس
 SIBRA TRANS

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت قوانين شركة   2020/06/09
محدودة خصائصها  مسؤولية  جات 

كالتالي :
 SIBRA ترانس  سيبرا   : االسـم   

TRANS
األهداف : نقل املستخدمين للغير.
دوار اكرام اوت   : املقر االجتماعي 

اعميرة اشتوكة اوت باها.
 822.222  : االجتماعي  الرأسمال 
من  سهم   8222 إلى  مقسمة  درهم 
822 درهم، التي وملكها السيد محمد 

ابونعيم.

التسيير : السيد محمد ابونعيم.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بانزكان   االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2020/06/17 بتاريخ 

.2020/637
257 P

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

STE TOTISIAN
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
والذي   2020/06/05 في  املنعقد 
جات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :
STE TOTISIAN : اال سم

مسؤولية  جات  شركة   : الصفة 
محدودة.

الرأسمال : 82.222 درهم. 
تقسيم وتجهيز األرا�سي   : الهدف 

للبناء.
فضول  سيدي  دوار   : العنوان 

تراست انزكان.
السنة املالية : لتبدأ من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر من كل سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد بوغازي جمال. 
باملحكمة   القانوني  االوداع  ثم 
 2020/07/14 في  بانزكان  االبتدائية 

تحث رقم 882. 
258 P

Cabinet
IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social
 N°724, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR
Tél : 06-62-64-12-88

: E-mail
Idjamaa.conseils@gmail.com

STE TOSCANINO SERVICE
العام   ا ذمع   بمقت�سى محضر  
والذي   2020/06/17 في  املنعقد 
جات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 

 STE  : التجاري  االسم 
TOSCANINO SERVICE

مسؤولية  جات  شركة   : الصفة 
محدودة.

الرأسمال : 822.222 درهم.
حيث وتوفر :

 8222 السيدة أزمزي عائشة على 
حصة.

الهدف : مطعم و مقهى.
متعهد ا حفالت.

تنعبادو  تكادور  دوار   : العنوان 
الدراركة اكادور.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور إلى 38 ديسمبر من كل سنة.

طرفالسيدة  من  تسير  التسيير: 
ازمزي عائشة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 08/07/2020 في  بأكادور  التجارية 

تحت الرقم الترتيبي 22222.
259 P

TIZ-TAG
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة  
ا ذمع  محضر  على  بناء 
بتاريخ  املنعقد  التأسي�سي  العام 
جات  تأسست شركة   2020/03/02
باالعتبارات  املحدودة  املسؤولية 

التالية : 
جات   TIZ-TAG شركة   : االسم 

مسؤولية محدودة.
أربعاء  تاكسيوين  دوار   : العنوان 

الساحل تزنيت.
مقاول أشغال  مفاوض،   : الهدف 
بالتقسيط  وتاجر  البناء  أو  مختلفة 

 ذميع مواد البناء. 
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  التجارية،  السياحية، 
واالقتصادوة التي من شأنها أن تنمي 
وتطور نشاط الشركة املذكورة أعاله.

املدة : 22 سنة.
رأسمال الشركة هو   : رأس املــــال 
52.222 درهم مقسم إلى 522 حصة 

قيمتها 822 درهم لكل واحدة منها.
إبراهيم  السيد  عين   : التسيير 

ابليق كمسير للشركة. 
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اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
بتاريخ 2020/07/07 تحت رقم 863.
260 P

REGLASERVICES
 SARL

جات املسؤولية املحدودة شركة
تأسيس شركــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2020/02/16
جات املسؤولية املحدودة خصائصها  

كالتالــــــي :
 REGLASSERVICES  : التسمية 

.SARL
مقاول النقل   : الهدف االجتماعي 
الوطني والدولي للبضائع بالنيابة عن 

آخرين.
شقة   837 رقم   : املقر االجتماعي 
الطابق االول تجزئة اكبار ات   ( رقم 

ملول.
املدة : 22 سنة. 

درهم   822.222  : الرأسمال 
حصة إجتماعية   8222 مقسمة إلى 
من فئة 822  درهم للحصة الواحدة،  

منتسبة للشركاء كالتالي :
حصة   522  : السيد وشن اووب 
اجتماعية و السيد السعيد اسماعيل  

: 522 حصة اجتماعية .
التسيير: يعهد بتسيير الشركة إلى 
السيد وشن اووب ملدة غير محددة،  

أما التوقيع فينسب له كذلك. 
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2020/07/08 بتاريخ  بانزكان 

رقم 8)8.
للخالصة والبيان

عن املسيران

261 P

IZOUAZAN
إزوعزن
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت قوانين شركة   2020/03/04
محدودة خصائصها  مسؤولية  جات 

كالتالي :

االسـم : IZOUAZAN إزوعزن.
أو  مختلفة  أشغال   : األهداف 

البناء - التجارة.
داود  اوت  دوار   : االجتماعي  املقر 

الصفاء اشتوكة اوت باها.
 822.222  : االجتماعي  الرأسمال 
من  سهم   8222 إلى  مقسمة  درهم 
السيدان  وملكها  التي  درهم،   822
اوبراهيم  وابراهيم  وزار  محمد 

مناصفتا بينهما.
وابراهيم  وزار  محمد   : التسيير 

اوبراهيم.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بانزكان   االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   2020/03/17 بتاريخ 

.2020/463
262 P

 QUIK PRO شركة
 MULTISERVICES
محدودة املسؤولية 

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
حررت  باكادور   (2(2 مارس   8(
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

خصائصها كالتالي :
 QUIK PRO  : االسم 

 MULTISERVICES
ا خدمات,  متعدد   : الهدف 

التنظيف، ا حدائق.
املقر االجتماعي : رقم 82 شارع واد 

سوس اغرود بنسركاو اكادور.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التاسيس النهائي.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الى  مقسم  درهم   822.222 مبلغ 
درهم   822 فئة  من  حصة   8222

للواحدة موزعة على الشركاء :
حصة   522 كردوم  عمر  السيد 
درهم والسيد عارف   52.222 بمبلغ 
 52.222 حصة بمبلغ   522 ا حسين 

درهم. 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   38 وناور و تنتهي في 
سنة ما عدا السنة املالية االولى التي 
تبتدئ من تاريخ التأسيس الى غاوة 

38 ديسمبر.

الشركة  بتسيير  وقوم   : التسيير 
عارف  للسيدون  غيرمحدودة  ملدة  و 

ا حسين  وعمر كردوم.
التوقيع    حق  اسناد   : االمضاء 
وعمر  ا حسين  عارف  للسيدون 

كردوم.
األرباح : وتم اقتطاع 5 % لتكوين 
الرصيد االحتياطي املنصوص عليه 
وخصص  او  ووزع  والصافي  قانونيا 
جدود  من  مرحل  مبلغ  او  احتياطا 

برمته اوجزئيا.
االوداع  تم   : القانوني  االوداع 
الضبط  بكتابة  القانوني 
بتاريخ   بأكادور  التجارية  باملحكمة 

2020/05/29 تحت رقم 22885.
للخالصة و التذكير 
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 PRO CAPITAL شركة
CONSULTING

SARL
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  وضع  تم   ،2020/07/01
ا خصائص  جات  لشركة  االسا�سي 

التالية :
شركة التسمية القانونية :

 PRO CAPITAL CONSULTING 
SARL

الشكل القانوني : ش.م.م.
حي   8888 رقم   : املقر االجتماعي 

الفرح أكادور.
مكتب   : االجتماعي  الغرض 

االستشارات والتكوين.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 8222 درهم مقسمة من   822.222
درهم   822 حصة اجتماعية بقيمة 

للحصة، مقسمة كالتالي :
حصة   522 ملين  اللطيف  عبد 

اجتماعية.
حصة   522 رادود  واسين 

اجتماعية.
: تم تعيين عبد اللطيف  التسيير 
ملين وياسين رادود مسيرون للشركة 

ملدة غير محدودة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 
تسذيل الشركة في السذل التجاري.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2020/07/13 بتاريخ  بأكادور 

الرقم 28825.
264 P

شـــركـــة أنتيكرال للدراسات
 SOCIETE INTEGRALES ETUDES

 s.a.r.l à A.U
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسست شركة جات   2020/06/25
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 

جات املميزات التالية : 
أنتيكرال  شـــركـــة   : التسمية 

للدراسات.
مكتب   : الشركة  موضوع 

للتصميم والهندسة املدنية.
حي   22 رقم   : االجتماعي  املقر 

الصحراء ، طانطان.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
 822 8222 حصة بقيمة  مقسم إلى 

درهم للحصة.
مصطفى  السيد   : الشركاء 
سويدي، بـــ : 8222 حصة أي 822 %.
السيد مصطفى    : مسير الشركة 

سويدي.
مدة الشركة : 22 سنة. 

املحكمة   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية بطانطان. 
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 BUR D’INGENIERIE
  DE CONTROLE  ET

D’EFFICACITE
تـــأسـيــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بأكادور   02/07/2020
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد صفاتها كما ولي :
 BUR D’INGENIERIE  : التسمية 
  DE CONTROLE  ET

D’EFFICACITE
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أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

والعمليات  األشغال  دراسات 

الصناعية.

مراقبة تطابق االعمال الصناعية.

املراجعة وكفاءة الطاقة.

الطابق  مكتب   : االجتماعي  املقر 

 838 فونتي  النخيل  خليج  ا خامس 

حي فونتي اكادور.

تاريخ  من  ابتداء  22سنة   : املدة 

التسذيل بالسذل التجاري.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم مقسمة إلى 8222 

حصة بقيمة 822 درهم للواحدة.

عبد  البوعمري  جالب  -السيد 

العزيز8222: حصة.
* التسيير : السيدجالب البوعمري 

على  التوقيع  كدلك  و  العزيز,  عبد 

واالدارية  البنكية  الوثائق   جميع 

و جلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية ألكادور بتاريخ 2020/07/13 

السذل  ورقم   2882( رقم  تحت 

التجاري 43455.
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 CAROSSERIE شركة

ACCESSOIRE ITKANE
ش.م.م

راسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : شارع ابن الهيثم 
رقم )3 ا خيام II اكادور

ICE 002570491000049

تأسيس الشركة جات مسؤولية 
محدودة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

خلق  تم   07/07/2020 في  بأكادور 

نظام تأسيس الشركة جات املميزات 

التالية :

مسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

محدودة.

 CAROSSERIE شركة   : التسمية 

ACCESSOIRE ITKANE

الهدف : تهدف الشركة إلى :
السيارات  غيار  قطع  بيع 

بالتقسيط.
تصدور و استيراد. 

املقر االجتماعي : شارع ابن الهيتم 
رقم )3 ا خيام II اكادور.

مدة  حددت   : االجتماعية  املدة 
الشركة في 22 سنة.

امزيل  السيد  تعيين   : التسيير 
البطاقة  على  ا حاصل  ابراهيم، 
واملقيم   ،JT34(73 رقم  الوطنية 
والد  شارع الشهداء،  بحي الشراردة، 
تاومة، تارودانت، مسير الشركة ملدة 

غير محدودة.
تعيين السيد بوالعيش عبد االاله 
ا حاصل على البطاقة الوطنية رقم 
القصبة  بدوار  واملقيم   ،JT75287
تارودانت مسير  املهادي، والد تاومة، 

مشارك للشركة ملدة غير محدودة.
التوقيع :

تلتزم الشركة بتوقيع مشترك بين 
املسير و املسير املشارك. 

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
مجزء  درهم   822.222 في  الشركة 
درهم   822 522 حصة من فئة  على 
الشكل  على  موزعة  الواحد  للسهم 

التالي :
السيد بوالعيش عبد االاله : 522 

حصة، أي : 52.222 درهم.
 :  522  : ابراهيم  امزيل  السيد 

حصة، أي: 52.222 درهم.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  القانوني 
رقم   تحت   13/7/2020 بتاريخ 

.28822
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COSMERIT
SARL

شركة محدودة املسؤولية 
 رأسمالها : 22.222) درهم

املقر االجتماعي : تجزئة اش اف 462 
شارع حسن االول حي الداخلة

ص.ب 825 اكادور
انشاء شركة

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  ثم   2020/05/27
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

جات املميزات التالية :

COSMERIT SARL :  االسم
هدف الشركة :

بيع مواد التجميل.
املدة محددة في 22 سنة. 

الراسمال محدد في مبلغ 22.222) 
حصة من    (222 الى  درهم مقسم 
822 درهم للحصة الواحدة قد  فئة 
للسيدة بوسلخان زينب  اكتتابها  تم 
422 حصة وللسيد بوسلخان سليم 
بناني  سعاد  وللسيدة  حصة   422
مريم  بوزوبع  للسيدة  و  حصة   222

322 حصة.
السيدة  تعيين  :تم   -التسير 
مريم  بوزوبع  السيدة  و  بناني  سعاد 
كمسيرتين للشركة ملدة غير محدودة 
اإلمضاء  صالحية  إعطائهما  مع 

اإلداري و البنكي منفردا.
لتكوين   5% -األرباح وتم اقتطاع 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونا.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 
املحكمة التجارية باكادور تحت رقم 

))222 بتاريخ 2020/07/08.
للخالصة والتذكير

قبال حسن
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STE JBOUR
SARL AU

إنشاء شركة جات مسؤولية محدودة 
جات شريك وحيد

 STE JBOUR  : التجاري  االسم 
SARL AU

دوار دراود سيدي بيبي   : العنوان 
رقم الصندوق البرود 74)52 اشتوكة 

اوت بها.
للغير-    البضائع  نقل   : املهام   

خدمات متنوعة والبناء.
 822.222  : الشركة  مال  رأس 

درهم.
التسيير : السيد   حسن امسهول 

مشارك وحيد ومسير للشركة.
تم اإلوداع القانون األسا�سي لدى 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   2020/07/14 بتاريخ  انزكان 
رقم 875 والسذل التجاري تحت رقم 

.(2625
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JF LOGISTICS 

S.A.R.L

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

املؤرخ    العرفي  العقد  بمقت�سى 

تمت صياغة القانون   2020/04/30

املسؤولية  جات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة جات ا خصائص التالية :

اسم  تحمل  الشركة   :  التسمية 

 .JF LOGISTICS  S.A.R.L

نقل البضائع   : الهدف االجتماعي 

وطنيا ودوليا  حساب الغير.

نقل جميع البضائع واالرساليات 

داخل وخارج املذال ا حضري.

االستيراد والتصدور.

درويش  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

رقم )) أربعاء أوت بو آلطيب إنشادن 

شتوكة أوت بها.

املدة : محددة في 22 سنة. 

مبلغ   في  محدد   : الراسمال 

822.222  درهم مقسم 8222 حصة 

للحصة  درهم   822 ب  اجتماعية 

الواحدة مقسمة كماولي :

جيفي عبد الرحيم 342 حصة. 

جيفي رشيد 332 حصة.

جيفي محمد 332 حصة.

املسير الوحيد للشركة    : التسيير 

جيفي عبد الرحيم  ملدة غير محدودة.

من تبدأ   : االجتماعية   السنة 

28 وناور وتنتهي في 38 ديسمبر. 

مقسمة   : االجتماعية  االرباح 

القانون  من   (( الفصل  حسب 

االسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  االوداع 

االبتدائية بانزكان ووم 2020/07/02 

تحت رقم 724.
مقتطف قصد االشهار

270 P
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 STE KHALIL CONST TOP
TAN

SARL A.U
إنشـــاء شركـــــة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة   تأسيس  تم   2020/02/24
جات  املحدودة  املسؤولية  جات 

املميزات التالية:
 STE GARD  : التسمية 

TANKHALIL SARL A.U
املقر االجتماعي : رقم 482 مشروع 

النهضة الحي ا ذدود طانطان.
درهم   822.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822 درهم.
الهدف : الكهرباء.

الشركاء : 
مزداد  مغربي،  خليل،  مختار 
رقم   ب.ت.و   ،1979/01/06 بتاريخ 

PB55588
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 

سنة.
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف :
مختار خليل ملدة غير محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السذل 
بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2020/06/02 تحت رقم 5288.
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AXE PUB
جات املسؤولية املحدودة

جات شريك وحيـد
تأسيس شركــة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،2020/02/21
جات املسؤولية املحدودة جات شريك 

وحيـد خصائصها كالتالــــــي :
.AXE PUB : التسمية

في  مقاول   : االجتماعي  الهدف 
الطبا عة.

املقر االجتماعي : اكادور زنقة طاهر 
اال فغانى رقم 822 حى اميكال.

املدة : 22 سنة. 
درهم   822.222  : الرأسمال 
حصة إجتماعية   8222 مقسمة إلى 
من فئة 822 درهم للحصة الواحدة،  
السيد  الوحيـد  للشريك  منتسبة 
حصة   8222 العمرانى  إدريس 

إجتماعية.
الشركة  بتسيير  يعهد   : التسيير 
املدة  نى  العمرا  إدريس  السيدة  إلى 
أما التوقيع فينسب له  غير محددة، 

كذلـك.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2020/06/18 بتاريخ  اكادور 

رقم 22386.
للخالصة والبيان

عن املسير،
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Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

: Siège social

 N°724, LOT MESUGINA, DRARGA,

AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88

E-mail : Idjamaa.conseils@gmail.com

 STE LOGISTIC ET
ENTREPOSAGE FIONA

العام   ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
والذي   2020/06/17 في  املنعقد 
جات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي : 
 STE LOGISTIC  : االسم التجاري 

ET ENTREPOSAGE FIONA
مسؤولية  جات  شركة   : الصفة 

محدودة.
الرأسمال : 822.222 درهم.

حيث وتوفر :
 8222 السيدعبد هللا الشيخ على 

حصة.
والدولي  الوطني  النقل   : الهدف 

للبضائع  حساب الغير.
العنوان : رقم 5) زنقة 686 جرف 

انزكان.
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور إلى 38 ديسمبر من كل سنة.

تسير من طرف السيد   : التسيير 

عبد هللا الشيخ.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 2020/07/07 في  إنزكان  االبتدائية 

تحت الرقم الترتيبي2537).
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Sté SOJOTRA

SARL

 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE

.AU  CAPITAL DE 100.000 dhs

 SIEGE SOCIAL : HAY BIR

 ANZARAN BLOC 11 RUE 07

 TIKIOUINE AGADIR

وبموجب   2020/06/09 بتاريخ 

جات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

املسؤولية املحدودة تحت اسم :

 Société SOJOTRA SARL 

هدفها : البناء وأشغال عامة.

 HAY BIR ANZARAN  : العنوان 

 BLOC 88 RUE 27 TIKIOUINE

.AGADIR

رأسمالها : 822.222 درهم موزعة 

إلى 8222 حصة قيمة كل حصة 822 

درهم  موزعة كما ولي :

جوان محمد 522 حصة

اورجدال ا حسين 522 حصة.

تم تعيين  جوان   : تسيير الشركة 

محمد واورجدال ا حسين كمسيرون 

مع  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

حسب  الصالحيات  كامل  تخويلهما 

القانون األسا�سي للشركة.

املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

التجارية بأكادور تحت رقم 28224.

 STE SOJOTRA سذلت الشركة 

SARL بالسذل التجاري بأكادور تحت 

رقم 43445 بتاريخ 2020/07/13.
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BIDABER NEGOCE SARL
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

تم  بانزكان   16/03/2020 بتاريخ 

تأسيس شركة جات املسؤولية تحمل 

ا خصائص التالية :

 STE BIDABER  : التسمية 

  NEGOCE SARL

  (8 كراج رقم   : املقر االجتماعي   

قيسارية عي�سى محطة الطاكسيات 

ا ذرف انزكان.
 رأس املال : 22 822.222 

 املدة : 22 سنة  

املسير : السيد عثمان بداح  

دوكور وزخرفة الشقق   : النشاط 

)مطبخ( تجارة - االشغال املختلفة او 

البناء 

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة  

  10/07/2020 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم 868 .
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HIYA CARS شركة 
شركة جات مسؤولية  محدودة
رأسمالهــا 822.222.22 درهــم

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تـم وضـع قانون   (2(2 ووليو   27 في 

مسؤولية   جات  شركة  تأسيس 

محدودة مميزاتها كالتالي  :

االســـم :  HIYA CARS ش م م .
السيارات بدون  - كراء   : املوضـوع 

سائق.
العنوان : رقم 27 قيسارية الصفا 

و املروى املسدورة انزكان .

ابتداء  سنــة   22  : الشركـــــــة  مـــدة 

من تقييدها في السذل التجاري.
رأس مال الشركـة 822.222 درهــم 

فئة  من  حصة   8222 الى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة مسذلة 

باسم : السيدة نفيد لبنى 522 حصة 

 522 اجتماعية و السيدة بيدان نهاد 

حصة اجتماعية .

الشركــة  تسيــر   : الشركــة  تسييـــر 

مـن طرف السيدة بيدان نهاد .
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من  تبتــدئ   : االجتــماعيــة  السنــة 
دجنبــرمن   38 فاتح ونــاور و تنتهــي في 

كل سنــة. 
بكـتـابة  القانوني  اإلوداع  تــم 
الضبط باملحكمــة االبتدائية بانزكان 
رقـم  تحت   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 
بالسذل  الشركة  وتسذيل   876
رقم  تحت  املحكمة  بنفس  التجاري 

.(2627
بمثابة مقتطف و بيــان.

276 P

HB4 TRAVAUX
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بتاريخ26/06/2020 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
جات  وحيد  شريك  جات  املسؤولية 

املميزات التالية:
 HB4 TRAVAUX التسمية -

- الشكل القانوني : شركة محدودة 
املسؤولية جات شريك وحيد. 

- الهدف : أعمال متنوعة أو أعمال 
بناء

-املقر االجتماعي حي سيدي داود 
الكليعة أوت ميلول 

في  حدد  االجتماعي  -الرأسمال 
22, 822222 درهم مقسم إلى 8222 
در هم املمثلة  حصة من فئة822    

للحصة الواحدة في ملكية 
- السيد اوملدورات عبد امللك  

عبد  اوملدورات  عين  -التسيير: 
امللك مسير للشركة ملدة غير محددة

- املدة : 22 سنة
لدى  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   08/07/2020 بتاريخ  بإنزكان 

رقم 2)8.
277 P

  .STE OMIDAGRI SARL شركة
تأسيس شركة م م

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (2(2 وونيو   (3 بتاريخ 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

ا خصائص التالية :

-8 التسمية : تحمل الشركة اسم 

 STE OMIDAGRI SARL
تحدد   : الشركة  رأسمال   (-
رأسمال الشركة في مبلغ 822222.22  

8222 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

822 درهم لكل حصة مقسمة كالتالي 
السيد الشرقي شوقي، رقم   -

    UA64258 البطاقة الوطنية

522       حصة.

مبارك،  عواج  السيد   -
                       N34554 الوطنية  البطاقة  رقم 

522 حصة.

مركز سيدي  االجتماعي:  املقر   3-

بيبي طريق البرج اشتوكة أوت بها.

-4 الهدف االجتماعي: الفالحة.

تحدد تسيير الشركة  التسيير:   5-

من طرف :

السيد الشرقي شوقي رقم البطاقة 

UA64258 الوطنية

والسيد عواج مبارك رقم البطاقة 

N34554 الوطنية

القانوني  امللف  اوداع  تم   6-

االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ  842 رقم  تحت   إلنزكان 
 8 ووليو2)2)  رقم السذل التجاري 

.(2552

278 P

CABINET SABCONSULTING

ADS & LEADS
تأسيس شركة

ب املؤرخ  العرفي  للعقد   طبقا 

 5) وونيو 2)2) تقرر تأسيس شركة 

باملواصفات اآلتية

ADS & LEADS : التسمية

محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية

املقر االجتماعي : مكتب 83 عمارة 

الداخلة  وناور،   88 شارع  ادرار، 

اكادور
رأس املال : 52.222 درهم

املسير: محمد راقي بنشعو

ال وناور   8 من   : املالية   السنة 

 38 دجنبر.

الضبط  كاتب  لدى  اإلوداع  تم 

بتاريخ باكادور  التجارية   للمحكمة 

 2 ووليو 2)2) رقم)2227

279 P

 AFRIC EUROPE

PACKAGING
تـــأسـيــس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم  بأكادور   30/06/2020

بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

واحد صفاتهاكماولي :

  AFRIC EUROPE  : التسمية 

PACKAGING

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

على  التغليف  منتجات  -صناعة 

أساس لب السليلوز.

الورق  وتقييم  التدوير  -إعادة 

والكرتون.

منتجات  واستيراد  -تصدور 

التغليف.

املقر االجتماعي: رقم 33 زنقة ابن 

تيمة حي ودادوات املوظفين اكادور.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التسذيل بالسذل التجاري.

:حدد رأسمال الشركة  الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم   822.222,22 في 

درهم   822 بقيمة  حصة   8222

للواحدة.

عبد  البوعمري  جالب  -السيد 

العزيز 8222: حصة

:السيد جالب البوعمري  التسيير 

على  التوقيع  وكذلك  العزيز,  عبد 

واالدارية  البنكية  الوثائق  جميع 

وجلك ملدة غير محدودة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية ألكادور بتاريخ 13/07/2020 

السذل  ورقم  رقم28822  تحت 

التجاري 43453

280 P

ORAFI GROUP

تجزئة الفتح بلوك 6 رقم 43 أوت 

ملول

تـــأسـيــس

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ اكادور 

بتاريخ 32 أكتوبر 282)، تم تأسيس 

صفاتها    املسؤولية  محدودة  شركة 

كما ولي : 

ORAFI GROUP : التسمية

أساسا  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى:

الوطنية  التجارية  العالقات   8-

والدولية

وعموما جميع العمليات التجارية 

الصناعية املالية و العقارية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكورة  باالنشطة 

شأنه  من  طابع  جات  أو  املشابهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتماعي.

الفتح  تجزئة   : االجتماعي  املقر 

بلوك 6 رقم 43 أوت ملول

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التسذيل بالسذل التجاري باستثناء 

حالة التمدود أو الفسخ املسبق.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة  

إلى  مقسم   درهم    822.222,22 في 

8222 حصة 

خالوقي                ا حميد  عبد  السيد 

735 حصة

 735 خربوش  امحمد  السيد 

حصة

 8532 البحري  محمد  السيد 

حصة

البحري  محمد  السيد   : التسيير 

امحمد  والسيد  للشركة  مسير 

خربوش مسير مشارك وجلك ملدة غير 

محدودة 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية انزكان ووم 06/07/2020 

تحت رقم )88.

281 P
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  STE OUBELAID NEGOCE
SARL AU

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
ICE. 002459457000085

بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ  
تأسيس شركة  تم   (2(2 مارس   82
محدودة املسؤولية جات ا خصائص 

التالية : 
  STE OUBELAID: -التسمية 

  NEGOCE SARL AU
-املقر االجتماعي : بلوك 5 رقم 22 

قصبة الطاهر أوت ملول.
انواع  جميع  استيراد   : -الهدف 

املذوهرات من الفضة .
 822222.: االجتماعي  -الرأسمال 

درهم.
-التسيير : ا حسن اوبلعيد.

-املدة : 22 سنة.
-السنة املالية : فاتح وناور حتى38 

دجنبر .
بالسذل  الشركة  تسذيل  تم 
  888 رقم  تحت  بانزكان  التجاري 
السذل  رقم   14/07/2020 بتاريخ 

التجاري 2685)
282 P

POWER BETON
تأسيس شركة

وونيو   (( عرفي  عقد  بمقت�سى 
2)2), تم تأسيس شركة باملواصفات 

التالية :
POWER BETON  : التسمية 
الحي ا ذدود قرب   : املقر االجتماعي 

املقاطعة الرابعة  طانطان
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة 
نقل البضائع   : الهدف االجتماعي 
مختلفة- الغير-أشغال  لفائدة 

االستيراد والتصدور
املدة : تسعة وتسعون سنة 

درهم   522.222  : املال  الرأس 
حصة اجتماعية   5  222 الى  مقسم 
من فئة 822 درهم للواحدة  مقسمة 

بين 

السيد بونعيمي جاد : 52) حصة
 (52  : املختار  الدراو�سي  السيد 

حصة
التسيير : بونعيمي جاد

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
رقم  تحت  بطانطان  االبتدائية  
التجاري  بالسذل  والتقييد    54(8:
ووليو   83 بتاريخ   .888 رقم:  تحت 

(2(2
283 P

 ETABLISSEMENT PRIVE
TALAIAE ALMOUSTAKBLE

Sarl AU
Au Capital de 100 000,00 Dhs
 Siège Social: LOTISSEMENT
SAHARA N° 132 GUELMIM
ICE : 002569827000032

تـــأسيــس
بمقت�سى عقد عرفي بتاريخ   )8
شركة  تأسيس  تم   ،06/07/2020
بشريك  املحدودة  املسؤولية  جات 

وحيد  باملميزات التالية :
 ETABLISSEMENT  : التسمية 
 PRIVE TALAIAE ALMOUSTAKBLE
املقر االجتماعي : تجزئة الصحــراء 

رقم )83 كلميم.
درهم   822.222  : الرأسمـــــــــــــال 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822 درهم.
  8222  : اتحيس مريم    : السيـــــــد 

حصة
مؤسسة  إستغالل   : الهــــــدف 

للتعليم ا خصو�سي.
املسير القانوني : اتحيس مريم  

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بكلميم  االبتدائية 
10/07/2020 تحت رقم 159/2019
284 P

ESSAF S.I.N TRAN
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت قوانين شركة   06/03/2020
محدودة خصائصها  مسؤولية  جات 

كالتالي 

ترانس  س.ي.ن  اصاف   : االسـم 
ESSAF S.I.N TRANS

املستخدمين  نقل   : األهداف   -
للغير

اوت  دوار   : االجتماعي  املقر   -
والياض اداومحند الصفاء اشتوكة

اوت باها.
- الرأسمال االجتماعي : 822.222 
درهم مقسمة إلى 8222 سهم من822     
درهم، التي وملك منها السيد ا حسين 
كرعاش %52 والسيد واسين بنعي�سى 

.52%
- التسيير: السيد واسين بنعي�سى.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع   -
بانزكان   االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   21/04/2020 بتاريخ 

.478/2020
285 P

BIZA FRUITS
تأسيس

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حررت  ببيوكرى   24/06/2020
قوانين شركة جات مسؤولية محدودة 

خصائصها كالتالي 
.BIZA FRUITSاالسـم : بيزا فروي

ا خضر  تصدور   : األهداف 
والفواكه

 ( : تجزئة تيرست  املقر االجتماعي 
رقم 6 بيوكرى.

 822.222  : االجتماعي  الرأسمال 
من  سهم   8222 إلى  مقسمة  درهم 
السيد  وملكها  التي  درهم،   822

ا حسن بويزكان.
التسيير : السيد ا حسن بويزكان.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بانزكان   االبتدائية  املحكمة  لدى 
رقم  تحت   03/07/2020 بتاريخ 

.801/2020
286 P

ALJANOUB BUILDING
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ,(2(2 وونيو   (4  

باملواصفات التالية :

التسمية:
ALJANOUB BUILDING

شارع أم   3 رقم   : املقر االجتماعي 
لعشار  طانطان.

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد  

البناء  :اشغال  الهدف االجتماعي 
وأشغال مختلفة.

املدة : تسعة وتسعون سنة 
درهم   822.222  : املال  الرأس 
اجتماعية  حصة   8222 الى  مقسم 
من فئة 822 درهم للواحدة  مملوكة 
الوعدودي   : كاملة من طر ف السيد 

ادريس.
التسيير :

 السيد : الوعدودي ادريس.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  بطانطان تحت رقم : )88  
تحــــت  التجاري  بالسذل  والتقييد 

رقم: 3)54 بتاريخ  83 ووليو 2)2)..
287 P

 STE MARLINS FISHERMAN
SARL A.U

إنشـــاء شركـــــة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   15/06/2020
جات املسؤولية املحدودة من شريك 

وحيد املميزات التالية:
 STE MARLINS  : التسمية 

«FISHERMAN «SARL A.U
بلوك   28 الرقم   : املقر االجتماعي 

G حي الصحراء، طانطان.
درهم   822.222,22  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822,22 درهم.
الهدف : - تجارة االسماك

الشريك الوحيد : 
عينو زكرياء، مغربي، مزداد بتاريخ 
رقم  ب.ت.و  صفرو،   1977/08/25

.JF(88(4
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور و تنتهي في 38 دجنبر من كل سنة
: تسير الشركة حاليا من  التسيير 

طرف:
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غير  ملدة  زكرياء  عينو  السيد 

محددة.

باملحكمة  تم   : التجاري  السذل 

بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

10/07/2020 تحت رقم.5282 

 288 P

MAROC SOLVING

بتاريخ  املحرر  العقد  على  بناء 

باكادور  واملسذل   01/07/2020

تأسيس  تم   01/07/2020 بتاريخ  

شركة باملواصفات التالية :

 MAROC SOLVING : التسمية -

 582 رقم   : العنوان االجتماعي   -

الطابق الثاني بلوك 3 سيدي ووسف 

اكادور.

جات  شركة   : القانوني  الشكل   -

مسؤولية محدودة بشريك وحيد .

حدد رأسمال  رأسمال الشركة:   -

درهم،   822.222,22 في  الشركة 

 822 حصة بقيمة   8222 مقسم إلى 

على  موزع  القانونية  للحصة  درهم 

الشكل التالي:

العسري                             املهدي  السيد   -

8222حصة 

التسويق اإللكتروني   : األهداف   -

اإللكترونية  التجارة  اإلنترنت,  عبر 

والتجارة الرقمية

املهدي  السيد  يعتبر  التسيير:   -

العسري املسير الوحيد  للشركة  ملدة 

غير محدودة.

- التوقيع : الشركة ملزمة بالتوقيع 

الوحيد للسيد املهدي العسري

- املدة : 22 سنة

بكتابة   القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بأكادور ووم  10/07/2020 تحت رقم  

التجاري  بالسذل  واملسذل   282(3

في نفس اليوم تحت رقم 43482.

 289 P

 AMENAGEMENT ET
 CONSTRUCTION DE

NOUVELLE VILLE SARL AU
تأسيس شركة 

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (2(2 فبراور   (8 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

ا خصائص التالية :
الشركة  تحمل   : التسمية   8-
 STE AMENAGEMENT اسم 
 ET CONSTRUCTION DE

 NOUVELLE VILLE SARL AU
تحدد   : الشركة  رأسمال   (-
رأسمال الشركة في مبلغ 822222.22  
8222 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 
مقسمة  حصـــة  لكل  درهم   822

كالتالي :
رقم  خالد،  سكوتي  السيد   -
  JB456827 الوطنية  البطاقة 

8222حصة.
-3 املقر االجتماعي : رقم 3 بلوك 5 
حي توهمو املزار أوت ملول انزكان اوت 

ملول .
أشغال   : االجتماعي  الهدف   4-
أشغال  عمومية،  أشغال  البناء، 

مختلفة.  
تحدد تسيير الشركة  التسيير:   5-

من طرف :
السيد سكوتي خالد رقم البطاقة 

.JB456827 الوطنية
القانوني  امللف  اوداع  تم   6-
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
بتاريخ   832 رقم  تحت  إلنزكان 
السذل  رقم   08/07/2020

التجاري2557).
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 STE MASSIMA
CONSTRUCTION

تأسيس شركة دات مسؤولية 
محدودة

في  املؤرخ  للعقد  طبقا 
شركة  تأسيس  تم   15/06/2020
با خصائص  املسؤولية  محدودة 

التالية:

 MASSIMA  : االسم 

CONSTRUCTION

انشاءات  او  اعمال   : الهدف 

متنوعة
رأسمال املذموع :822222.22

الرحيم  عبد  مسعودي  السيد 

التسيير:

املقر االجتماعي : الطابق 3 بلوك و 
)8 رقم 88 الداخلة اكادور

املدة : 22 سنة 

للمجموعة  القانوني  اإلوداع  تم 

بالسذل التجاري باملحكمة التجارية 

بتاريخ   4337 رقم  تحت  باكادور 

08/07/2020
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 ANASS-IRRIGATION شركة
 SARL.AU

تأسيس شركة م م 

مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   15/06/2020 في 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

ا خصائص التالية :

-8 التسمية : تحمل الشركة اسم 

STE ANASS-IRRIGATION SARL.

 AU
تحدد   : الشركة  رأسمال   (-
رأسمال الشركة في مبلغ 822222.22  

8222 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

مقســــمة  حصة  لكل  درهم   822

كالتالي :
رقم  كلحسن فوزية،  السيدة    -

JB3(7(63 البطاقة الوطنية

 8222حصة.

شارع محمد   : املقر االجتماعي   3-

 36 رقم  السعادة  تجزئة  ا خامس 

بيوكرى اشتوكة أوت بها.

-4 الهدف االجتماعي: بيع و تركيب 

العقاقير  بيع   - الفالحية  املعدات 

تجارة عامة.

تحدد تسيير الشركة  التسيير:   5-

من طرف :

رقم  فوزية  كلحسن  السيدة 

JB3(7(63 البطاقة الوطنية

القانوني  امللف  اوداع  تم   6-

االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ   838 رقم  تحت  إلنزكان 

08/07/2020  رقم السذل التجاري 

.(2555
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 APELI Sarl

تأسيس شركة جات مسؤولية 

املحدودة

رأسمالها 222 822 درهم

موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وونيو2)2)   32 بتاريخ  بتارودانت 

مسؤولية  جات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصفات التالية : 

 APELI Sarl. :التسمية

املوضوع: موضوع الشركة هو:

أشغال متنوعة أو أعمال بناء؛

بيع وتركيب معدات الفالحية.

في  محــدد   : االجتماعي  رأسمال 

 8222 إلى  موزع  درهم   822  222

درهم   822 بفئة  اجتماعي  نصيب 

للواحد مكتتبة ومسددة كلها. 

أوالد  الزراوب  االجتماعي:  املقر 

بنونة  تارودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 22 

في  تاريخ تقييدها  سنة تحتسب من 

السذل التجاري.

الشركة مسيرة  ستكون  التسيير: 

طرف:السيد  من  محددة  غير  وملدة 

زينوف احمد.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم  وقد 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2 ووليو   84 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم )38 )رقم السذل التجاري 

6888 تارودانت(.
مختصر لغاوة النشر
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STE MILOCONSTR SARL
رأسمال الشركة : 22 822,222 

درهم
 ICE : 002396420000025

RC : 6517
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(2(2 وناور   86 بتاريخ  بتارودانت  
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة  باملواصفات التالية :
.STE MILOCONSTR :التسمية
الهدف : أعمال البناء والتعمير. 

املقر االجتماعي : درب اوت املعطي 
رقم )5 قصبة تارودانت.

املدة : 22 سنة.
وناور   28 : من  السنة االجتماعية 

إلى 38 دجنبر.
 822.222  : الشـــركة  رأســــمال 
حصة   8222 إلى  مقسم  درهم 
لكل  درهم  بمقدار822  اجتماعية 

واحدة.
ميلود  السيد   عين  التسيير:   -
للشركة  ملدة  غير  ، كمسير   انضام 

محدودة .
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية   باملحكمة  الضبط 
  (2(2 فبراور   (2 بتاريخ  بتارودانت 
تحت الـــرقم  8863 ومسذلة بالسذل          
التجاري في نفس اليوم تحت الرقم  

.6587
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A.M.S.T SARL AU
تـأسـيـس شــركة

RC : 6529
املسذل   عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   07/01/2020 بتأريخ 
التاسي�سي لشركة محدودة  القانون 
املسؤولية تحمل ا خصائص التالية:
A.M.S.T SARL AU : الـتـسـميـــــــــــــــة

املسؤولية  جات  شركة   : الشكل 
املحدودة. 

الـمـوضـــــوع : أشغال عامة.
الـمـقر االجـتـماعــي : حي رابحة زنقة 

ا خليل P428 أوالد تاومة 

مــــــدة الشركــــــة : 22 سنة. 
 822.222  : الشـــركـــة  رأسمـــال 

درهم.
الـتسـيـيـــر : 

السيد : املصطفى اكناو.
لقد تم اإلوداع القانوني للسذل 
االبتدائية  املحكة  لدى  التجاري 
  45 الترتيبي  الرقم  تحت  بتارودانت 
سذلها  رقم   28/01/2020 بتاريخ 

التجاري هو: 2)65.
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ABP MOBILIER
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة 
RC : 20617 / INEZGANE

تم تأسيس   2020/07/03 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
ملول  بآوت  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مواصفتها كالتالي:
.ABP MOBILIER : التسمية

أعمال   -  : االجتماعي  الهدف 
�سي  ڤي  والبي  ا خشبية  النجارة 

واأللومنيوم.
- االستيراد والتصدور. 

- التفويض.
 (4 رقم  محل   : االجتماعي  املقر 

تجزئة واسمينة 8 اوت ملول.
املدة : 22 سنة.

الرأسمال االجتماعي : 822.222.22 
حصة    8222 إلى  مقسمة  درهم 
درهم للسهم   822 اجتماعية بقيمة 

مقسمة كالتالي : 
كريستيان ميشيل جاك   : السيد 

باغبو   622  حصة
السيد : سعيدة نقاش 22)  حصة
السيد : واسين الواثق 22)  حصة      
واسين  السيد  تعيين   : التسيير 

الواثق كمسير للشركة.
 8 تبتدئ من   : السنة االجتماعية 

وناور إلى 38 ديسمبر.
الفصل  مقسمة حسب   : األرباح 

8) من قانون الشركة. 
إوداعه  تم   : القانوني  اإلوداع 
تحت  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

رقم)88 ووم 2020/07/14.
للخالصة و البيان
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FIDUCIAIRE TEMSIA

TEL : 0640109989 / 0673219430

  STE NERBIO LABORATOIRE

S.A.R.L

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

مؤرخ  عرفي  عقد  بموجب 

وضع  تم  باكادور23/06/2020 

جات  لشركة  األسا�سي  النظام 

تكمن  والتي  املحدودة  املسؤولية 

مميزاتها فيما ولي 

 STE NERBIO  : التسمية 

  LABORATOIRE  S.A.R.L

الشركة  غرض  ومكن   : الغرض 

أو  حساب  ا خاص  سواء  حسابها 

أي دولة أخرى  وفي  املغرب  في  الغير 

فيما ولي

انتاج وتسويق مواد التجميل. 

استيراد وتصدور مواد التجميل.

مقر الشركة : الطابق األر�سي رقم 

5)8 بلوك 23 الحي الصناعي اكادور.

 22 املدة :حددت مدة الشركة في 

سنة ابتداء من تاريخ تكوينها النهائي

رأسمال  وبلغ   : الشركة  رأسمال 

الشركة مئة ألف درهم 822222.22 

مائة  جات  حصة  الف  إلى  مقسم 

822 درهم كقيمة للحصة الواحدة، 

كليا  القيمة  ومدفوعة  مكتتبة 

ومخصصة للشريك اآلتي أسمه :

السيد زبير عائشة 8222 حصة

السنة املالية:تبتدئ في فاتح وناور 

وتنتهي في 38 دجنبر.

التسيير: يسير الشركة السيد زبير 

عائشة  ملدة غير محدودة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

باكادور   التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت عدد   (2(2/  27  /  82 بتاريخ 

.2824(
للخالصة والبيان

املسير
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 SOCIETE AACHIQ TRAVEL

 .S.A.R.L
 Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 100.000,00 Dhs

 Adresse: BLOC B RUE 05 NR

313 HAY ALQODS GUELMIM

ICE : 002437437000015

تـــأسيــس  شركة

بمقت�سى عقد عرفي بتاريـــــــــــــــخ   )8

18/2/2019، تم تأسيس شركة جات 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

التسمية : شركة عاشق ترافل

املقر االجتماعي : كلميم 

درهم   822.222  : الرأسمـــــــــــــال 

فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822 درهم.

البضائع  نقل  مقاول   : الهـــدف 

نقل األفراد/ شحن طرود   / لآلخرين 

املنتجات من البلد

الشــــــــــــــركاء : 

عبد الرحيم ا خالدي 522 حصة 

عبد الرزاق عاشق 522 حصة 

الرزاق  عبد   : القانوني  املسير 

عاشق

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

أبريل   (2 بتاريخ  كلميم  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2020/89
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STE WISSAKOUR SARL-AU
إنشـــاء شركـــــة

التعريف املوحد للمقاولة : 

22(55228222227(

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   29/06/2020

بشريك وحيد،  محدودة املسؤولية، 

جات املميزات التالية:

    STE WISSAKOUR: التسمية 

SARL-AU

املوحدون  حي   : االجتماعي  املقر 

مكرر،   (2 رقم   22 الزنقة    A بلوك  

كلميم.
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درهم   822.222,22  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822,22 دراهم.
الهدف : البناء واالشغال املختلفة 
املكتبية  واملستلزمات  املواد  بيع 

والوساطة التجارية 
السيد أووب العلوي،   -  : الشركاء 
بكلميم،  مزداد بتاريخ 04/05/1998 
و ا حامل لبطاقة التعريف الوطنية 

 JA883836 رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور وتنتهي في 38 دجنبر من كل سنة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
مؤسسها السيد: أووب العلوي ، ملدة 

غير محددة.
تم   : التجاري  السذل 
بتاريخ  كلميم  االبتدائية  باملحكمة 

06/07/2020 تحت رقم 283).
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  TIZI NTIMIMT SARL AU
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
القانون  وضع  تم   ،17/06/2020
ا خصائص  جات  لشركة  االسا�سي 

التالية
 TIZI  : القانونية  التسمية 

.NTIMIMT SARL AU
جات  ش.م.م.   : القانوني  الشكل 

شريك وحيد.
شارع   87 رقم   : االجتماعي  املقر 

عبد هللا كنون حي السالم أكادور.
املواد  بيع   : االجتماعي  الغرض 

الغذائية.
في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 8222 أالف درهم مقسمة من   822
درهم   822 بقيمة  اجتماعية  حصة 

للحصة للسيد محمد الزهيدي
التسيير : تم تعيين محمد الزهيدي 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 
تسذيل الشركة في السذل التجاري.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   02/07/2020 بتاريخ  بأكادور 

الرقم 22628
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WORLDWIDE DESIGN A.U
التأسيس

العام  بموجب عقد عرفي للذمع  

ووم10/03/2020واملسذل  املنعقد 

تم   14/03/2020 ووم  بأكادور 

لشركة األسا�سي  القانون  تحدود 

جات   WORLDWIDE DESIGN

املواصفات  مسؤولية محدودة جات 

التالية:

: يهدف نشاط الشركة  8. الهدف 

إلى: 

االنشطة  وجميع  التصميم 

االبداعية.

األحذوة  املالبس,  بيع  و  -شراء 

واملذوهرات.

- الدوكور والتصميم الداخلي.

ا  :مكتب رقم  املقر االجتماعي   .(

26),املتواجد في الطابق الثاني ,بلوك 

ا عمارة تكنوبول,حي فونتي ,اكادور
محدد   : الشركة  رأسمال   .3

في82.222 درهم تملكها :

اكرام حيضر822 حصة.

من فاتح   : السنة االجتماعية   .4

وناور إلى 38 دجنبر.

الشركة وملدة  تسير   : التسيير   .5

غير محدودةالسيدةاكرام حيضر.

لدى كتابة  القانوني   تم اإلوداع 

بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 

ووم 14/05/2020 تحت رقم 22266.
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حسابات اطلنتيس
زنقة موالي إدريس  بلوك 82 رقم 8)  الطابق 

األول

الحي الصناعي  اكادور

TEL/FAX :05 28 82 29 72

 Sté AIT.H MAYSSAE
IMMOBILIER S.A.R.L au

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
رأسمالها 822.222.22 درهم

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

 23 وونيو 2)2) باكادور  تم إحداث 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

وحيد  شريك  جات   : املسؤولية 

باملواصفات التالية  

 Sté AIT.H MAYSSAE  : االسم 
 IMMOBILIER Sarl au

شارع   8 شقة   : االجتماعي  املقر 
الحي املحمدي   5688 الراشدوة رقم 

اكادور. 
أعمال  عقاري،  منعش   : الهدف 
خدمات  وتجهيز،  بناء  مختلفة 
وكالة   ، بالوكالة  وخدمات  مختلفة 
تامين حراسة  اآلالت،  كراء  عقارية، 
و مراقبة ،  التنشيط الثقافي وتنظيم 
ومطعم  مقهى  وا حفالت،  األحداث 
تجارة  الريا�سي،  للتأهيل  ،قاعة 
عامة، استيراد وتصدور نقل البضائع  
، تسيير واستغالل املقاوالت التجارية

وعامة جميع العمليات واملعامالت 
مباشرة  غير  أو  مباشرة  املتعلقة 
في  تساعد  والتي  االجتماعي  بالهدف 

تنمية الشركة.
الشركة   رأسمال   : الرأسمال 
درهم    822.222,22 في  محدود 
  822 8222 حصة بمبلغ  موزعة على 
للحصة في حوزة السيد اوت  درهم  

حمو كمال ) 8222 حصة( :
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور إلى غاوة 38 دجنبر من كل  سنة.
املسير الوحيد للشركة   : التسيير 
هو السيد اوت حمو كمال لفترة غير 

محدودة .
عمر الشركة : محدود في 22 سنة

ثم   لقد    : القانوني  اإلوداع 
اإلوداع القانوني لدى  كتابة الضبط   
ووم باكادور  التجارية   باملحكمة 

 28282 تحت رقم   (2(2 ووليو   82  
والسذل التجاري  رقم 43448 
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TRANS BAHOUM شركة
ش. م. م

تأسيس شركة م م 
مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   18/06/2020 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

ا خصائص التالية :
TRANS BAHOUM  : التسمية 

ش م م.

-) رأسمال الشركة  : 822.222,22 

8222 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

822 درهم لكل حصة مملوكة ل :
- رشيد باهوم : ب 8222 حصة

-3 املقر االجتماعي : التوطين لدى 

VAST TRANSدوار انوعمران  شركة 

اوت مزال اوت باها اشتوكة اوت باها.

النقل   : االجتماعي  الهدف   4-

للبضائع  حساب  والدولي  الوطني 

الغير.

من  الشركة  تسير  التسيير:   5-

رقم  باهوم  رشيد  السيد  طرف 

 .JH83288 البطاقة الوطنية

القانوني  امللف  إوداع  تم   6-

االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 

بتاريخ   726 رقم  تحت  النزكان 

.26/06/2020
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STE AKLIN TOURS SARL AU
تأسيس شركة

محرر  عرفي  عقد  بموجب   -  8

تأسيس  تم   (2(2 وونيو   88 بتاريخ 

جات  املسؤولية  محدودة  شركة 

شريك واحد جات املميزات التالية :

 «AKLIN TOURS  » التسمية   -

ش.م.م جات شريك واحد 

- الهدف:

- نقل املستخدمين  حساب الغير.
 - املقر االجتماعي : رقم 23 الطابق 

شارع   161/16 رقم  عمارة  الثاني 

ا حسن II  حي اإلجاعة  آوت ملول.  
 : االجتـماعي  املال  رأس 

 8222 إلى  درهم مجزأ   822.222,22

للحصة  درهم   822 فئة  من  حصة 

زهير  للسيد  كلها  ترجع  الواحدة 

عبدهللا.

السيد  الشركة  يسير  التسيير:   -
اإلمضاء  وتخويله  هللا  عبد  زهير 

املنفرد ملدة غير محدودة.

تبتدئ   : االجتماعية  السنة   -

وناور  فاتح  من  االجتماعية  السنة 

وتنتهي في آخر دجنبر من كل سنة.
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لهذا  القانوني  اإلوداع  وتم   -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
املحكمة االبتدائية بانزكان تحت رقم 
رقم2433)   التجاري  والسذل   782

بتاريخ 6) وونيو 2)2).
من اجل النسخة والبيان

304 P

STE ALIRIM
(S.A.R.L AU(

شركة جات مسؤولية محدودة  
رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي: رقم )82 بلوك 85 
زنقة 882 الفرح اكادور

تأسيس شركة
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قوانين  وضع  تم   ،(2(2 وونيو   88

الشركة جات امليزات التالية :
   STE  ALIRIM : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك واحد

. SARLAU
الوطني البضائع  نقل   :  الهدف 

 و الدولي  حساب الغير 
بلوك   82( رقم   : املقر االجتماعي 

85 زنقة 882 الفرح اكادور
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس .
 822.222 : حدد في مبلغ  رأسمال 
درهم مقسم الى 8222 حصة من فئة 

822 درهم.
إلى  أسند  التسيير   : التسيير   -  7

السيد امليساوي محمد
بكتابة  تم  القانوني:  اإلوداع   -  8
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  22865 رقم  تحت   ألكادور 

 7 ووليو 2)2).
من أجل النسخة و البيان عن املسير:

  السيد امليساوي محمد    

305 P

STE  TRANS JWAAN شركة
 «SARL A.U» 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   تأسيس  تم   10/03/2020
جات  املحدودة  املسؤولية  جات 

املميزات التالية:

 STE TRANS JWAAN  : التسمية 
««SARL A.U

املقاومة  شارع   : االجتماعي  املقر 
قرب محطة أجيب -  طانطان

درهم   822.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 

822,22 دراهم.
البضائع  حساب  نقل   : الهدف 

الغير ، 
جمال،  ا حسين   -  : الشركاء 
مغربي، مزداد بتاريخ 01/01/1964 ، 

J856(8( ب.ت.و رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
ديسمبر من كل   38 وناور و تنتهي في 

سنة
حاليا  الشركة  تسير   : التسيير 
ا حسين جمال ملدة غير   : من طرف 

محددة.
باملحكمة  تم   : التجاري  السذل 
وونيو   ( بتاريخ  بطانطان  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 5283.
306 P

STE TRANS GALION 
SARL 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسست   23/06/2020
محدودوة املسؤولية جات ا خصائص 

التالية :
 STE TRANS  : التسمية   -

GALION  SARL
- رأسمالها : 222 822 درهم.

دوار حا�سي   : مقرها االجتماعي   -
اقليم  بيبي  سيدي  جماعة  البقر 

اشتوكة أوت باها.
نقل   : االجتماعي  الهدف   -

املستخدمين  حساب الغير.
: السيد بوكيل  - اإلدارة والتسيير 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  أقزدبر 
UB87727 صا حة إلى  الوطنية رقم 

غاوة 21/01/2025   
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع   -
القانوني باملحكمة االبتدائية بانزكان 
 ،852 تحت رقم   09/07/2020 ووم 

السذل التجاري رقم 2572).
307 P

شركة تيتانيك فود
SOCIETE TITANIC FOOD SARL

جات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : عمارة بامللك 
املسمى فتيحة، اخفنير

التأسيس
بموجب عقد عرفي بتاريخ 6 وونيو 
2)2)، وضع النظام األسا�سي لشركة 
محدودة املسؤولية جات ا خصائص 

التالية :
مسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

محدودة.
«تيتانيك فود»  شركة   : التسمية 

شركة جات مسؤولية محدودة.
: ممون، توريد  الهدف االجتماعي 
الطعام، تنظيم ا حفالت واملناسبات.
بامللك  عمارة   : االجتماعي  املقر 

املسمى فتيحة، اخفنير.
املدة : 22 سنة.

السنة  تبتدئ   : املالية  السنة 
املالية بتاريخ فاتح وناور وتنتهي بتاريخ 

38 ديسمبر من كل سنة.
الرأسمال : 822.222 درهم.

الشركة  يسير   : التسيير  مساعد 
السيد  حسن  محدودة  غير  وملدة 

الدوح.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   ( بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1163/2020.
للخالصة والبيان

شركة تيتانيك فود

308 P

شركة بور طوب ترانس
  ش.م.م بشريك وحيد

برأسمال اجتماعي قدره 
822.222.22 درهم

رقم 8 ممر 4 بلوك –ب- زنقة 
االنبعاث حي العهد ا ذدود

اوت ملول انزكان
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   26/06/2020
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
جات  وحيد  بشريك  املحدودة 

ا خصائص التالية : 

نقل   -  : االجتماعي  الغرض 
 – الغير  املستخدمين  حساب 

املراسالت. 
التسمية : شركة بور طوب ترانس 

ش.م.م بشريك وحيد 
 4 ممر   8 رقم  االجتماعي:  املقر 
زنقة االنبعاث حي العهد  بلوك –ب- 

ا ذدود، اوت ملول انزكان.
املدة : حددت في 22 سنة.

الرأسمال وا حصص االجتماعية 
درهم   822.222 حدد الرأسمال في   :
اجتماعية  حصة   8222 إلى  مقسم 
موزعة   ، درهم للواحدة   822 بقيمة 

كاآلتي : 
رشيد ستيرو : 8222 حصة.

من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد رشيد ستيرو وجلك ملدة 
غير محدودة حيث يعود إليه كل من 

التوقيعين البنكي و االجتماعي.
 86 توزع حسب الفصل   : األرباح 

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
 : رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

2020/866  بتاريخ 82 ووليو 2)2).
مقتطف قصد اإلشهار 

309 P

الفيرم دو كيسر 
تـأسـيـس شــركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   26/06/2020
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل ا خصائص التالية :
الـتـسـميـــــــــــــــة : الفيرم دو كيسر.

املسؤولية  جات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

-الـمـوضـــــوع : شركة متخصصة  في 
الفالحة و تربية املا شية.

-الـمـقر االجـتـماعــي : دوار السوالم 
.بيوكرة. اوت عميرة.

ابتداء  سنة   22  : الشركــــــة  مــــــدة 
من ووم تأسيسها.

 822.222  : الشركـــة  رأسمـــال 
حصة من   8222 درهم مقسم على 
حصة للسيدة   582 درهم   822 فئة 
نورة بن الزخاف .872 حصة للسيدة 
عزيزة بن الزخاف..862 حصة للسيد 
طارق بن الزخاف..862 حصة للسيد 

كمال بن الزخاف.
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-األربــــــــــــــــــاح : وتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشركاء.
من  الشركة  تسير   : -الـتسـيـيـــــــــــــر 
الزخاف. بن  نورة  السيدة   : طرف 
-السنـــة  االمضاء.  كل صالحيات  مع 
 38 إلى  وناور  من فاتح   : االجتمـاعيـة 

ديسمبر.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
 83 املحكمة االبتدائية بانزكان وـوم  

ووليو 2)2) تحت رقم 873.
311 P

شركة  ريا ريفلو اكرواليمونتير    
ش.م.م  

رأسمالها : 822.222 درهم
مقرها االجتماعي : عمارة ر82 )88 

م28 اكادور باي
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 
شركة  تأسيس  تم   (2(2 ووليو   7
املميزات  جات  املسؤولية  محدودة 

التالية :
ريفلو  ريا   » شركة   : التسمية 

اكرواليمونتير ش.م.م. 
مطعم مأكوالت سريعة  :  الهدف 

و خفيفة.
املقر االجتماعي : عمارة ر82 )88 

م28 اكادور باي. 
 822.222  : رأس املال االجتماعي 
درهم مجزأ إلى 8.222 حصة من فئة 

822 درهم للحصة.
تعيين كل من السيدة  التسيير:   -
فاطمة الفاهيم مسيرة الشركة ملدة 

غير محددة. 
التوقيع االداري واملالي للسيدة   -

فاطمة الفاهيم. 
- السنة االجتماعية  : تبتدأ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
لهذا  القانوني  اإلوداع  وتم   -  (
هيئة  لدى  الضبط  بكتابة  العقد 
تحت  بأكادور  التجارية  املحكمة 
التجاري  والسذل   28248 رقم 

رقم43437 بتاريخ 10/07/2020.
من اجل النسخة والبيان

حرر باكادور بتاريخ

312 P

اغرود لين ترانس
تـأسـيـس شــركة

بتأريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   16/06/2020
التاسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل ا خصائص التالية :
الـتـسـميـــــــــــــــة : اغرود لين ترانس.

املسؤولية  دات  شركة   : الشكل 
املحدودة الشريك الوحيد.

الـمـوضـــــوع : نقل البضائع للغير.
ازرو  اقامة   : االجـتـماعــي  الـمـقر 
 .  ( االمل   .848 الشقة   8( عمارة 

بنسركاو. – أكادور.
ابتداء  سنة   22  : الشركــــــة  مــــــدة 

من ووم تأسيسها.
 822.222  : الشركـــة  رأسمـــال 
حصة من   8222 درهم مقسم على 
 8222 درهم عمر العازيز    822 فئة 

حصة
-األربــــــــــــــــــاح : وتم اقتطاع نسبة % 5 
من األرباح  لالحتياط القانوني والباقي 

حسب تقرير الشريك الوحيد.
من  الشركة  تسير   : الـتسـيـيـــــــــــــر 
كل  مع  العازيز  عمر   : السيد  طرف 

صالحيات االمضاء.
السنـــة االجتمـاعيـة : من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
وـوم بأكادور  التجارية   املحكمة 

8 ووليو 2)2) تحت رقم 22255.
313 P

شركة سوس باور ش.م.م 
برأسمال اجتماعي قدره 822.222 

درهم
رقم 857 شارع املقاومة ا حرش اوت 

ملول انزكان 
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تمت صياغة القانون   23/06/2020
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة  جات ا خصائص التالية : 
التركيب   : االجتماعي  الغرض 
 - الشمسية  الطاقة   - الكهربائي. 

التجارة.

باور   سوس  شركة   : التسمية 
ش.م.م.

شارع   857 رقم   : املقر االجتماعي 
املقاومة ا حرش اوت ملول انزكان.

املدة : حددت في 22 سنة.
الرأسمال وا حصص االجتماعية 
 822.222 في.22  الرأسمال  حدد   :
حصة   8222 إلى  مقسم  درهم 
اجتماعية بقيمة 822 درهم للواحدة 

، موزعة كاألتي : 
حسن الباز : 522 حصة.

ابراهيم اوشعود : 522 حصة.
من  مسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيد حسن الباز وجلك ملدة 
غير محدودة حيث يعود إليه كل من 

التوقيعين البنكي و االجتماعي.
 37 توزع حسب الفصل   : األرباح 

من القانون األسا�سي للشركة.
ثم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

:867/2020  بتاريخ 10/07/2020.
مقتطف قصد اإلشهار 

314 P

Fiduciaire & Conseil
 IMM°45 APPT°28 RUE AL AKKAD CITE

DAKHLA AGADIR
Tel : 0600 036 473

ْض
ْ
ــــــــول

ٌ
ــــــــــا ك ِإصَّ

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ثم وضع  دور  كا  با  وونيو2)2)   (5  
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية:
ْض.

ْ
ــــــــول

ٌ
ــــــــــا ك االسم : ِإصَّ

معدات  تسويق   : الشركة  هدف 
وإكسسوارات ا ذولف - بيع بالتجزئة 
املالبس ا ذاهزة - التجارة والوساطة. 
مقر الشركة : بلوك 22 الزنقة 3) 

رقم 87 حي ا حاجب تكوين آكادور. 
املدة : محـدودة في 22 سنة ابتـداء 
عـدا  مـا  النهـائي  تأسيسهـا  تاريخ  من 

االنحالل املسبق او التمـدوـد.
مبلغ  في  محدد   : الرأسمال 
822.222 مقسم إلى8222 حصة من 
فئة 822 درهم  للحصة الواحدة  تم 

اكتتابها للسادة :

حصة   322 الصدوقي نور الدون 

اجتماعية. 

حصة   352 إبراهيم  الصدوقي 

اجتماعية.

حصة   352 محمد  الصدوقي 

اجتماعية.

السيد  تعيين  ثم  قد   : التسيير 

وحيد  كمسير  الدون  نور  الصدوقي 

للشركة ملدة غير محدودة.  

 : والبنكي  االجتماعي  التوقيع 
إمضاء مزدوج  للسيد الصدوقي نور 

الدون مع أحد الشريكين.

االربـاح: وتـم اقتطــاع %5  لتكـوين 

الرصيـد االحتيـاطـي املنصـوص عليه 

قـانـونـا.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

املحكمة التجارية بأكادور تحت رقم 

)2822 بتاريخ 83 ووليو 2)2) .

التجاري:  السذل  في  التسذيل 

تم التسذيل في السذل التجاري في 

املحكمة التجارية باكادور تحت رقم 

.43443

315 P

 Sté  « ZOULIDOR » SARL
بموجب عقد عرفي محرر بتاريخ 

تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   82

محدودة املسؤولية  املميزات التالية :

    ZOULIDOR » «التسمية :  شركة

ش.م.م.

االفرشة   و  األثاث   بيع   : الهدف 

بالتقسيط.
التجزئة   6 زنقة   : املقر االجتماعي 
الحي  ا حياة   مركز  مكرر)  رقم788 

الصناعي اوت ملول . 

املدة : 22 سنة.
 822.222  : رأس املال االجتماعي 

8222حصة من فئة  درهم مجزأ إلى 

822 درهم للحصة الواحدة.

- التسيير: محمد زولي.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.
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وتم اإلوداع القانوني لهذا املحضر 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 786 رقم  تحت  بإنزكان   االبتدائية 
و السذل التجاري رقم 2423) بتاريخ 

) ووليو 2)2) م.
من اجل النسخة والبيان

316 P

 STE« SHOW ME CAR » SARL
AU

رأسمالها : 822.222 درهم 
تأسيس شركة

وبموجب   (2(2 مارس   82 بتاريخ 
جات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
 STE»  املسؤولية املحدودة تحت إسم

 SHOW ME CAR » SARL AU
بدون  السيارات  كراء   : هدفها 

سائق. 
العنوان التجاري : حي رابحة زنقة 

حلب رقم 865 مكرر أوالد تاومة. 
رأسمالها 822.222  درهم موزعة 
إلى 8222 حصة قيمة كل حصة 822 

درهم، موزعة كما ولي :
السيد ربيع عميم : 8222 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  تسيير 
عميم   حنان  السيدة  و  عميم  ربيع 
مسيرا للشركة ملدة غير محدودة مع 
حسب  الصالحيات  كامل  تخويله 

القانون األسا�سي للشركة.
املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكتب  تم  القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ  (7( رقم  تحت   بتارودانت 

 )) وونيو 2)2).
 STE SHOW» شركة  سذلت   -
بالسذل   ME CAR » SARL AU
 6748 التجاري بتارودانت تحت رقم 

بتاريخ 22/06/2020.
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 STE SAMYJAD
SARL AU 

رأسمالها 822.222Dhs درهم 
تأسيس شركة

تأسست  عرفي  عقد  وبموجب 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
 STE  بتاريخ 05/06/2020 تحت إسم

.SAMYJAD  SARL AU

 GESTION  : هدفها 

 .D’EXPLOITATION AGRICOL

تكوت  بحيرة   : التجاري  العنوان 

دوار ا خربة اوت باها اومالل جماعة 

عمالة  بيوكرا  داىرة  الصفا  وقيادة 

شتوكة اوت باها. 
درهم موزعة   822.222 رأسمالها 

إلى 8222 حصة قيمة كل حصة 822 

درهم، موزعة كما ولي :

 : الناصيري  املذيد  عبد  السيد 

8222 حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  تسيير 

عبد املذيد الناصيري مسيرا للشركة 

كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 

الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.

املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.

بمكتب  تم  القانوني  اإلوداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بتاريخ   62( رقم  تحت  بإنزكان 

.25/06/2020

  STE SAMYJAD شركة  سذلت 

بالسذل التجاري بإنزكان   SARL AU

وونيو   (5 بتاريخ   (2488 تحت رقم 

.(2(2
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STE ALVATEC
SARL AU

رأسمالها 822.222 درهم 

تأسيس شركة
بتاريخ فاتح وناور 2)2) وبموجب 

دات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 

 STE املسؤولية املحدودة تحت إسم 

.ALVATEC  SARL AU

مكتب الدرسات التقنية   : هدفها 

و الهندسية. 

 32 كراج رقم   : العنوان التجاري 

أوالد  ا حرية  شارع  العيون  قسارية 

تاومة. 
- رأسمالها 822.222 درهم موزعة 

إلى 8222 حصة قيمة كل حصة 822 

درهم، موزعة كما ولي:

 8222  : ا حمري  محمد  السيد 
حصة.

السيد  تعيين  تم  الشركة  تسيير 
للشركة  مسيرا  ا حمري  محمد 
كامل  تخويله  مع  محدودة  غير  ملدة 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي 

للشركة.
املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.
بمكتب  تم  القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتاريخ    (88 رقم  تحت  بتارودانت 

24/06/2020
 STE« ALVATEC شركة  سذلت 
التجاري  بالسذل   SARL AU
بتاريخ   6755 رقم  تحت  بتارودانت 

.24/06/2020
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  SOCIETE IJIKHI TRANS
SARL

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  ثم  بتزنيت   21/04/2020
شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

ا خصائص التالية 
 SOCIETE شركة   : التسمية 

.IJIKHI TRANS SARL
املدرسة  شارع   : االجتماعي  املقر 

رقم 84 جماعة بونعمان تزنيت.   
:8( نقل البضائع  حساب  الهدف 

الغير على الصعيد الدولي و الوطني .
املدة : 22 سنة.

درهم   822.222  : الرأسمال 
فئة  من  8222حصة  إلى  مقسمة 

822درهم لكل واحدة. 
342 حصة اجتماعية  أي    34 %

لفائدة السيد احمد عدي.
حصة اجتماعية   332 أي   33  %

لفائدة السيد ا حسن اجيخي  
حصة اجتماعية   332 أي   33  %

لفائدة السيد ا حسين عدي 
تم تعيين السيد احمد   : التسيير 
غير  ملدة   للشركة   كمسير  عدي 

محدودة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية بتزنيت 
رقم  تحت   22/06/2020 بتاريخ 
رقم   التجاري  والسذل   2020/140

 .43(3
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Cabinet MASDAC
 Siège social : N°71, Bloc A, Imm

 YASSMINE, Angle Av ALMOQUAOUMA
et Av CADI AYAD, AGADIR

Tél : 06-62-09-49-49

STE BEST FIELDS
العام   ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
والدي   26/06/2020 في  املنعقد 
جات  شركة  تأسيس  بموجبه  ثم 
مسؤولية محدودة مميزاتها كالتالي :                
 STE BEST التجاري:  االسم 

.FIELDS
مسؤولية  جات  شركة   : الصفة 

محدودة بشريك واحد
الرأسمال : 822.222 درهم .

حيث وتوفر : السيد  حسن حذار  
على  8222 حصة.

املستغالت  تسيير   - الهدف: 
الفالحية.

عمارة تنمل،   ،(8 رقم   : العنوان 
امللكي،  ا ذيش  شارع   ، عوا  ساحة 

اكادور 
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

وناور إلى 38 ديسمبر من كل سنة .
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد حسن حذار ملدة غير محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
  08/07/2020 في  بأكادور  التجارية 

تحت الرقم الترتيبي 22.246.  
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STE STARTEKO
SARL AU

 SARL ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE 100.000 dhs.

SIEGE SOCIAL: HAY TILILA 
AJDIGUE BLOC A3 APP 224 

TIKIOUINE AGADIR 
بتاريخ فاتح وونيو 2)2) وبموجب 
جات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
اسم تحت  املحدودة   املسؤولية 

 .Société Starteko  SARL AU 
هدفها غسيل و تطهير السيارات 

 HAY TILILA AJDIGUE  : العنوان
 BLOC A3 APP TIKIOUINE

.AGADIR
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رأسمالها : 822.222 درهم موزعة 
إلى 8222 حصة قيمة كل حصة 822 

درهم  موزعة كما ولي :
البار عبد ا حكيم  8222 حصة 

اوت  تعيين  تم   : الشركة  تسيير 
للشركة  كمسير  الهادي  عبد  جيران 
ملدة غير محدودة مع تخويلهما كامل 
الصالحيات حسب القانون األسا�سي  

للشركة.
املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.
باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

التجارية بأكادور تحت رقم 28225.
  STE STARTEKO سذلت الشركة
بالسذل التجاري بأكادور   SARL AU
ووليو   83 بتاريخ    43447 تحت رقم 

.(2(2
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 SOCIETE WHITEWATER
CONSTRUCTION

SARL AU
رأسمالها : 522.222 درهم

مقرها االجتماعي : الشقة رقم 24 
 C(48 بالطابق الثاني الكائنة بعمارة

تجزئة الوفاق بنسركاو اكادور. 
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
مساهم  قرر  بأكادور   22/06/2020

الشركة ما ولي :
 société Whitewater  : االسم 

Construction
األشغال   -  : الشركة  هدف 

املختلفة والبناء.  
 24 رقم  الشقة   : الشركة  مقر 
 C(48 بالطابق الثاني الكائنة بعمارة 

تجزئة الوفاق بنسركاو اكادور.
 522.222  : في  محدد  الراسمال 
من  حصة   5222 الى  مقسم  درهم 
درهم للحصة الواحدة تم   822 فئة 
اكتتابها كلها للسيد محمد غواعمي . 

التسيير :  ثم تعيين السيد محمد 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  غواعمي 

محدودة مع حق االمضاء .
لتكوين   5% وتم اقتطاع   : االرباح 
عليه  املنصوص  االحتياطي  الرصيد 

قانونيا . 

بكتابة  القانوني  االوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   08/07/2020 بتاريخ  بأكادور 

رقم 22286. 
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WHITWEST GROUPE
تأسيس 

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس   تم   22/08/2019
جات مسؤولية محدودة مميزاتها كما 

ولي :
 WHITWEST شركة   : التسمية  

GROUPE ش.ج.م.م.
انتاج وتسويق الزيوت   : املوضوع 
للتجميل واالكل والتصدور واالستيراد
االخوة  شارع   : االجتماعي  مقرها 
حي دار بن الشيخ التمسية   83 زنقة 

عمالة انزكان اوت ملول. 
من تاريخ  سنة إبتداء   22  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الشركة  مال  رأس   : الرأسمال 
 822.222 قدرها  قيمة  في  محدد 

درهم .
السيد   : الشركة  في  املساهمون 

عزيز بامو.
اإلدارة : السيد  عزيز بامو 

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور الى 38 ديسمبر من كل سنة .

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بانزكان 
رقم  تحت   04/09/2019 بتاريخ 

.3284
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 STE TARFAYA
DISTRIBUTION

SARL
تأسيس الشركة 

بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   (2(2 ووليو   2(  

الشركة جات املميزات التالية :
 STE TARFAYA  : التسمية 

.DISTRIBUTION SARL
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

توزيع مواد التنظيف.  : املوضوع 
بيع وشراء السلع.

املقر الرئي�سي :حي الوحدة بلوك ب 
الرقم 88 العيون.

الرأسمال : 822.222.
اإلدارة : تسيير من الطرف السيد : 

عبدهللا كامل.
باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
ووليو   28 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 
السذل   20/126 رقم  تحت   (2(2

التجاري رقم 283)3.
للنشر والبيان
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شركة منتوجات البركة
ش.م.م

شركة جات مسؤولية محدودة
رأسمالها : 822.222 درهم 

مقرها االجتماعي : حي بئرانزران 
بلوك 88 طريق 6 رقم 82 تكيوين 

أكادور
تبعا للعقد املحرر بتاريخ 88 مارس 
محدودة  شركة  تأسيس  تم   (2(2
امليزات على  تحتوي   املسؤولية 

التالية :
 - البركة  منتوجات   : التسمية 

ش.م.م.
املقر التجاري : حي بئرانزران بلوك 

88 طريق 6 رقم 82 تكيوين أكادور.
الرأسمال : 822.222 درهم.

وشراء  بيع   : التجاري  النشاط 
الفواكه ا ذافة والتوابل.

األرباح  من   %5 وقتطع   : الربح 
الصافية من أجل االحتياط القانوني.
عبد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الرحيم أزبك مسير للشركة.
السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى غاوة 38 ديسمبر.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التسذيل في السذل التجاري.
وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة 
ووليو   82 بتاريخ  بأكادور  التجارية 

2)2) تحت رقم 28243.
بمثابة مقتطف وبيان
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STE AZIT MARQUE
تأسيس شركة

مؤرخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
) ووليو 2)2) تم تأسيس شركة جات 
وخاصياتها  املحدودة،  املسوؤلية 

كالتالي :
التسمية : شركة أزيت مارك.

املقر االجتماعي : رقم 388 بلوك أ 
حي أسكا تيكيوين أكادور.

تصدور   : االجتماعي  الهدف 
واستيراد.

التجارة الوطنية والدولية.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 8222 درهم مقسمة على   822.222

حصة من فئة 822 درهم للواحدة.
تسير الشركة : وتم تسيير الشركة 
الزيتوني  السيدون  طرف  من 

اسماعيل وعزيزي ا حبيب.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   (2(2 ووليو   82 بأكادور بتاريخ 
رقم  تجاري  سذل   28245 رقم 

.43433
إمضاء
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STE PLANETE CAROUBE
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة
وشريك وحيد

رأسمالها : 822.222 درهم 
مقرها : مكتب رقم 47 مركب االمل

شارع ا حسن الثاني، أكادور
س.ت : 43442

تم تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة وشريك وحيد مع ا خصائص 

التالية :
 STE PLANETE  : الشركة  اسم 

CAROUBE SARL AU
رأس املال : 822.222 درهم.

بدر  السيد   : الوحيد  الشريك 
الدون محمد.

 47 مكتب رقم   : الرئي�سي  مقرها 
الثاني،  ا حسن  شارع  االمل  مركب 

أكادور.
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استيراد   - الفالحة   : الهدف 
الفالحية  املنتجات  جميع  وتصدور 

والصناعة الفالحية.
عاما منذ تسذيلها في   22  : املدة 

سذل التجارة والشركات.
التسيير : تم تعيين السيد صو�سي 
والسيد  كمسير  هللا  عبد  علوي 
تم  بدرالدون محمد كمسير مساعد 
تسذيل الشركة في السذل التجاري 

باملحكمة التجارية بأكادور.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   83 بتاريخ  بأكادور  التجارية 

2)2) تحت الرقم 28226.
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SOCIETE LAMKDAD
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   (2

جات املميزات التالية :
 SOCIETE LAMKDAD : التسمية

SARL AU
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
 8852 مدونة الوفاق رقم   : املقر 

بلوك أ العيون املغرب.
أشغال   : االجتماعية  النشاطات 

النجارة واأللومينيوم.
822.222 درهم قسم  الرأسمال : 
لكل  درهم   822 حصة،   8222 إلى 

واحدة.
عبد  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

الشكور ملقداد.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
ووليو   7 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1243/2020.
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 SOCIETE MOUKHATIR
TRAVAUX

SARL AU
تأسيس شركة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   32

جات املميزات التالية :

 SOCIETE  : التسمية 
 MOUKHATIR TRAVAUX SARL

AU
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.
الوحدة  مدونة  تجزئة   : املقر 

الشطر الثاني رقم 458 ج العيون.
أشغال   : االجتماعية  النشاطات 

البناء.
822.222 درهم قسم  الرأسمال : 
لكل  درهم   822 حصة،   8222 إلى 

واحدة.
نور  السيد  إلى  يعهد   : التسيير 

الدون مخاطر.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
ووليو   6 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1232/2020.
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 SOCIETE F.M.M
 KHADAMAT CHARAF

AGADIR
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي بأكادور بتاريخ 
وضع القانون  تم    (2(2 مارس   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة جات املواصفات التالية :
 SOCIETE F.M.M  : التسمية 

KHADAMAT CHARAF SARL
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املركب التجاري   : املقر االجتماعي 
شرف رقم 5 شارع البيروني حي شرف 

أكادور.
موضوع الشركة : تحويل أموال.

التسهيالت  تسيير جميع خدمات 
االلكترونية عامة وكل ما له عالقة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 
حصة اجتماعية   8222 مقسمة إلى 
محررة  للواحدة  درهم   822 بقيمة 
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

522 حصة  السيدة عدي فتيحة 

52.222 درهم.

 522 العربي  بيزنكاض  السيد 

حصة 52.222 درهم.

املدة : 22 سنة.

أسندت مهمة التسيير   : التسيير 

ا ذنسية  فتيحة  عدي  السيدة  إلى 

التعريف  لبطاقة  وا حاملة  املغربية 

غير  ملدة   J(75(87 رقم  الوطنية 

محدودة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   7 بتاريخ 

بالسذل  التقييد  وتم   2287(

التجاري تحت رقم 43357.
املسيرة

331 P

STE DIGISAND
SARL

تأسيس شركة
مسذل  عرفي،  عقد  على  بناء 

تم   ،(2(2 فبراور   7 بتاريخ  بالعيون 

لشركة  األساسية  القوانين  وضع 

محدودة املسؤولية DIGISAND جات 

ا خصائص التالية :

الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كما في ا خارج في :

صناعة اإلشهار.

مارس   (5 حي   : االجتماعي  املقر 
بلوك Y رقم 8878 العيون.

املدة : 22 سنة.

 822.222 في  حدد   : الرأسمال 

حصة   8222 على  مقسم  درهم 

اجتماعية بقيمة 822 درهم للواحدة 

وهي في نصيب :

حصة   334 ضبيع  ا حسين 

اجتماعية.

حصة   333 ووسف  سركوح 

اجتماعية.

حصة   333 ا حسن  ادبال 

اجتماعية.

: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
الثالثة  الشركاء  طرف  من  محدودة 
سركوح  ضبيع،  ا حسين  السيد 

ووسف، ادبال ا حسن.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور   (2 االبتدائية بالعيون بتاريخ 

2)2) تحت رقم 426.
332 P

 STE AGHARASS
 PRESTATIONS

تعدول
بموجب محضر ا ذمع العام الغير 
استثنائي بتاريخ 8 ووليو 2)2)، تقرر 

ماولي :
لبيع  إوزي  إسماعيل  السيد  قرر 

752 حصة إلى السيد علي هروش
أصبح التوزيع ا ذدود للحصص 

على النحو التالي :
السيد علي هروش8222 حصة.

تغير الشكل القانوني لشركة من 
شركة محدودة املسؤولية إلى شركة 

محدودة املسؤولية لشريك وحيد  
قبول استقالة السيد درمق حسن 

من مهامه كمسير لشركة
مسير  هروش  علي  السيد  تعيين 

جدود لشركة
للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 
السمارة  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   82 بتاريخ 

.104/2020
333 P

ACAMEDIA CONSULTING
املقر االجتماعي : رقم 44 زنقة الليش 

حي السالم أكادور.
محضر ا ذمع العام االستثنائي 

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
  (2(2 مارس   ( االستثنائي املؤرخ في 

قررمساهموا الشركة ما ولي : 
ا حسين  أكامي  السيد  تفويت 
الذي ومتلك 622 حصة  للسيد ببرون 
صا ح الذي قبل منه ثالثمائة )322) 
حصة. بقيمة اسمية 822.22 درهم.
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السم  تجاري  اسم  اضافة 
 Institut Privé Acadymia الشركة: 

.Consulting
تعدول القانون االسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  ثم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   13/07/2020 بتاريخ  باكادور 

رقم 28222.   
للخالصة والتذكير

قبال حسن

334 P

   TAPHA TRANS شركة
حي الزيتون بلوك ج رقم 28 تيكوين 

اكادور
العادي  غير  العام  ا ذمع  خالل 
تم   (2(2 مارس   86 ووم  املنعقد 
اتخاج القرار بشان التغييرات التالية :  

8 - تفويت ا حصص:
تم تفويت ا حصص كما ولي:

تفويت السيد عبد ا حميد الريفي 
حصة التي وملكها من الشركة   522
لصا ح السيد جالل ا حسن                                                                                         
تبعا لتفويت ا حصص هذا وصبح 
الشكل  على  الشركة  راسمال  توزيع 

التالي:
 8222 ا حسين  جالل  السيد 

حصة.
) - االستقالة وتعيين مسير جدود 

لشركة:
ا حميد  عبد  السيد   استقالة 

الريفي من الشركة بصفة نهائية.  
ا حسن  جالل  السيد  تعيين 
كمسير جدود  للشركة وجلك ملدة غير 

محدودة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ   باكادور   التجارية 

07/07/2020 تحت رقم )2286.
335 P

SMART ETUDE
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 6) فبراور  االستثناء املؤرخ في 
شركة   SMART ETUDE قرر شركاء 
جات الرأسمال 822.222 درهم مقرها 
) الشقة رقم  الطابق   45 عمارة رقم 
شارع غاندي حي الداخلة اكادور.   4

حيت تقرر ما ولي :

هللا  عبد  ابيه  اد  السيد  تفويت 
حصته الكلية 322 حصة من الشركة 

لفائدة السيد حارتي عبد اللطيف.
ابيه  اد  طرف  من  الشركة  تسير 
الوحيد  املسير  بصفته  عبد هللا 

للشركة، ملدة غير  محددة.
تغيير الشكل القانوني لشركة جات 
املسؤولية املحدودة بمسير وحيد إلى 

شركة جات املسؤولية املحدودة. 
تحويل املقر االجتماعي إلى عمارة 
رقم 45 الطابق ) الشقة رقم 4  شارع 

غاندي حي الداخلة اكادور.
من القانون  و7   6،  4 تغيير البند 

األسا�سي لشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   82 بتاريخ  باكادور  التجارية 

2)2) تحت رقم 22358.
336 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد السادس اوت ملــول

الفاكس : 65-))-4)-8)2   الهاتف : -4)-8)2
7(-46

STE TOPRIM
  SARL 

الغير  العام  ا ذمع  بمقتضـى 
 06/07/2020 في  املؤرخ  العادي 
تقرر   TOPRIM SARL  لشركة  

 ما ولي : 
I - بيع حصص :

5))  حصة للسيد خو�سي انتوني 
السيد  لفائدة  بيريس  سيلفا  ودا 

مبارك ادزي. 
875 حصة للسيد رودريكز باولو 
جورج   لفائدة السيدة مبارك ادزي.

باولو  رودريكز  للسيد  حصة   52
ا حسين  السيد  لفائدة  جورج 

اخصا�سي.
اسقالة السيد خو�سي انتوني   -  II
تسيير  مهام  من  بيريس  سيلفا  ودا 
الشركة و تعيين السيد مبارك ادزي 
السيد  جانب  الى  للشركة  مسير 
غير  ملدة  اخصا�سي    ا حسين 

محدودة.
األسا�سي  القانون  تحيين   -  III

للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإلوداع  تم   -

االبتدائية بانزكان، في 14/07/2020 

تحت رقم )88.

337 P

STE IZI INTER
تعدول

بموجب محضرا ذمع العام الغير 
استثنائي بتاريخ 01/07/2020، تقرر 

ما ولي :

بيع  عثمان   ازيل  السيد  قرر   -

رضوان  السيد  إلى  حصة   4222

هاروش

أصبح التوزيع ا ذدود للحصص 

على النحو التالي

 4222 هاروش  رضوان  السيد 

حصة.

قبول استقالة السيد ازيل عثمان   

من مهامه كمسير لشركة.

هاروش  رضوان  السيد  تعيين 

مسير جدود لشركة.

للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  كلميم  االبتدائية  باملحكمة 

2020/07/07 تحت رقم : 858.

338 P

ELMAIFI NEGOCE
SARL

إعـــالن قانــوني
املؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سي 

بتاريخ  08/06/2020  انزكان  قررت  

ا ذمعية العامة االستثنائية لشركة 

ELMAIFI NEGOCE SARL  ما ولي : 

من  اجتماعية   حصة   (52 بيع 

املعيفي رشيد وطنيته   السيد  طرف 

السيد املعيفي  لفائدة      JB(82524

بثمن   JB3252(6  : وطنيته  توفيق 

ما مجموعه  لكل حصة  درهم   822

5.222) درهم.

املعيفي  السيد   : املسيران  تعيين 
رشيد والسيد املعيفي توفيق.

التوقيع االجتماعي : السيد املعيفي 
رشيد او السيد املعيفي توفيق 

تحيين القانون األسا�سي لشركة.

تم اإلوداع القانوني لدي املحكمة 

 07/07/2020 في  بانزكان  االبتدائية 

تحت رقم ))8.

339 P

 STE BARAMOUSSI GARD
تعدول

بموجب محضر ا ذمع العام الغير 

استثنائي بتاريخ 06/04/2020، تقرر 

ما ولي :

قررالسيد درمق حسن بيع 8222 

حصة إلى السيدة توا لبنى.

أصبح التوزيع ا ذدود للحصص 

على النحو التالي :

السيدة توا لبنى 8222 حصة.

قبول استقالة السيد درمق حسن 

من مهامه كمسير لشركة.

مسيرة  لبنى  توا  السيدة  تعيين 

لشركة.

للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  كلميم  االبتدائية  باملحكمة 

2)2) /07/02 تحت رقم 845.

340 P

 STE BADR DINE

 TRANSPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

شريك وحيد

 رأسمالها : 22.222).) درهم

املقر االجتماعي : تجزئة اركانة  - 

C-H-4- شقة رقم ) - اوت ملول

سذل تجاري رقم : 83255/إنزكان

العام  ا ذمع  قرار  بمقت�سى 

وونيو   82 ووم  املنعقد  االستثنائي 

2)2)، تم اتخاج القرارات التالية :

 82.222 تفويت  على  املصادقة 

االجتماعية  ا حصص  من  حصة 

سعيد  السيد  طرف  من  اململوكة 

الغفور  عبد  والسيد  نصيري 

 JANOU شركة  لفائدة  نصيري 

.TRANSPORT S.A.R.L

تحيين النظام األسا�سي.
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بكتابة  القـانوني  اإلوـداع  تم 

الضبط للمحكمة االبتدائية إلنزكان 

تحت رقم   (2(2 ووليوز   82  : بتاريخ 

.858

341 P

STE ARAMCONSULT
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة 

وشريك وحيد
رأسمالها : 82.222 درهــم

مقرها : رقم )، الطابق األول، عمارة 
رقم 88، زنقة اكلو، حي السالم، 

اكادور
رقم السذل التجاري : 34253 

اكادور

العام  ا ذمع  ملحضر  طبقا 

االستثنائي املؤرخ في 88 فبراور 2)2) 

تم إقرار ما ولي :

52 حصة اجتماعية من  بيع   -  8

822 حصة مملوكة من طرف  أصل 

السيد محمد الغزالني الى السيد علي 

الغزالني.

التالية  األنشطة  إضافة   -  (

للشركة:تسويق  التجاري  للنشاط 

واملعدات  بالفيدوو  املراقبة  معدات 

وكراء  شراء  بيع،  املكتبية-  واللوازم 

واملعلوماتية  املكتبية  املعدات 

تسويق   – االتصاالت  ومعدات 

النظافة  ومعدات  منتوجات  جميع 

والتنظيف – تسويق املواد الغذائية 

الطعام  بتوريد  املتعلقة  وا خدمات 

السفن  متن  على  او  املصانع  داخل 

اعمال  والتصدور-  االستيراد   –

والتهيئة،  واالعداد  املدنية  الهندسة 

الرخام  او  با ذبس  التزوين  واعمال 

املرافق  وصيانة  تنظيف  –اعمال 

العمومية وا خاصة وتهيئة املساحات 

واملعدات-  البضائع  نقل  ا خضراء- 

تسويق قطع الغيار التقنية، معدات 

املنزلية  األجهزة  التزوين،  و  ا حفالت 

كل  وعامة   – العامة  والتجهيزات 

املتعلقة  وا خدمات  املنتوجات 

باألنشطة السالفة الذكر.

الغزالني  علي  السيد  تعيين   -  3

مسيرون  ابراوم  اوت  نزهة  والسيدة 

الصالحيات  كامل  مع  للشركة  جدد 

الشركة  ولصا ح  باسم  للتصرف 

صالحية  وكذا  تعامالتها،  عموم  في 

على  املشترك  أو  املنفصل  التوقيع 

املتعلقة  واملستندات  الوثائق  كافة 

بها.

تغيير املقر االجتماعي للشركة   -  4
األول،  الطابق  رقم)،  العنوان:  من 
حي  اكلو،  زنقة   ،88 رقم  عمارة 
السالم، اكادور الى العنوان: رقم 528 

تجزئة الصفاء – اوت ملول.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بأكادور بتاريخ 04/06/2020 

تحت رقم 22842.  

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية 

03/07/2020 تحت رقم 806/2020 
وتسذيل الشركة في السذل التجاري 

تحت رقم 2582).

342 P

حسابات ادميم ش.م.م
336 شارع املقاومة اوت ملول

الهاتف 2224 4) 8)25 

الفاكس 86 )2 4) 8)25

CHTOUKA FRESH 
 SARL

بيع حـــصص اجــتماعية  
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 CHTOUKA لشركة  االستثنائي 

ووم  املنعقد   FRESH SARL

06/07/2020 تقرر ما ولي :

- بيع حصص اجتماعية بين عزابي 

املصطفى  و اولدوب حسن، و التوزيع 

على  االجتماعي  املال  لرأس  ا ذدود 

 522 : عزابي املصطفى   النحو التالي 

حصة و اولدوب حسن 522 حصة
القانون  من   ( البند  تغيير   -  

نشاط  توسيع   : للشركة  األسا�سي 

النقل   : النشاط  بإضافة  الشركة 

للبضائع  حساب  والدولي  الوطني 

الغير.

املصطفى   عزابي  السيد  تعيين   -
كمسير للشركة.

- الشركة ملزمة بالتوقيع الوحيد 
للسيد عزابي املصطفى.

تحويل الشركة من شركة جات   -
الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  جات  شركة  الى  الوحيد 

املحدودة العادوة.
األسا�سي  القانون  تحدوث   -

للشركة وفق التعدول.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية النزكان 

ووم  10/07/2020  تحت رقم  862
343 P

 STE TRANS NATURE
MULTISERVICES

SARL
تفويت حصص

العام   ا ذمع  بـمقت�سى   –  8
بـتـاريـخ  املنعقد  االستثنائي 
على  االتفاق  تم    29/06/2020 

ما ولي :
االجتماعية  ا حصص  تفويت   -

على الشكل التالي:
خدوجة  للسيدة  حصة   522

صبيري  لفائدة  السيد  منير لكرد.
تعيين السيد منير لكرد كمسير   -
السلطات  جميع  تخويله  و  للشركة 

الواسعة لتسيير الشركة. 
املنفرد للمسير  تخويل اإلمضاء   -

الوحيد السيد منير لكرد.
جدود  أسا�سي  قانون  تبني   -
جات  املسؤولية  محدودة  للشركة 
الشريك الواحد تبعا لبيع ا حصص 
التنفيذ  حيز  للقانون  موافقة  أعاله 
نفس  الهدف،  نفس  االسم،  بنفس 
رأسمال  نفس  االجتماعي،  املقر 
خلق  دون  املدة  ونفس  الشركة 

شخصية معنوية جدودة .
القانوني  اإلوداع  تم  وقد   -  (  
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 2838( التجارية  باكادور  تحت رقم 
وجلك بتاريخ  2-27-84)2)                                                   

من اجل النسخة والبيان

344 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°28 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

25.(8.(3.(8.68
EMAIL : samifisc@gmail.com

STEGBH FISH
S.A.R.L

بتاريخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
17/03/2020، تم إقرار ما ولي :
التصفية املسبقة للشركة.

بوعيدا  ا حسين  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

للشركة  االجتماعي  املقر  اختيار 
كمقر للتصفية.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 
التجارية باكادور بتاريخ 07/07/2020  

تحت رقم 22882.
345 P

 RS MOTO RAID
INTERNATIONAL

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
اكتوبر   7 في  املؤرخ  االستثناء 
غير  العام  ا ذمع  قرر   ،(282
 RS MOTO RAID للشركة  العادي 
جات  شركة   INTERNATIONAL
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 
درهم    822.222 الرأسمال  جات 
 5 رقم  الشقة   28( زنقة   : مقرها 
الشطر األول الحي املحمدي اكادور.

حيت تقرر ماولي:
للشركة،  املسبقة  التصفية 
الوحيد  الشريك  طرف  من  املمثلة 

.AGAZZI SIMONE السيد
AGAZZI SIMONE تعيين السيد

املشرف على تصفية الشركة.
تحدود املقر االجتماعي للتصفية 
زنقة )28 الشقة رقم 5 الشطر األول 

الحي املحمدي اكادور.
بمكتبة  القانوني  اإلوداع  تم 
باكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 وونيو   82 بتاريخ 

.22352
346 P



عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2))الجريدة الرسمية   8 28

املركز ا ذهـــوي للخدمـــات

تيزنيت الهاتف: 4.82).8.62).25

 BOALAL NEGOCE

ش.م.م 

حل مسبق للشركة
على ا ذمع العام االستثنائي  بناء 

تقرر   08/07/2020 بتاريخ   املنعقد 

ما ولي :   

تعيين  و  للشركة  مسبق  حل   -

ابحري مبارك كمصفي لها. 

باملقر  التصفية  مقر  تحدود 

مركز مير اللفت   : االجتماعي للشركة 

سيدي افني .

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   13/07/2020 بتاريخ  بتيزنيت 

رقم : 2020/189.

347 P

STE J&L KHADAMATE

SARL AU

 LOCAL N° 01 NR 31 LOT

 ATTAKADOUM CENTRE

TALIOUINE TAROUDANT

ICE : 002505694000076 

 REGISTRE  COMMERCE N°

6555/TAROUDANT

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

تمت   27/03/2020 في  املؤرخ 

املصادقة على :

من شركة    الشركة  تسمية  تغيير 

 J&L PNEUMATIQUE  SARL AU

  J&L KHADAMATE شركة   الى 

. SARL AU

تحيين ا لنظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بتارودانت  االبتدائية 

27/03/2020 تحت رقم 26).

348 P

شركة اداو سمالل كاش

شركة جات املسؤولية املحدودة

الرأسمال االجتماعي : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : جمعة اداو سمالل 

تزوغران تزنيت

تأسيس فرع
العام  ا ذمع  بمقت�سى   -  8  

االستثنائي لشركاء شركة اداو سمالل 

تقرر مارس282)،   8( بتاريخ   كاش 

 ما ولي :

تيغمي  بمركز  للشركة  فرع  فتح 

تزنيت

الرحيم  عبد  السيد  تعيين 

الناصري مسيرا للفرع.

) - تم اإلوداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكمة االبتدائية بتزنيت 

رقم:  تحت   (2(2 وونيو   82 بتاريخ 

.139/2020

349 P

ASSIF OURINO

SARL

مركز اركانة جماعة اركانة تارودانت

السذل التجاري رقم 52)6 

تارودانت

ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املؤرخ  االستثنائي  العام 

شركة  شركاء  قرر  23وونيو2)2)، 

اسيفاورينو ش.م .م ما ولي :

للنشاط  ثاني  نشاط  اضافة 

املياه  آبار  حفر  تنفيذ   : الثانوي 

ومستجمعات املياه.

تعدول الفصل رقم  4 من القانون 

االسا�سي للشركة.

تعدول القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  االوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   3(2 عدد  تحت  بتارودانت 

 . 07/07/2020

350 P

STE AUTO ECOLE SAADI
SARL AU
RC 14955

 بمقت�سى عقد عرفي محرر بتاريخ 
03/07/2020  قرر ما ولي :

-تحويل مقر الشركة من حي بوتار 
القليعة  حي  الى  ملول  اوت  القليعة 

القبالنية  اوت ملول.
األسا�سي  القانون  تحدوث   -

للشركة.
بالسذل  الشركة  تسذيل  تم 
  884 رقم  تحت  بانزكان   التجاري 

بتاريخ 14/07/2020 .
351 P

SOCIÉTÉ  HM’PLAST PVC
SARL 

الغير  العام  ا ذمع  بمقتضـى 
 ،25/06/2020 في  املؤرخ  العادي 
تقرر  HM’PLAST PVC  لشركة 

 ما ولي :
- تغيير املقر االجتماعي من رقم   8
ا حسن  شارع   3 افران  عمارة   48
 ( 84 محل رقم  الثاني اكادور الى رقم 

شارع اسلي الداخلة اكادور.
القانون  من   4 الفقرة  تغيير   -  (

الداخلي للشركة.
األسا�سي  القانون  تحدوت   -  3

للشركة.
اإلوداع القانوني بمكتب  وقد تْم 
بأكادور  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   2020/07/14 بتاريخ 
الشركة  تسذيل  وتم    283(6

بالسذل التجاري تحت رقم 48652 
352 P

اكبريسبور
ش.م.م

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
وونيو   85 بتاريخ  االستثنائي املنعقد 
قرر املساهم الوحيد للشركة   (2(2

ما ولي :
تحويل املقر االجتماعي إلى العنوان 
التالي : محل 3 الطابق ) عمارة ب )) 

حي الزيتون تيكيوين، أكادور.

واسين  عميمي  السيد  استقالة 

السيدة  وتعيين  للشركة  كمسير 

اوت عبد هللا مسيرة جدودة  حسناء 

للشركة.
اإلداري  اإلمضاء  صالحيات 

هللا  عبد  اوت  حسناء  للسيدة 

عميمي  للسيد  البنكي  واإلمضاء 

واسين.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بأكادور بتاريخ 7 ووليو 2)2) 

تحت رقم 22872.

353 P

مكتـــب حسابــات ســروا  ش. م.م.
عمــارة دامو شــارع محمد السادس اوت ملــول

الفاكس: 65-))-4)-8)-25 

الهاتف: 46-)4-7)-8)-25

STE AREMO INGENIERIE
SARL AU 

بمقتضـى ا ذمع العام الغير العادي 

 Ste لشركة  املؤرخ في 15/01/2020 
تقرر     ««AREMO INGENIERIE

ماولي : 

- تحويل املقر االجتماعي إلى : شقة 
 ( رياض والد مطع قطاع   446 رقم 

الطابق االول تمارة.

األسا�سي  القانون  تحيين   -

للشركة.

باملحكمــة  القانوني  اإلوداع  تم   -

في  بتارودانت،  االبتدائية  التجارية 

13/07/2020  تحت رقم 362.

354 P

 ENTREPRISE DE TRAVAUX

 ET D’INGENIERIE

D’AGADIR
(ETIA(

S.A.R.L

العادي  غير  العام  ا ذمع  خالل 

املنعقد ووم 12/06/2020 تم اتخاج 

القرار بشان التغييرات التالية :  

8 - تغيير رأسمال الشركة :

إلى      درهم   3.222.222 من 

8.222.222 درهم
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الشركاء      حصة  تصبح  وهكذا 
على  مقسمة  حصة    8.222.222

الشكل التالي :
 8.222.222 موالي  عادل  السيد 

حصة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

30/06/2020 تحت رقم 748.
355 P

 SOCIETE SMART
 ELECTROTEC

SARL
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE
CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CITE
 ATAKADOUM, COMMUNE
 RURALE EL KOLEA, AND

 PROVINCE INZEGANE – AIT
MELLOUL

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2)2)-22-26 :

تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ    -
الرأسمال  درهم   222.222 قدره 
درهم،   822.222 للشركة  ا حالي 
للشركة  ا ذدود  الرأسمال 
رأسمال  رفع  تم  درهم،   8.222.222
واحتياطي  أرباح  بإدماج  الشركة 

الشركة.
حصة   8222 ل  تفويت   -
اجتماعية من طرف السيد إبراهيم 

مكدر لفائدة السيدة خدوجة اوبها.
حصة   8222 ل  تفويت   -
اجتماعية من طرف السيد إبراهيم 

مكدر لفائدة السيد سعيد مكدر.
حصة   8222 ل  تفويت   -
اجتماعية من طرف السيد إبراهيم 

مكدر لفائدة اآلنسة سلمى مكدر.
- تحويل مقر الشركة إلى العنوان 
األول  الطابق   8 رقم  شقة    : التالي 
الطريق  العوينة  حي  مكدر  إقامة 
القليعة   825 الرئيسية لبيوكرى رقم 

اوت ملول.

إضافة  االجتماعي  الهدف   -
األنشطة التالية :  

جميع األعمال لتركيب شبكات   -
جات  الفرعية  واملحطات  الكهرباء 
واإلنارة  واملنخفض،  العالي  ا ذهد 
العامة ، وكهرباء الوحدات الصناعية 

والعقارات السكنية.
الطاقة  منشآت  أعمال  جميع   -
الكهروضوئية  واأللواح  املتجددة 
والضخ  الشمسية  الطاقة  وحقن 

الشم�سي.
الكمبيوتر  شبكات  تركيب   -
الفيدوو  ومراقبة  البصرية  واأللياف 

والتحكم بالدخول.
- تعدول الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة  من 
جات  شركة  إلى  واحد  شريك  من 

مسؤولية محدودة.
تعدول القانون األسا�سي للشركة.  
إوداعه  تم   : القانوني  اإلوداع 
بتاريخ  بانزكان  االبتدائية  باملحكمة 

2)2)-27-82 تحت رقم 864.
356 P

مكتب حسابات شحودي
زنقة 7 بلوك 8 رقم 28 شارع املقاومة اوت ملول 

، 86852، اوت ملول املغرب

 STE JOUAMAA
TRANSPORT

SARL 
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الشقة 
الطابق االول بلوك -س )- زنقة 

شارع عبد هللا ابراهيم حي اسايس 
اوت ملول 86852 اوت ملول املغرب
رقم التقييد في السذل التجاري 

84(33
رفع رأسمال الشركة

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تم   (2(2 وونيو   87 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 822.222 درهم أي من   (.222.222
درهم إلى 3.222.222 درهم عن طريق 
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء 

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليو   7 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 3)8.

357 P

UNIMAGEC
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ  

قرر ا ذمع العام   (282 ديسمبر   (7

غير العادي للشركة جات املسؤولية 

 ،UNIMAGEC  : مسماة  املحدودة 
مقرها  درهم    5.222.222 رأسمالها 

ب  تجزئة  الصناعي  الحي  االجتماعي 

723 طريق ادميم الحي الصناعي اوت 

ملول. حيث تقرر ما ولي :

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

3.222.222 درهم و نقله من

5.222.222 درهم إلى 8.222.222  

درهم. 
القانون  من   7 و   6 البند  تغيير 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 

82ووليو  بتاريخ   بانزكان  االبتدائية 

2)2)  تحت رقم 854. 

358 P

 UNI PIPE PROFIL
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

قرر ا ذمع العام   (282 ديسمبر   (7

غير العادي للشركة جات املسؤولية 

 UNI : املحدودة بشريك واحد مسماة
  822.222 رأسمالها   PIPE PROFIL

درهم مقرها االجتماعي الحي الصناعي 
 (6 س  بلوك  السعيد  سيدي  زنقة 

ادراركة اكادور.حيث تقرر ما ولي :

الشركة  رأسمال  في  الزيادة 

درهم و نقله من   4.722.222 بمبلغ 

  4.822.222 إلى  درهم   822.222

درهم. 
القانون  من   7 و   6 البند  تغيير 

األسا�سي للشركة.

اإلوداع القانوني : بمكتبة الضبط 

 2 بتاريخ  باكادور  التجارية  باملحكمة 

ووليو 2)2) تحت رقم 28237.

359 P

Société HMAIDA OPTIC
SARL AU 

 IMM AYYADI 2 RUE HOPITAL
 BLOC 4 N°4 BIS
 AIT MELLOUL

ا ذمع  محضر  بمقت�سى   -  8
العام اإلستئنائي في اوت ملول بتاريخ 

20/02/2019 تقرر ما ولي :
او حوس   – السيد  إقالة  قبول 
 – السيدة  مكانه  وتعيين   - رشيد 

اوت�سي لبنى- ملدة غير محدودة.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم   -  (
بتاريخ  بإنزكان  االبتدائية  املحكمة 

10/07/2020 تحت رقم 855 .
360 P

STE SAFADEL
تعدول

بموجب محضر ا ذمع العام الغير 
 ،31/12/2019 بتاريخ  استثنائي 

تقررما ولي :
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير   -
شركة  الى  التضامن  شركة  من 

محدودة املسؤولية.
ووسف  رسماني  السيد  تعيين   -

مسير جدود لشركة.
للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بأكادور  التجارية  باملحكمة 

2020/02/13 تحت رقم 82572.
361 P

 Ste SOMDOR
SARL

RC N°13161/INZEGANE
العام  ا ذمع  بـمقت�سى   -  8
بـتـاريـخ  املنعقد  االستثنائي 
03/07/2020 تم االتفاق على ما ولي :
الشركة  مال  رأس  في  الزيادة   -
 (.522.222 بمبلغ  حاليا  املحدد 
درهم   (.222.222 درهم بمبلغ قدره 
ا ذدود  املال  الرأس  بذلك  ليصبح 
ألف   (2 بإنشاء  درهم   4.522.222
حصة جدودة بقيمة 822 درهم لكل 
الشركاء.  بها  ذميع  مكتتب  حصة 
تمت الرأسمال  في  الزيادة   هذه 

 كما ولي :
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سائلة  مطالبة  عن  التعويض 
لصا ح  الشركة  على  ومستحقة 
با حساب  مرتبط  )دائن  الشركاء 

ا ذاري( بمبلغ 222.222.) درهم.
تقرر تبني  تبعا للتغيرات أعاله،   -
القوانين األساسية ا ذدودة لشركة 

محدودة املسؤولية .
القانوني  اإلوداع  تم  وقد   -  (
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكتابة 
 885 رقم  تحت  بانزكان  االبتدائية 

وجلك بتاريخ 14/07/2020.
من اجل النسخة والبيان

362 P

BENA HOME
SARL 

شركة محدودة املسؤولية
 جات رأسمال 8.222.222 درهم

ZONE INDUSTRIELLE 
TASSILA, 34 RB 40 -   ROUTE-
DE MARRAKECH, DCHEIRA 

INEZGANE
زيادة رأس مال الشركة

العام  ا ذمع  ملحضر  طبقا 
بتاريخ  للشركة  االستثنائي 
كل  وبإجماع  تقرر   10/07/2020
رأسمال  زيادة   : ولي  ما  الشركاء 
الشركة بمبلغ تسع مئة ألف درهم 
)222.222( ليصل رأس مال الشركة 

إلى مليون درهم )8.222.222).
الضبط  كاتب  لدى  اإلوداع  تم 
بتاريخ  النزكان  االبتدائية  للمحكمة 

10/07/2020 رقم )87.
363 P

AL ASSIL BATIMENT
SARL AU

الكائن مقرها : رقم 2) زنقة أغلمان 
سيدي علي الشقة رقم ) أكدال 

الرباط
في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  مسير  قرر   (282 ماي   4

«األصيل للبناء» على ما ولي :
 (2 رقم   : تغيير مقر الشركة من 
زنقة أغلمان سيدي علي الشقة رقم 
) أكدال الرباط إلى : دوار أوالد عقبة 

عين عتيق تمارة.

توسيع النشاط التجاري للشركة : 

األشغال في نجارة األملنيوم.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

الضبط  بكتابة  األول  القانوني 

بتاريخ تمارة  التجارية   باملحكمة 

5 أبريل 282) تحت رقم )82228.

364 P

 SOCIETE PHARMACIE

JARDIN EXOTIQUE
SARL AU

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،(2(2 وونيو   3 بتاريخ  ومسذل 

املسؤولية  محدودة  شركة  إنشاء 

تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  جات 

ا خصائص التالية :

 PHARMACIE  : التسمية 

.JARDIN EXOTIQUE SARL AU

الهدف االجتماعي : الصيدلية.

 822.222  : الشركة  رأسمال 

درهم.

 ( إقامة حليمة   : املقر االجتماعي 

طريق القنيطرة بجانب تجزئة شمس 

مشروع حليمة ) عمارة GH (2 سال 

م8.

مدة الشركة : 22 سنة ابتداء من 

تاريخ التأسيس.

التسيير : تم تعيين السيدة كاوزي 

أميمة مسيرة للشركة.
التجاري  بالسذل  التقيد  رقم 

بسال : 7)384.
مقتطف وبيان

365 P

TATEMONO
SARL AU

تأسيس شركة
ووم  في  مؤرخ  عرفي  لعقد  تبعا 

وضع  تم  حيث   (2(2 85 وونيو 

جات  املساهمة  الشركة  قوانين 

املميزات  وجات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

تاتيمونو  شركة   : التسمية 

)ش.م.م( جات الشريك الوحيد.

الصفة القانونية : شركة مساهمة 

جات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في ما ولي :

مكتب الهندسة املعمارية.

في  الرأسمال  حدد   : الرأسمال 

لالكتتاب  كلها  درهم   822.222

والدفع.

 ( بلوك   4 رقم   : املقر االجتماعي 

الطابق رقم ) تل�سي اكادور.

22 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 

كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

السيد  الشركة  ودور   : اإلدارة 

محمد امليل ملدة غير محدودة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

لدى  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ ألكادور  التجارية   املحكمة 

83 ووليو 2)2) تحت رقم 28826.

366 P

 STE TRANSPORT BRAYOUI

AGADIR

SARL

STBAG

بيع ا حصص االجتماعية
العام  ا ذمع  ملحضر  تبعا 

بأكادور  املؤرخ  للشركاء  االستثنائي 

بتاريخ 4) وونيو 2)2) تقرر ما ولي :

قامت السيدة بشرى شريج ببيع 

الشركة  في  تملكها  التي  حصة   452

لفائدة السيد محمد البوهالي.

تم اإلوداع القانوني بكتابة الضبط 

 لدى املحكمة التجارية بأكادور بتاريخ

84 ووليو 2)2) تحت رقم 28324.

367 P

 SAVEUR MARQUE شركة
TRADING
ش.م.م ش.و

شركة محدودة املسؤولية
جات شريك وحيد

الرأسمال االجتماعي : 822.222 
درهم

املقر االجتماعي : شارع مختار 
السو�سي الطابق األول السعادة 

الرقم 858 العاليا املحمدوة
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
قرر الشريك   (2(2 مارس   3 بتاريخ 
 SAVEUR شركة  في  الوحيد 
شركة   MARQUE TRADING
شريك  جات  املسؤولية  محدودة 
السيد  وتعيين  الشركة  حل  وحيد، 
للشركة  كمصفي  الوافي  طارق 
وتحدود مقر التصفية في شارع مختار 
السعادة  األول  الطابق  السو�سي 

الرقم 858 العاليا املحمدوة. 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة بتاريخ 88 مارس 

2)2) تحت رقم 474.
بمثابة ملخص وبيان

368 P

CASH OUMAYMA
تأسيس شركة

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   ،(2(2 ووليو   7
بشريك  محدودة  مسؤولية  جات 

وحيد لها الصفات التالية :
CASH OUMAYMA : التسمية

تحويل   : االجتماعي  الهدف 
األموال.

 8 الفرح  حي   : االجتماعي  املقر 
ا خميسات.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 
في 822.222 درهم.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 
مع  للشركة  مسيرة  اميمة  عمروش 

جميع الصالحيات.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
التجاري  السذل  تحت  با خميسات 

رقم 7)22).
للنسخ والبيان

الوكيل

369 P
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ARAMIDE PROTECTION
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة
بمقت�سى عقد عرفي مسذل بالدار 
 (2(2 فبراور   8( بتاريخ  البيضاء 
مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة.
 ARAMIDE  : التسمية 

PROTECTION
تحقيق   : االجتماعي  الهدف 

ا حراسة واألمن.
إقامة   (23  : االجتماعي  املقر 
شارع الثاني  الطابق   مرجانة 

عبد املومن الدار البيضاء.
الرأسمال  إن   : الرأسمال 
االجتماعي قد حدد في مبلغ 822.222 
حصة   8222 إلى  مجزأ  درهم 
اجتماعية جات 822 درهم لكل واحد.
تسيير الشركة : السيدة أنس منى.

املدة : 22 سنة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

3 مارس 2)2) تحت رقم )86)73.
370 P

MARITIMA IMO
SARL

RC : 179851
العام  ا ذمع  مداوالت  بمقت�سى 
 (282 ديسمبر   88 بتاريخ  املنعقد 
شركة  شركاء  قرر  البيضاء،  بالدار 

MARITIMA IMO ما ولي :
اجتماعية  حصة   8222 تفويت 
السيد  من  كل  ملكية  في  كانت  التي 
واحدي  والسيد  رحال  واحدي 
مساعد  السيد  لصا ح  الشرقاوي 
رأسمال  أصبح  وعليه  عزالدون. 
الشركة كليا في ملكية السيد مساعد 
الشريك  أصبح  حيث  عزالدون، 

الوحيد للشركة.
السيد  اعتماد  على  التأكيد 

واحدي رحال كمسير للشركة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 فبراور   82 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 732262.
موجز للخالصة والبيان

371 P

MARITIMA IMO
SARL

RC : 179851

العام  ا ذمع  مداوالت  بمقت�سى 

بالدار   (2(2 ووليو   6 املنعقد بتاريخ 

الوحيد  الشريك  قرر  البيضاء، 

لشركة MARITIMA IMO ما ولي :

توسيع صالحيات املسير.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

تحت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ  البيضاء 

رقم 738838.
موجز للخالصة والبيان

372 P

EDEN SAKAN
SARL AU

السذل التجاري رقم : 346827

العام  ا ذمع  مداوالت  بمقت�سى 

بتاريخ البيضاء  بالدار   املنعقد 

85 ووليو 2)2) قرر الشريك الوحيد 

لشركة EDEN SAKAN ما ولي :

اجتماعية  حصة   8222 تفويت 

السيد  لصا ح  وملكها  كان  التي 

أصبح  وعليه  ادريس،  العسري 

حوزة  في  بمجمله  الشركة  رأسمال 

وبذلك  ادريس،  العسري  السيد 

للشركة  الوحيد  الشريك  أصبح 

املذكورة أعاله.

عباس  بلغيات  السيد  استقالة 

وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 

السيد العسري ادريس مسيرا جدودا 

للشركة.

األساسية  القوانين  تحيين 

للشركة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

84 ووليو 2)2) تحت رقم 732555.
موجز للخالصة والبيان

373 P

 JUNIPER NETWORKS
MOROCCO

فرع
املقر االجتماعي : الدار البيضاء

مركز التوأم، برج الغرب
الطابق 86، الدار البيضاء

السذل التجاري للدار البيضاء
رقم 857848

)فيما ولي «الفرع»(
لشركة  الوحيد  الشريك  قرر 
 JUNIPER NETWORKS France

بتاريخ 8 وونيو 2)2) ما ولي :
السيد  باستقالة  علما  اإلحاطة 
من  ألبيرز  فيلهيلموس  ووهانس 
وظائفه كممثل قانوني للفرع، وجلك 

ابتداء من 32 وونيو 2)2).
للفرع،  قانوني  كممثل  تعيين 
السيد كيتان كومار فيتهالباي رامبهاي 
باتيل، جو ا ذنسية االنجليزوة، وجلك 
32 وونيو  ملدة غير محددة ابتداء من 

.(2(2
تم اإلوداع القانوني بقلم املحكمة 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 732654 2)2) تحت رقم  ووليو   85
بالسذل  التعدولي  والتسذيل 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجاري 

85 ووليو 2)2) تحت رقم 8)832.
374 P

صوكوويست ش.م.م
8 ملتقى شارع محمد الدووري وجمال الدون 

األفغاني، الطابق األول، شقة رقم )
 القنيطرة

سذل تجاري رقم 5283) القنيطرة

 SOCOUEST CONSULTING
شركة محدودة املسؤولية

في طور التصفية
رأسمالها : 52.222) درهم

مقرها االجتماعي :  826، شارع عالل 
بن عبد هللا، الطابق األول، شقة 

رقم )، الرباط
سذل تجاري رقم 26537 - الرباط

حل مسبق للشركة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
282) تم  38 ديسمبر  املنعقد بتاريخ 

تقرير ما ولي :

من  ا حل املسبق للشركة ابتداء 
تاريخه وتصفيتها ودوا.

الشانع،  محمد  السيد  تعيين 
 6 حي السالم قطاع  الساكن بسال، 
وجلك  للشركة  كمصفي   ،44( رقم 

لتحقيق األصول وتصفية الدوون.
بالعنوان  التصفية  مقر  تحدود 
عالل شارع   ،826 الرباط،   :  التالي 
شقة األول،  الطابق  هللا،  عبد   بن 

رقم ).
تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بالرباط،  التجارية  املحكمة 

) ووليو 2)2)، تحت رقم 844).
للخالصة والتذكير

املسير

375 P

صوكوويست ش.م.م

8 ملتقى شارع محمد الدووري وجمال الدون 

األفغاني، شقة رقم )، القنيطرة

سذل تجاري رقم 5283) القنيطرة

 MORE ENERGY
MAINTENANCE

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع 
معمورة وموالي عبد الرحمن

مكتب رقم 5، القنيطرة
سذل تجاري رقم 42225 - 

القنيطرة
بمقت�سى محضر ا ذمعية العامة 
املنعقدة بتاريخ 2) نوفمبر 282) قرر 

الشركاء ما ولي :
استقالة السيد أمين الصياد من 

مهامه كمسير للشركة.
الدون  شرف  السيد  تعيين 
رقم  ب.ت.و   : ل  ا حامل  مشما�سي 
حي  بوجدة،  والساكن   F384424
القدس، زنقة جبليا، رقم 87، كمسير 
بدول للشركة وجلك ملدة غير محدودة.

تغيير اإلمضاء االجتماعي.
تحيين النظام األسا�سي للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 

88 مارس 2)2)، تحت رقم 74428.
للخالصة والتذكير

التسيير

376 P
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صوكوويست ش.م.م
8 ملتقى شارع محمد الدووري وجمال الدون 

األفغاني، شقة رقم )، القنيطرة
سذل تجاري رقم 5283) القنيطرة

 AL MOSTAKBALIA
LISSAKAN

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 822.222.) درهم

مقرها االجتماعي : زاوية شارع 
سلمان الفار�سي ومحمد الدووري

رقم 4، القنيطرة
سذل تجاري رقم 32543 - 

القنيطرة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  االعتيادي   غير 
2) فبراور 2)2) قرر الشركاء ما ولي :
تحويل املقر االجتماعي إلى العنوان 
الدووري  محمد  شارع  زاوية   : اآلتي 
 877-888 وزنقة بغداد إقامة سهيل 

مكتب رقم 88، القنيطرة.
األسا�سي  النظام  تحيين  كنتيجة 

للشركة.
تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 
فاتح ووليو 2)2)، تحت رقم 75268.

للخالصة والتذكير
التسيير

377 P

صوكوويست ش.م.م
8 ملتقى شارع محمد الدووري وجمال الدون 

األفغاني، شقة رقم )، القنيطرة
سذل تجاري رقم 5283) القنيطرة

BEST ZINE GROUP
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 2.222)8 درهم

مقرها االجتماعي : زاوية زنقة سوس 
وزنقة عبد العزيز إقامة إلهام شقة 

رقم 85، القنيطرة
سذل تجاري رقم 42277 - 

القنيطرة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ املنعقد  االعتيادي   غير 
4) فبراور 2)2) قرر الشركاء ما ولي :
تحويل املقر االجتماعي إلى العنوان 
الدووري  محمد  شارع  زاوية   : اآلتي 
 877-888 وزنقة بغداد إقامة سهيل 

مكتب رقم 88، القنيطرة.

األسا�سي  النظام  تحيين  كنتيجة 
للشركة.

تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 
املحكمة االبتدائية بالقنيطرة، بتاريخ 

6 ووليو 2)2)، تحت رقم 75867.
للخالصة والتذكير

التسيير

378 P

MANJ
SARL

قرر   (2(2 فبراور   5 بتاريخ 
لشركة  االستثنائي  العام  ا ذمع 
شركة جات مسؤولية   MANJ SARL
درهم   82.222 برأسمال  محدودة، 
مقسمة إلى 822 حصة من فئة 822 
واملسذلة  الواحدة،  للحصة  درهم 
بالسذل التجاري بالرباط تحت رقم 

: 78377
حل الشركة.

بوكوس  محمد  السيد  تعيين 
املصفي.

شارع  التصفية  موقع  تحدود 
محمد ا خامس تجزئة مدواز تجزئة 

رقم 3 تمارة.
التجارية  باملحكمة  امللف  وضع 
بالرباط بتاريخ 88 وونيو 2)2) تحت 

رقم 8887.
379 P

 DEPOLLUTION RECYCLAGE
DEMOLITION ANOUAR

SARL
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بتمارة،   (2(2 4 ووليو  في 
تحمل  لشركة  األسا�سي  القانون 

ا خصائص التالية :
 DEPOLLUTION  : التسمية 
 RECYCLAGE DEMOLITION

ANOUAR SARL
جات  شركة   : القانونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
الهدف االجتماعي : 

إدارة النفاوات ومعا ذتها.
التجارة.

االستيراد والتصدور.

رأس املال : 82.222 درهم مقسمة 
درهم   822 حصة من فئة   822 إلى 
للحصة الواحدة موزعة على الشكل 

التالي :
أنوار هشام 6.222 درهم.
كوثر دريف 8.222 درهم.

فاطمة الزهراء انوار 8.222 درهم.
نوه انوار 8.222 درهم.

غيثة انوار 8.222 درهم.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

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

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
املقر االجتماعي : تجزئة مسرور ) 

رقم 827 تمارة.
املسير : انوار هشام.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.832842

380 P

STE FAIZA ASSITANCE
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،(2(2 ووليو   6 بتاريخ  البيضاء 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
 STE FAIZA  : التسمية 

ASSITANCE SARL
 88 شارع   ،75  : االجتماعي  املقر 
وناور الطابق األول الشقة 862 الدار 

البيضاء.
ا خدمات   : االجتماعي  الهدف 

الطبية واالجتماعية.
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال : 822.222 درهم.

ا حصص :
 522 بوكيمي  حليمة  السيدة 

حصة.
السيد إدريس باجي 522 حصة.

تم تعيين السيد خليد   : التسيير 
حلفي ا حامل للبطاقة الوطنية رقم 
BK(36627 مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى 38 ديسمبر.

املدة : تم تحدودها في 22 سنة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 

البيضاء بتاريخ 84 ووليو 2)2) تحت 
8)7325 والسذل التجاري رقم  رقم 

.465642

381 P

MOTADA
SARL

تفويت ا حصص واستقالة مسير
في  بمقت�سى محضر عرفي مؤرخ 

ا ذمع  انعقاد  تم   (2(2 وونيو   ((
وقرر للشركة  االستثنائي   العام 

ما ولي :

املصادقة على بيع 333 حصة من 

طرف السيد العالمي مستوي لفائدة 

واحمد  الطالبي  ا حسين  الشركاء 

الدحموني.

العالمي  السيد  استقالة  قبول 

مستوي وتبرئته إبراء تاما ونهائيا.

أسا�سي  قانون  على  املصادقة 

التغييرات  مع  منسذم  جدود 

السابقة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ   732236 تحت رقم  البيضاء 

سذل تجاري رقم   .(2(2 ووليو   82

.43(2(3
مقتطف وبيان

382 P

GENPHARMA
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمال الشركة : 32.222.222 

درهم

املقر االجتماعي : املنطقة الصناعية

التجزئة 54)-56) ا ذدودة

السذل التجاري رقم : 762)

توسيع نشاط الشركة
االستثنائي  العام  ا ذمع  قرر 

بتاريخ  GENPHARMA  لشركة 

3) أبريل 2)2) اآلتي :
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توسيع نشاط الشركة :
تصدور وتوزيع  استيراد،  تصنيع، 

األجهزة الطبية.
القانون  من   ( البند  تعدول 

األسا�سي للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   7 بتاريخ  با ذدودة  االبتدائية 

2)2) تحت رقم : 5248).
383 P

شركة كالسيت سارغينة
ش.ج.م.م بشريك منفرد

النشأة
حرر قانون  بواسطة عقد عرفي، 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

باملميزات التالية :
كالسيت  «شركة   : التسمية 

سارغينة» ش.ج.م.م بشريك منفرد.
محطة  تشغيل   : املوضوع 
للتكسير والغسيل املعدني بالعمليات 
الفيزوائية  أو  امليكانيكية  أو  التجاري 
والتصدور  واالستيراد  والكيميائية 

الوسيط.
82، شارع ا حرية   : املقر األسا�سي 
الدار   5 رقم  شقة  الثالث  الطابق 

البيضاء.
من  ابتداء  سنة،   22  : املدة 
تحت  التجاري  السذل  في  تسذيلها 

رقم 465523.
درهم   822.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسم 
للواحدة كلها في حوزة الشريك   822
بومحطة،  الصدوق  السيد  املنفرد 
الكياولة  دوار  قاطن  شركة،  مسير 
أوالد بن اعريف سيدي الذهبي ابن 

أحمد.
الشريك  عليها  يشرف   : اإلدارة 

املنفرد، ووقع بمفرده.
الشريك  لفائدة  كلها   : األرباح 
املدخرات  نقص  بعد  املنفرد، 
منصوص  األخرى  البنود  القانونية. 
في شأن   26  -  5 عليها ضمن قانون 

الشركات جات املسؤولية املحدودة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  نفذ 
84 ووليو  في  التجارية بالدار البيضاء 

2)2)، تحت رقم 732384.
اإلدارة

384 P

STE ISOPROTEC
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بالدار 
البيضاء بتاريخ فاتح ووليو 2)2)، تم 

تأسيس شركة باملواصفات التالية :
 STE ISOPROTEC  : التسمية 

SARL
 88 شارع   ،75  : االجتماعي  املقر 
862 الشقة  األول  الطابق   وناور 

الدار البيضاء.
بيع واستيراد   : الهدف االجتماعي 
الوقاوة  ولوازم  التنظيف  مواد 

واألمان.
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسمال : 822.222 درهم.

ا حصص :
السيدة جزيلةامللطي 522 حصة.

 522 العلوي  واسمينة  السيدة 
حصة.

تم تعيين السيد موالي   : التسيير 
ا حامل  علوي  طاهيري  املصطفى 
 U75878 رقم  الوطنية  للبطاقة 
والسيد سعيد شاكر ا حامل للبطاقة 
مسيران   BK384438 رقم  الوطنية 

للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى 38 ديسمبر.
املدة : تم تحدودها في 22 سنة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
البيضاء بتاريخ 85 ووليو 2)2) تحت 
732578 والسذل التجاري رقم  رقم 

.465687
385 P

ACTION TV
شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 322.222 درهم

مقرها االجتماعي : 38، مجموعة 
املستقبل رقم 6 الدار البيضاء

بتاريخ املسير  قرار   بمقت�سى 
)) وونيو 2)2) لقد تقرر ما ولي :

ا حالي  املسير  صالحية  تمدود 

ثالثة  ملدة  واسين  جناح  السيد 

سنوات أخرى ابتداء من تاريخه.
القانون  من   85 الفصل  تغيير 

األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

8 ووليو  التجارية بالدار البيضاء ووم 

2)2)، تحت رقم 738775.
بيان مختصر

386 P

 WORLDWIDE PARTNER

COMPANY
SARL

W.O.P.A.R.C.O

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

س.ت 77))6)

فسخ مسبق للشركة
العام  ا ذمع  قرار  بمقت�سى 

 (285 نوفمبر   4 بتاريخ  االستثنائي 

لقد تقرر ما ولي :

الفسخ  على  املصادقة  تمت 

ابتدأمن  للشركة  ألوانه  السابق 

تاريخه ؛

تعين السيد محمد العناب مصفي 

للشركة.

 38 rue التصفية  مقر  تحدود 

 de vouziers quartier de la gare

 Apt N° 4, 2éme étage mirabeau

.belvédère Casablanca

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووم  البيضاء  بالدار  التجارية 

رقم  تحت   (286 82 نوفمبر 

.22687846
بيان مختصر

387 P

RABAT REMORQUE شركة
ش.ج.م.م

العادي  الغير  العام  ا ذمع  إن 

 32 بتاريخ  بالرباط  املنعقد 

 RABAT» لشركة   (2(2 وونيو 

REMORQUE» ش.ج.م.م.

حي  مكرر   82(5 الرباط،  مقرها 
 352.222 رأسمالها  ح.ي.م،  املنزه 
التجاري  بالسذل  واملقيدة  درهم 
بالرباط تحت رقم 66725، قد تقرر 

ما ولي :
السيد  وفاة  بشهادة  التصريح 

الركيبي محمد مسير الشركة ؛
ا ذدود  التقسيم  تحدود 
للحصص االجتماعية طبقا لشهادة 

األرثة ؛
سعيد  الركيبي  السيد  تعيين 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 بتاريخ 

.8255(3
بمثابة مقتطف وبيان املسير

388 P

شركة ديدا طابل دور
ش.ج.م.م

رأسمالها وقدر ب 822.222 درهم
املقر االجتماعي : شارع واد وناون 

العروي - الناظور
تأسيس شركة

سذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2)2)، تم  32 وونيو  بالناظور بتاريخ 
إحداث قوانين تأسيسية لشركة جات 

مسؤولية محدودة ميزاتها كالتالي :
دور  طابل  دودا   : التسمية 

ش.ج.م.م.
الهدف : مخبزة ومعذنات.

: شارع واد وناون  املقر االجتماعي 
العروي - الناظور.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 
التأسيس النهائي.

حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
الرأسمال ب 822.222 درهم مقسمة 
 822 فئة  من  حصة   8222 إلى 
التمام عند  )على  نقدا  درهم مؤجاة 

االكتتاب( كلها في ملكية :
مصطفى اوراش 22) حصة ؛

صفاء اوراش 22) حصة ؛
أوة اوراش 22) حصة ؛

رهام اوراش 22) حصة ؛
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عبد املعز اوراش 22) حصة.
السيد  تعيين  تم   : التسيير 
وحيد  كمسير  اوراش  مصطفى 

للشركة ملدة زمنية غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   38 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.
لتكوين   5% بعد اقتطاع   : األرباح 
تبعا  الباقي  ووزع  القانونية  الذخيرة 

لقرار الشركاء.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 266 رقم  تحت  بالناظور  االبتدائية 
رقم السذل   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

التجاري 2855).
قصد النشر

389 P

FIDUCIAIRE T.Z MISSION ET CONSEIL

 GROUPE BEN BABA GARD
«G5B»
SARL

ش.ج.م.م
تأسيس شركة

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

ش.ج.م.م.
 GROUPE  : االجتماعي  اللقب 

.BEN BABA GARD «G5B» SARL
السيد   : واملساهمون  الشركاء 
علي مفيد، ب.و.ط D34(738 ن 522 

سهم.
ب.و.ط  عويس،  محمد  السيد 

AD(47642 ن 522 سهم.
املسيران : السيد علي مفيد ؛

السيد محمد عويس.
رأس املال : 822.222 درهم )مائة 

ألف درهم(.
النشاط : حراسة املباني العامة أو 

ا خاصة.
املدة : 22 سنة.

 64 رقم   (8 زنقة   : العنوان 
اليوسفية الشرقية الرباط.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   85 بتاريخ  بالرباط  التجارية 
التجاري  السذل  رقم  تحت   (2(2

.844525
للبيان

390 P

شركة ستيلما - تد

شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد

رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : محل تجاري رقم 

885 قطاع 28 تجزئة رياض والد 

مطاع تمارة

تأسيس
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

القانون  وضع  تم   (2(2 وونيو   (5

املسؤولية  جات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة جات الشريك الوحيد والتي 

تتميز بما ولي :

التسمية : شركة ستيلما - تد جات 

الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : تأجير املعدات.

املدة : حددت في 22 سنة، انطالقا 

السذل  في  التسذيل  تاريخ  من 

التجاري.

املقر االجتماعي : محل تحاري رقم 

والد  رياض  تجزئة   28 قطاع   885

مطاع تمارة.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم   822.222 مبلغ 

 822 بثمن  اجتماعية  حصة   8222

درهم في حوزة السيد ا حسين امراغ 

)8222 حصة(.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى 38 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  امراغ  ا حسين  السيد 

محدودة.

الربح  من   5% وقتطع   : الربح 

الصافي في كل سنة من أجل تكوين 

االحتياط القانوني.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (2(2 ووليو   83 بالرباط  التجارية 

بالسذل التجاري تحت رقم 6)6.

391 P

 GROUPE SCOLAIRE EDKOU

PRIVE
SARL

تعيين مسير جدود
بمقت�سى املحضر املؤرخ بسال، في 

7 وناور 2)2)، لشركة :

 GROUPE SCOLAIRE EDKOU

االجتماعي  رأسمالها  ش.م.م   PRIVE

822.222 درهم، مقرها بسال، سانية 

مكرر سيدي   82 بن زاورة زنقة رقم 

التجاري  بالسذل  واملسذلة  مو�سى، 

بسال تحت رقم 8.875)، قرر ا ذمع 

العام للشركة قبول استقالة السيد 

سفيق دووري من منصب مسير وعين 

 (2 ملدة  املير  السيد خالد  منه  بدال 

إلى   (2(2 شهر ابتداء من فاتح وناور 

38 أغسطس 2)2).

تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 

املحكمة االبتدائية بسال  ووم 7 ووليو 

2)2) تحت رقم 34667.
لإلشارة والنشر

املسير : السيد خالد املير

392 P

MYA ENERGY
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 822.222 درهم من 

السيد رحال بولكوط إلى السيد 

موالي ووسف العلوي

تحيين القوانين األساسية للشركة

محضر املصادقة على تفويت 

ا حصص االجتماعية

تفويت ا حصص االجتماعية
طرف  من  محرر  عقد  بمقت�سى 

موثقة  العوفي،  صونيا  األستاجة 

 (282 بتاريخ فاتح نوفمبر  بالرباط، 

في  اجتماعية  حصص  تفويت  تم 

جات  شركة   MYA ENERGY شركة 

مسؤولية محدودة وجلك كالتالي :

ا حامل  بولكوط،  رحال  السيد 

عدد  الوطنية  التعرف  لبطاقة 

.Y8822(

باع وفوت وحول جميع حصصه 

 MYA ENERGY االجتماعية في شركة

.SARL

إلى السيد موالي ووسف العلوي، 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.A3(8(6( عدد

تعيين ا حصص االجتماعية.

حصة   )522( خمسمائة 

اجتماعية مملوكة من السيد رحال 

 MYA ENERGY شركة  في  بولكوط 

.SARL

وبمقت�سى عقد محرر من طرف 

موثقة  العوفي،  صونيا  األستاجة 

 (282 بتاريخ فاتح نوفمبر  بالرباط، 

تم كذلك تحيين القوانين األساسية 

للشركة.

وبمقت�سى عقد محرر من طرف 

موثقة  العوفي،  صونيا  األستاجة 

 (282 بتاريخ فاتح نوفمبر  بالرباط، 

تفويت  على  املصادقة  محضر  تم 

ا حصص االجتماعية في الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليو    84 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) عدد 338).

393 P

SOCIETE ALAOUY TARIK
SARL

املقر االجتماعي : حي االمل م 28 زنقة 

افران رقم 47) تيفلت

السذل التجاري رقم 5247)

حل مسبق لشركة
االستثنائي  العام  ا ذمع  قرر 

 (282 أكتوبر   88 بتاريخ  املنعقد 

ا حل املسبق للشركة وتعيين السيد 

لبطاقة  ا حامل  طارق  العلوي 

 XA582(5 رقم  الوطنية  التعريف 

مقر  تحدود  وتم  للشركة  كمصفي 

التصفية بالعنوان التالي حي األمل م 
28 زنقة افران رقم 47) تيفلت.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتاريخ 32 ديسمبر 282).

394 P
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FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE
SARL

AU CAPITAL DE 822.222
 SIÈGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

MAJID APPT N° 23 TIFLET

 SOCIETE GXR ASTRO
FOREST
SARL AU

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
وإقامة  إنشاء  تم   (2(2 مارس   2
قانون الشركة التي تتصف كما ولي :

 SOCIETE GXR  : التسمية 
.ASTRO FOREST SARL AU
الصفة القانونية : ش.م.م.
الهدف : األشغال العامة.

املقر االجتماعي : حي الرشاد م 25 
رقم 42)8 تيفلت.
املدة : 22 سنة.

درهم   82.222  : املال  رأس 
درهم   822 مقسمة في حصة بقيمة 
موزعة على الشريك الوحيد لوريبلي 

املصطفى.
التسيير : السيد لوريبلي املصطفى 
 G538285 الوطنية   البطاقة  رقم 

ملدة غير محددة.
وناور  فاتح  من   : املالية  السنة 

وتنتهي في 38 ديسمبر من كل سنة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   ( بتاريخ  بتيفلت  االبتدائية 
السذل  رقم   75 رقم  تحت   (2(2

التجاري 367.
395 P

FIDUCIAIRE FOUAD ZOUINE
SARL

AU CAPITAL DE 822.222
 SIÈGE SOCIAL : AV. AL MASSIRA IMM.

MAJID APPT N° 23 TIFLET

SOCIETE M.G.B.B TRAVAUX
SARL

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة

بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
وإقامة  إنشاء  تم   (282 أكتوبر   (2
قانون الشركة التي تتصف كما ولي :

 SOCIETE M.G.B.B  : التسمية 

.TRAVAUX SARL

الصفة القانونية : ش.م.م.

الهدف : األشغال العامة.

املقر االجتماعي : تجزئة طارق رقم 

76 تيفلت.

املدة : 22 سنة.
درهم   422.222  : املال  رأس 

درهم   822 مقسمة في حصة بقيمة 

مناصفة بينهما  موزعة على الشركاء 

السيد غزوانا محمد والسيد بوعزة 

باحسو.

باحسو  بوعزة  السيد   : التسيير 
 XA(8825 الوطنية   البطاقة  رقم 

ملدة غير محددة.

وناور  فاتح  من   : املالية  السنة 

وتنتهي في 38 ديسمبر من كل سنة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

أكتوبر   (2 االبتدائية بتيفلت بتاريخ 
السذل  رقم   822 رقم  تحت   (282

التجاري 822.

396 P

SAMED BETON
SARL

نقل مقر شركة
ا ذمعية  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقدة  العادوة  غير  العامة 

من طرف الشركاء   ،(2(2 وناور   87

شركة   SAMED BETON شركة  في 

رأسمالها  محدودة  مسؤولية  جات 

مقرها  الكائن  درهم   5.222.222

الرحيم  عبد  شارع   ،88 بالرباط، 

 ،86 شقة رقم   ،( القصبة  بوعبيد، 

تقرر ما ولي :

تحويل مقر الشركة من 88، شارع 

 ،( القصبة  بوعبيد،  الرحيم  عبد 
زنقة   ،5 إلى  الرباط   ،86 رقم  شقة 

إولوت ج، حي   ،84 هورتنسيا، قطاع 

الرياض، الرباط ؛

تغيير املادة 4 من النظام األسا�سي 

للشركة تبعا لذلك.

تحيين النظام األسا�سي للشركة.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة التجارية بالرباط، 
رقم  تحت   ،(2(2 ووليو   83 بتاريخ 

.825488
خالصة وبيان

التسيير

397 P

EPIL ART
SARL AU

تاسيس شركة محدودة املسؤولية
بشريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2)2)، تمت  82 ووليو   : بالرباط ووم 
لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 
وحيد،  بشريك  املسؤولية  محدودة 

لها ا خصائص التالية :
.EPIL ART : التسمية

نهائي،  الشعر  إزالة   : الهدف 
مانيكير  التخسيس،  )مركز تجميل(، 
بيع  جماليات،  )طبي(،  بيدوكور 
منتجات التجميل، تقدوم ا خدمات، 

استيراد وتصدور.
األشعري  زنقة   : االجتماعي  املقر 

العمارة 84 الشقة 4 أكدال الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في مبلغ 822.222 درهم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

السيدة فاطمة هماك.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.
وتسذيل  القانوني  اإلوداع  تم 
الشركة بالسذل التجاري للمحكمة 
ووليو   85 بتاريخ  بالرباط،  التجارية 

2)2)، تحت رقم 7)8255.
398 P

VALUEDIV
SARL AU

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
الرباط  بمدونة   ،(2(2 مارس   5
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة مميزاتها كالتالي :

 VALUEDIV :التسمية االجتماعية

.SARL AU

مقاول أعمال   : الشركة  موضوع 

مختلفة.

بصفة عامة كل العمليات املالية، 

التجارية والصناعية املرتبطة بشكل 

مباشر أو غير مباشر بموضوع الشركة 

وكذا جميع العمليات من شأنها تنمية 

الشركة.

رقم  شقة   32  : االجتماعي  املقر 

زنقة موالي احمد لوكيلي حسان   8

الرباط.

الرأسمال : رأسمال الشركة حدد 

على  مقسمة  درهم   822.222 في 

8222 حصة اجتماعية من فئة 822 

درهم للحصة.

 YOUSSEF EL MASTAOUI  :

8222 حصة.

عهد تسيير الشركة إلى   : التسيير 

.YOUSSEF EL MASTAOUI السيد

: تبتدئ من فاتح  السنة التجارية 

كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 

سنة.

املدة : 22 سنة.

باملحكمة  التجاري  السذل  رقم 

التجارية الرباط 844382.

399 P

دووان األستاج عبد العالي هراس

موثق بمكناس

2M.N.S PRO
في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

4) و 6) و 2) وونيو 2)2) واملسذل 

2)2) تحت  ووليو   ( بمكناس بتاريخ 

مراجع كناش اإلوداع 2020/14493 

هراس  العالي  عبد  األستاج  تلقاه 

ا ذمع  محضر  بمثابة  واملعتبر 

الشركة  لشركاء  االستثنائي  العام 

رأسمالها   (M.N.S PRO املسماة 

ومقرها   )(.222.222( مليونين درهم 

 ( التضامن  بمكناس  االجتماعي 

احمدوة رقم 43 مرجان قرروا ما ولي :
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التي  ا حصص  من   52% بيع 
شكادري  محمد  السيد  وملكها 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
الصدوق  والسيد   S(28824 رقم 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  شكادري 
الوطنية رقم S387855 وجلك بنسبة 
لكل واحد منهما السيد احمد   (5%
التعريف  لبطاقة  ا حامل  ا حيوني 

.R8(442 الوطنية رقم
شكادري  محمد  السيد  استقالة 

من تسيير الشركة ؛
ا حيوني  احمد  السيد  تعيين 

كمسير وحيد للشركة ؛
تغيير الشكل القانوني للشركة إلى 
املحدودة  املسؤولية  جات  الشركة 

جات شريك واحد.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو    2 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2)2)، تحت رقم 8)82.
400 P

DIGIFENCE
SARL

شركة محدودة املسؤولية
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(2 فبراور   (4 ووم  بالرباط، 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

والتي تحمل ا خصائص التالية :
.DIGIFENCE SARL : التسمية

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
 822 8.222 حصة بثمن  مقسم على 
كلها  تكتتب  الواحدة  للحصة  درهم 

وتحرر كليا عند االكتتاب.
املقر اإلجتماعي : زاوية زنقة قادي 

سراوري وقادي ابن حمادي الرباط.
أمن   : االجتماعي  الهدف 
والشبكات  املعلومات  تكنولوجيا 
واالتصاالت  املعلومات  وتكنولوجيا 

وجميع األنشطة جات الصلة ؛
تكامل حلول تكنولوجيا املعلومات 
واألمن، واستشارات نظم املعلومات، 
وجميع  الويب  مواقع  وإدارة  وإنشاء 
التقنية،  واملساعدة  ا خدمات، 
والتدريب،  والتوريد،  والتشغيل، 

واملعلومات واملشورة ؛

إجراء الدراسات وتنظيم التدريب 
على ا حلول؛ إنشاء وسائط اتصال ؛

مخصصة  تدريب  مراكز  إنشاء 
الكمبيوتر  تكنولوجيات  لتدريب 

واالتصاالت ا ذدودة ؛
تجارية  أي معاملة  أعم،  وبشكل 
منقولة أو  مالية  أو  صناعية   أو 
قد تتعلق بشكل مباشر  أو عقارية،    
أو غير مباشر بالكائن املذكورة أعاله 

أو التي تعزز تطوير الشركة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.
تتضمن السنة  بشكل استثنائي، 
منذ  املنق�سي  الوقت  األولى  املالية 
تسذيل الشركة في السذل التجاري 

حتى 38 ديسمبر 2)2).
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 
بالرباط،  القاطن  ا ذواهري  أمين 
856 شارع بني حسن تقسيم سفراء 
السوي�سي وا حامل لبطاقة التعريف 
غير  ملدة   ،A7825(5 رقم  الوطنية 

محدودة.
 : التجاري  السذل  في  اإلندراج 
التجاري  بالسذل  الشركة  سذلت 
 84 ووم   844437 رقم  تحت  بسال 

ووليو 2)2).
لإلشارة والنشر

املسير : السيد أمين ا ذواهري

401 P

 LAAYOUNE مقاولة
PRODUCTION

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تم تحرير  في الرباط،   (2(2 ووليو   (
محدودة  مسؤولية  جات  لشركة 
املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

التالية :
 LAAYOUNE مقاولة   : التسمية 
جات  شركة   PRODUCTION

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
البناء،  منتجات  إنتاج   : الهدف 
االستيراد  العامة،  األشغال 
والتصدور، منتج األعشاب البحرية، 

أعمال مختلفة.

زنقة ضاوة   ،6   : املقر االجتماعي 
أكدال   86 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.
مدة قيام الشركة : 22 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.
ب  وقدر   : الشركة  رأسمال 
 8222 إلى  مقسم  درهم   822.222
للواحدة  درهم   822 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :
 8222  : الديش  بوبكر  السيد 

حصة.
التسيير واإلمضاء :

غير محدودة  ملدة  الشركة  تسيير 
من طرف السيد بوبكر الديش.

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
السيد بوبكر الديش.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة.

 %5 بعد اقتطاع   : تقسيم األرباح 
كاحتياط قانوني، ووزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.
التسذيل : تم التسذيل باملحكمة 
التجارية للرباط ووم 85 ووليو 2)2) 

تحت الرقم 844528.
ملخص من أجل النشر

402 P

 TIGMI SERVICES مقاولة
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
تم  الرباط،  في   (282 ديسمبر   (2
تحرير لشركة جات مسؤولية محدودة 

التي تحمل املميزات التالية :
 TIGMI مقاولة   : التسمية 
مسؤولية  جات  شركة   SERVICES

محدودة.
تاجر سيارات وتصدور،   : الهدف 
أعمال  العامة،  التجارية  تجارة، 

مختلفة، تقدوم ا خدمة.
زنقة ضاوة   ،6   : املقر االجتماعي 
أكدال   86 عوا الطابق الرابع الشقة 

الرباط.
مدة قيام الشركة : 22 سنة ابتداء 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

ب  وقدر   : الشركة  رأسمال 
 8222 إلى  مقسم  درهم   822.222
للواحدة  درهم   822 حصة من فئة 

موزعة كالتالي :
السيد كرام رشيد : 552 حصة.
السيد كرام سعيد : 52) حصة.

السيد كرام عبد هللا : 22) حصة.
التسيير واإلمضاء :

غير محدودة  ملدة  الشركة  تسيير 
هللا  عبد  كرام  السيد  طرف  من 
أو السيد كرام سعيد أو السيد كرام 

رشيد
بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 
السيد كرام عبد هللا أو السيد كرام 

سعيد أو السيد كرام رشيد.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة.
 %5 بعد اقتطاع   : تقسيم األرباح 
كاحتياط قانوني، ووزع الباقي حسب 

قرار الشركاء.
التسذيل : تم التسذيل باملحكمة 
التجارية للرباط ووم 85 ووليو 2)2) 

تحت الرقم 844422.
ملخص من أجل النشر

403 P

SOCIETE COSMESUD
SARL AU

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بموجب 
6 ووليو 2)2) تم تأسيس شركة جات 

املميزات التالية :
 SOCIETE  : التسمية 

COSMESUD SARL AU
جات  شركة   : القانوني  الشكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
 822 رقم  ا وذري  الحي   : املقر 

العيون - املغرب.
تجارة   : االجتماعية  النشاطات 
مواد التجميل، االستيراد والتصدور، 

تجارة املواد شبه الصيدلية.
822.222 درهم قسم  الرأسمال : 
لكل  درهم   822 حصة،   8222 إلى 

واحدة.
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يعهد إلى السيدة مريم   : التسيير 

موهيم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 

ووليو   6 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 1220/2020.

404 P

STE FAN COM INFO
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

3) وونيو 2)2) تم إنشاء شركة جات 

با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

STE FAN COM INFO : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :

أجهزة  وتصدور  واستيراد  تسويق 

ومستلزمات الكمبيوتر واإللكترونيات 

والبصرية  السمعية  واملعدات 

ومستلزماتها والسلع املختلفة.

: حي واد الشياف  املقر االجتماعي 

الرقم 82) الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

توزيع رأس املال :

السيد خاليد التوتي 522 حصة.

السيد سعد اعبدلي 522 حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

اعبدلي  والسيد سعد  التوتي  خاليد 

كمسيرون للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

الذهب  بوادي  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   7 بتاريخ 

.2020/452

رقم  تحت  التجاري  وبالسذل 

.85788

405 P

STE UZALYA TRAVEL
SARL

تأسيس شركة
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
5) وونيو 2)2) تم إنشاء شركة جات 
با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
UZALYA TRAVEL : التسمية

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 
باملغرب وبا خارج ب :

تنظيم الرحالت أو اإلوواء الفردي 
هذا  منتجات  بيع  أو  ا ذماعي  أو 

النشاط.
شارع   8 الرقم   : االجتماعي  املقر 

الوالء، 73222 الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.
توزيع رأس املال :

السيدة العالية املامي 522 حصة.
السيدة زينب عكي 522 حصة.

تم تعيين السيدة زينب   : التسيير 
عكي كمسيرة وحيدة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
الذهب  بوادي  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ 

.2020/462
رقم  تحت  التجاري  وبالسذل 

.85823
406 P

 UNION D’AFFRETEMENT
SUD

UNAF SUD
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي  العام  ا ذمع  إثر  على 
ملساهمي   (2(2 ووليو   3 بتاريخ 
 UNION D’AFFRETEMENT  شركة
جات شركة   SUD - UNAF SUD

 املسؤولية املحدودة، البالغ رأسمالها 

 : مقرها  والكائن  درهم   822.222

عمارة دوبرومير، شقة رقم 8، الطابق 

األول، املر�سى، العيون، تقرر :

حل الشركة.

تعيين السيد ابراهيم أهل حماد 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

.1361/2020

407 P

UMA LOGISTIQUE
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي  العام  ا ذمع  إثر  على 

بتاريخ 3 ووليو 2)2) ملساهمي شركة  

جات  شركة   UMA LOGISTIQUE

املسؤولية املحدودة، البالغ رأسمالها 

822.222 درهم والكائن مقرها : 3)، 

ساحة أم سعد، العيون، تقرر :

حل الشركة.

تعيين السيد ابراهيم أهل حماد 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

.1362/2020

408 P

COTRAMER
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي  العام  ا ذمع  إثر  على 

بتاريخ 3 ووليو 2)2) ملساهمي شركة  

COTRAMER شركة جات املسؤولية 

 822.222 البالغ رأسمالها  املحدودة، 

بارك ألكورد،   : درهم والكائن مقرها 

دوبرومير،   ،C/O العيون،  املر�سى، 

العيون، تقرر :

حل الشركة.

تعيين السيد ابراهيم أهل حماد 

كمصفي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

.1360/2020
409 P

L.A MAROC DISTRIBUTION
SARL

تعدوالت قانونية
االستثنائي  العام  ا ذمع  إثر  على 
بتاريخ 85 وونيو 2)2) ملساهمي شركة 
 L.A MAROC DISTRIBUTION
املحدودة،  املسؤولية  جات  شركة 
درهم   822.222 رأسمالها  البالغ 
 ،4 والكائن مقرها : O/C الشقة رقم 
الطابق 4، رقم 852، بلوك ل، شارع 
أكادور،  حي الهدى،  محمد الفا�سي، 

العيون، تقرر :
للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
من العنوان القدوم إلى عنوان جدود 

هو :
خط  حي   ،8 رقم  أكفول  زنقة 

الرملة 8، العيون.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بأكادور 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 بتاريخ 

.28424
410 P

STE AYODINAR SARL
رأسمالها : 822.222 درهم

العيون : مقرها سوق الزجاج 
القدوم رقم 34
تعدوالت قانونية

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
2)2) تمت  ووليو   82 املنعقد بتاريخ 
على  الشركاء  طرف  من  املصادقة 

ماولي :
تم   : اجتماعية  حصص  تفويت 
حصة من السيد عزيز   522 تفويت 
اوبراومي لصا ح السيدة نصور نادوة.
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
من شركة جات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة جات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
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اوبراومي  عزيز  السيد  استقالة 
نصور مسيرة  نادوة  السيدة  وتعيين 

للشركة ملدة غير محدودة.
االبتدائية  باملحكمة  اإلوداع  تم 
بالعيون بتاريخ 85 ووليو 2)2) تحت 

رقم 1366/2020.
411 P

 STE DE FOURNITURE
ELECTRIQUE

 ET  MECANIQUE DU SUD
FORTEMS

SARL AU
رأسمالها : 3222.222 درهم

العيون 23 مقرها : شارع املقدس 
ولي العهد رقم 23
تعدوالت قانونية

 : ماولي  على  املصادقة  تمت 
بمقت�سى قرار الشريك الوحيد بتاريخ 
2)2) تمت املصادقة على  ووليو   83

ماولي :
للشركة  االجتماعي  االسم  تغيير 
كاسم  الشركة  شعار  على  با حفاظ 
تجاري : FORTEMS ش.م.م. بشريك 

وحيد.
توسيع الغرض االجتماعي للشركة 
تثمين   : اآلتية  األنشطة  بإضافة 
السمك،  تجارة  البحرية،  املنتجات 

نقل األشخاص.
تحيين النظام األسا�سي.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بالعيون  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 بتاريخ 

.1376/2020
412 P

NEW FIDUS SARL

LA MADRAGUE
عقد اجتماع استثنائي لشركاء

اجتماع  تم  عرفي  عقد  بواسطة 
 LA MADRAGUE شركة  شركاء 
وفقا لألحكام القانونية بمقر الشركة 
الكائنة الطريق الساحلية الرقم ))) 
 (( وجلك ووم  الرباط الدار البيضاء 
أكتوبر 282) من أجل النقط التالية :

 LA شركة  تحويل   -  8

MADRAGUE من شركة مجهولة إلى 

شركة جات املسؤولية املحدودة.
رفع رأس مال الشركة من 222.)7 

وجلك  درهم   (.222.222 إلى  درهم 

بخلق 82)82 سهم لتصل إلى 2222) 

سهم موزعة كالتالي :

 : مسعود  عي�سى  أوت  السيد 

82735 سهم.

السيد العاللي محمد : 42) سهم.

ورثة رشدي بوشعيب : 2) سهم.

العسري عمار : 5 أسهم.

تجدود الثقة في املسير السيد آوت 

عي�سى مسعود مسيرا للشركة.

صالحيات الشكاوات.

وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة 

االبتدائية بن سليمان.

413 P

AFOEXPO
SARL AU

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   (2(2 مارس   3 بتاريخ 

املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

تحمل ا خصائص التالية :

.AFOEXPO SARL AU : التسمية

التفاوض   : االجتماعي  الهدف 

واالستيراد والتصدور.
زنقة حسن   ،8  : املقر االجتماعي 

بن شقرون عمارة ب شقة 7 أكدال، 

الرباط.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222

حصة من فئة 822 درهم للواحدة.

السيدة افود مريم : 8222 حصة.

املدة الشركة : 22 سنة.

السيدة   : املسير القانوني للشركة 

افود مريم.

باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 

 (358 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 84 ووليو 2)2).
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844467

414 P

SPIELZ
SARL AU

بالرباط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   (2(2 مارس   3 بتاريخ 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

تحمل ا خصائص التالية :
.SPIELZ SARL AU : التسمية

استيراد   : االجتماعي  الهدف 
وتصدور والبيع عن طريق الوساطة.

زنقة حسن   ،8  : املقر االجتماعي 
بن شقرون عمارة ب شقة 7 أكدال، 

الرباط.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  رأسمال 
 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222

حصة من فئة 822 درهم للواحدة.
السيدة افود اكرام : 8222 حصة.

املدة الشركة : 22 سنة.
السيدة   : املسير القانوني للشركة 

افود اكرام.
باملحكمة  تم   : القانوني  اإلوداع 
 (357 رقم  تحت  بالرباط  التجارية 

بتاريخ 84 ووليو 2)2).
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844465
415 P

شركة ابريد
شركة جات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 822.222 درهم
املقر  االجتماعي : حي املشاشة 
إوموزار كندر ص.ب. 46) صفرو

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 85 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ماي 287) تم وضع النظام األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  جات  للشركة 

وجات ا خصائص التالية :
التسمية : شركة ابريد.

الغرض : شركة فالحية إنتاج وبيع 
النباتات املثمرة والغير مثمرة.

املشاشة  حي   : االجتماعي  املقر 
إوموزار كندر ص.ب. : 46) صفرو.

سنة تبتدئ من تاريخ   22  : املدة 
ماعدا  التجاري  بالسذل  تسذيلها 

التمدود أو الفسخ املسبق.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

مقسمة إلى 8222 حصة بقيمة 822 

ومسددة  مكتتبة  للواحدة  درهم 

بقدر  الشركاء  على  وموزعة  بكاملها 

حصصهم النقدوة.
السيد العرفاوي   : توزيع رأسمال 

رضوان : 342 حصة.

 332  : السيد العرفاوي مصطفى 

حصة.

السيد : املنتصر عبد القادر : 332 

حصة.

أي ما مجموعه : 8222 حصة.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

وناور إلى 38 ديسمبر من كل سنة.

على  الفائض  ووزع   : األرباح 

اململوكة  ا حصص  على  املساهمين 

لكل واحد منهم.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة  كمسير  رضوان  العرفاوي 

ملدة غير محددة.

بكتابة  القانوني  الوضع  أنجز 
التجاري  السذل  لدى  الضبط 

 (287 سبتمبر   88 بتاريخ  بصفرو 

تحت رقم : 137/2017.

416 P

STE SYNDOXIS
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
جات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   (2(2 وونيو   8 بتاريخ 

القوانين األساسية لشركة محدودة 

املسؤولية جات الشريك الوحيد جات 

املميزات التالية :

الهدف : التقنيات العالية.

أعمال متنوعة او اعمال البناء.

املقر : عمارة رقم 32، شقة رقم 8 

شارع موالي أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 822.222 درهم.

تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد أنس ا ذدود ملدة غير محدودة.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 2 ووليو 2)2).
رقم السذل التجاري : 844362.

.D : 105357
417 P

STE OILNRJI
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
جات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   (2(2 فبراور   (5 بتاريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية جات الشريك الوحيد جات 

املميزات التالية :
والتصدور  االستيراد   : الهدف 

)تاجر او وسيط(.
الصناعات  وتصدور  استيراد 

الزراعية.
التجارة.

 8 رقم   ،32 رقم  عمارة   : املقر 
شارع موالي أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 822.222 درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  ملحاميد  طارق  السيد 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  لإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
بتاريخ فاتح ووليو 2)2) رقم السذل 

التجاري : 88)844.
.D : 105218

418 P

STE TAJHEEZ INGENIERIE
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
جات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   (2(2 مارس   6 بتاريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية جات الشريك الوحيد جات 

املميزات التالية :

الهدف : استشارات اإلدارية.
أعمال متنوعة أو أعمال بناء.

املساعدة وا خدمة.
 8 رقم   ،32 رقم  عمارة   : املقر 
شارع موالي أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 822.222 درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 
غير  ملدة  عرمي  الدون  عز  السيد 

محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  لإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 
السذل  رقم   (2(2 ووليو   ( بتاريخ 

التجاري : 47)844.
.D : 105253

419 P

STE SNED
SARL AU

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
جات الشريك الوحيد

بالرباط  مؤرخ  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   (2(2 ماي   (8 بتاريخ 
القوانين األساسية لشركة محدودة 
املسؤولية جات الشريك الوحيد جات 

املميزات التالية :
واآلالت  اآلالت  أدوات   : الهدف 
أو  الصناعية  واملعدات  الكبيرة 

املقاولة.
التركيبات الكهربائية.

املكاتب.
 8 رقم   ،32 رقم  عمارة   : املقر 
شارع موالي أحمد الوكيلي، حسان، 

الرباط.
بما  املال  رأس  حدد   : املال  رأس 

قدره 822.222 درهم.
تدار الشركة من طرف   : التسيير 

السيد امليز أمين ملدة غير محدودة.
بكتابة  تم   : القانوني  لإلوداع 
بالرباط  التجارية  باملحكمة  الضبط 

بتاريخ 2 ووليو 2)2).
 844367  : رقم السذل التجاري 

.D: 105356
420 P

LIVRAISON RABAT
حل الشركة

 LIVRAISON  : الشركة  تسمية 
.RABAT

رأسمال الشركة : 82.222 درهم.
شركة   : الشكل القانوني للشركة 
لشريك  املحدودة  املسؤولية  جات 

وحيد.
: شارع عقبة رقم  املقر االجتماعي 

) أكدال الرباط 46.
رقم السذل التجاري : 883628.

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تقرر حل   ،(2(2 ووليو   8 املؤرخ في 
شركة جات مسؤولية مبلغ رأسمالها 
تحقيق  عدم  نتيجة  درهم   82.222
أهداف الشركة وحدد مقر التصفية 

بالرباط.
 ،46  : االجتماعي  مقرها  عنوان 

شارع عقبة رقم ) أكدال الرباط.
مصفي  عمر  التو�سي  السيد 

للشركة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   86 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم )82556.
421 P

MORWALL SARL
بيع ا حصص االجتماعية

العام  ا ذمع  محضر  بموجب 
االستثنائي الغير عادي املنعقد بتاريخ 
6 فبراور 2)2) قرر مساهمي الشركة 
شركة جات املسؤولية   MORWALL

املحدودة ماولي :
بيع ا حصص االجتماعية كالتالي :
إلى  عادل  زاكري  السيد  وبيع 
السيد ا حمار ا حسين 722 حصة  في 
822 درهم لكل حصة ما  الشركة ب 

يعادل 72222 درهم.
ا حق  عبد  ووسفي  السيد  وببيع 
في  حصة   322 توفيق  بنحسين  إلى 
حصة  لكل  درهم   822 ب  الشركة 

مايعادل 32222 درهم.
ب  حصة   8222 املذموع  في  أي 
مايعادل  حصة،  لكل  درهم   822

822.222 درهم ابتداء من اليوم :

السيد   : األول  املسير  استقالة 

ووسفي عبد ا حق من الشركة بشكل 

نهائي.

تعيين مسير جدود : السيد ا حمار 

التعريف  لبطاقة  حامل  ا حسين 

غير  ملدة  للشركة  مسير   A326858

محددة.

الضبط  بمكتب  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية   باملحكمة 

7 ووليو 2)2) تحت رقم 2328)8.

422 P

MODISCO
SARL

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حرر في الدار 

 (2(2 مارس   82 بتاريخ  البيضاء 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

جات مسؤولية محدودة وجلك تحت 

املعطيات التالية :

.MODISCO التسمية  : شركة

غرض الشركة : بيع وشراء جميع 

مواد التدريس املختبروة العلمية.

واللوازم  املعدات  في  التجارة 

املكتبية واملدرسية.

ومعدات  منتج  أي  وبيع  شراء 

تكنولوجيا املعلوميات

االستيراد والتصدور.

جميع عمليات العمولة والتمثيل 

والسمسرة املتعلقة باألشياء املذكورة 

أعاله.

األعمال  جميع  عامة  وبصفة 

املالية، التجارية والصناعية املنقولة 

أو الثابتة التي ترتبط مباشرة أو غير 

مباشرة بمهام الشركة املذكورة أعاله 

واملساهمة في نمو الشركة.

شارع   ،387  : االجتماعي  املقر 
 ،82 رقم   7 محمد ا خامس الطابق 

الدار البيضاء.

املدة : 22 سنة.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 مقسمة إلى  درهم،   822.222

للواحدة،  درهم   822 ب  حصة 

مكتتبة ومحررة باسم الشركاء :
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 582  : وردوة  الزليكة  السيدة 
حصة.

السيدة سعد نعيمة : 422 حصة.
املذموع : 8222 حصة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
ا حاملة  وردوة  الزليكة  السيدة 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

Y(27625 ملدة غير محدودة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
باملحكمة  الشركة  لنظام  القانوني 

التجارية بالدار البيضاء.
سذلت الشركة بالسذل التجاري 
البيضاء  بالدار  التجارية  للمحكمة 

تحت رقم 464238.
مقتطف قصد اإلشهار

423 P

 MADIHI WORLD TRADING
SOLUTION

SARL AU
خدمة   : االجتماعي  الهدف 
املعلومات،  خدمة  املنهي،  التدريب 
شبكة االتصاالت، تركيب الكاميرات، 
توزيع املنتجات اإللكترونية وخدمة 
والدولي،  الوطني  النقل  التوصيل، 
التجارة  والتصدور  االستيراد 
أو  مختلفة  أعمال  اإللكترونية، 

البناء، التجارة الوطنية والدولية.
46، شارع عقبة  املقر االجتماعي : 

رقم ) أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
مقسمة إلى 8222 حصة وليد مدوحي  
من فئة 822 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : وليد مدوحي.
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844587
424 P

KMA DIAGN DIAGNOSTICS
SARL AU

 SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE  1.200.000 DH
 SIEGE SOCIAL : 1 RUE ABI
TAYEB EL MOUTANABI FES

R.C.N° 58.593
تغيير مسيري الشركة

العام  ا ذمع  تقرير  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 وونيو   (( املنعقد بتاريخ 

ماولي :

قابل  نادوة  السيدة  استقالة 

مسيرة الشركة وتعيين السيد محمد 

قوبيلي مسير جدود للشركة ملدة غير 

محدودة.

من   43 تغيير على إثر جلك املادة 

القانون األسا�سي للشركة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

بفاس  التجارية  باملحكمة  الضبط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

.20/1659
للخالصة واإلشارة

425 P

BUILDERS PERFORM
تأسيس

 86 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(282 مارس 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املعطيات  تحت  وجلك  محدودة 

التالية :

 BUILDERS شركة   : التسمية 

.PERFORM SARL

غرض الشركة : مكتب الدراسات، 

التنمية  الطرق،  البناء،  أشغال 

ا حضرية وأشغال مختلفة.
))، زنقة  43، شقة  : إقامة  املقر 

أكلمان سيدي علي، أكدال، الرباط.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

22 سنة ابتداء من تاريخ تسذيلها في 

السذل التجاري.
بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222

للواحدة،  درهم   822 ب  حصة 

مكتتبة، ومحررة وموزعة كالتالي :

السيد عثمان بناني : 522 حصة.

 : السيد ووسف تاودي بنشقرون 

522 حصة.

املذموع : 8222 حصة.

تسيير مشترك للشركة   : التسيير 

من طرف السيد عثمان بناني ا حامل 

 AD 856538 للبطاقة الوطنية رقم 

بنشقرون  تاودي  ووسف  والسيد 

 BK الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

333765 ملدة غير محدودة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 

الضبط لدى املركز ا ذهوي لإلستثمار 

بالرباط بتاريخ 87 مارس 2)2).
سذلت الشركة بالسذل التجاري 

تحت رقم 844438.
مقتطف قصد اإلشهار

 426 P

AMAZIGH 2.0
SARL AU

تأسيس
 86 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   ،(282 مارس 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  وجات  محدودة 

وجلك تحت املعطيات التالية :

 AMAZIGH (.2 التسمية : شركة

.SARL AU

الدراسات   : الشركة  غرض 

األنتروبولوجية  اللغوية، 

الترجمة إلى اللغة  والسوسيولوجية، 

األمازيغية، الترقيم اللغوي، التكوين.

مطاع  أوالد  رياض   ،446  : املقر 

سكتور ) تمارة.

ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

22 سنة ابتداء من تاريخ تسذيلها في 

السذل التجاري.

بمبلغ  حدد   : الشركة  رأسمال 

 8222 إلى  مقسمة  درهم   822.222

للواحدة،  درهم   822 ب  حصة 

مكتتبة، ومحررة وموزعة كالتالي :

 8222  : الوافي  رضوان  السيد 

حصة.

املذموع : 8222 حصة.

التسيير : تسيير وحيد للشركة من 

ا حامل  الوافي  السيد رضوان  طرف 

للبطاقة الوطنية رقم J328826 ملدة 

غير محدودة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بكتابة  الشركة  لنظام  القانوني 

الضبط لدى املركز ا ذهوي لإلستثمار 

بالرباط بتاريخ 83 مارس 2)2).

سذلت الشركة بالسذل التجاري 
تحت رقم 832228.

مقتطف قصد اإلشهار

 427 P

 SOCIETE DE TRANSPORT
ADDAX

SARL
 AU CAPITAL SOCIAL : 700.000

DHS
 AU SIEGE SOCIAL : N° 224 av

P.H. TAROUDANT
 RC N° 991 TRIBUNAL DE 1er

INSTANCE DE TAROUDANT
العام  ا ذمع  لقرارات  تبعا 
االستثنائي املنعقد بتاريخ فاتح ووليو 
 DE TRANSPORT لشركة   (2(2
مسؤولية  جات  شركة   ADDAX

محدودة.
قرر الشركاء ماولي :

استقالة السيد بزي بدر الدون من 
مهامه كمسير للشركة.

وظل السيد بزي اللطيف املسير 
الوحيد للشركة مع جميع صالحيات 

التوقيع.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 ووليو   84 بتاريخ  بتارودانت 

تحت رقم 388.
 428 P

SRTHYG BTP SARL
تغيير النظام األسا�سي للشركة

العام  ا ذمع  مداوالت  بمقت�سى 
 (2(2 االستثنائي بتاريخ فاتح ووليو 
ولشركة SRTHYG BTP ش.م.م. تمت 

املصادقة على ماولي :
السيد  لدى  حصص  تحويل 
محمد  السيد  إلى  الشقوري  سعيد 
حصص  كل  جمع  اتره  الذي  برادة 
رأس املال بين ودوه وأصبح الشريك 

الوحيد.
استقالة السيد سعيد الشقوري 
من مهامه كمسير للشركة مع تعيين 
وحيد  مسير  برادة  محمد  السيد 

للشركة لفترة غير محددة.
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تغيير الشكل القانوني للشركة من 
الشريك  جات  ش.م.م.  إلى  ش.م.م. 

الوحيد.
املصادقة على القوانين األساسية 
جات  املسؤولية  املحدودة  للشركة 

الشريك الوحيد.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارة  محكمة  لدى  الضبط 
بالرباط بتاريخ 84 ووليو 2)2) تحت 

رقم 825473.
429 P

LENGO FOOD DE L’ATLAS
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية جات 
شريك وحيد

رأسمالها : 822.222 درهم
الرقم املوحد : 

22(484387222228
التعريف الضريبي : 45688627

السذل التجاري رقم : 8383 آزرو
بمقت�سى القرار الصادر عن مسير 
 LEGNO FOOD DE L’ATLAS شركة
واحد  بشريك  ش.م.م.   SARL AU

بتاريخ 88 وونيو 2)2) تقرر ماولي :
تحويل املقر االجتماعي للشركة إلى 

العنوان التالي :
82، زنقة القاود اسعيد أزرو.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (( بتاريخ  بمكناس  التجارية 
على  والتشطيب   462 رقم   (2(2
بمكناس  املسذل  التجاري  السذل 
 : لشركة   (2(2 ووليو   6 بتاريخ 
 LEGNO FOOD DE L’ATLAS
ش.م.م. بشريك واحد ومتابعة تحويل 
املكتب الرئي�سي للشركة بمدونة آزرو.
األسا�سي  النظام  تحدوث  
والتسذيل في السذل التجاري لدى 

املحكمة االبتدائية بآزرو.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (5 بتاريخ  بآزرو  االبتدائية 
السذل  في   8383 رقم  تحت   (2(2
837 في السذل  التحليلي وتحت رقم 

الزمني.
430 P

 TOUR OUEST

IMMOBILIERE
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITA DE 3.491.900

DIRHAMS

 SIEGE SOCIAL : Tour Crystal 1

 Boulevard Sidi Mohammed Ben

Abdellah, Quartier

 Casablanca Marina 20030

Casablanca

تجدود مهام مسير الشركة
املساهم  قرارات  بموجب محضر 

تقرر   ،(2(2 وونيو   8 الوحيد بتاريخ 

ماولي :

تجدودمهام مسير الشركة السيد 

 Emilio MARTINEZ POYATOS

وجلك لفترة غير محدودة.

صالحيات الشكليات.

بالسذل  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليو   2 في  البيضاء  للدار  التجاري 

2)2) تحت رقم 738866.

431 P

JAWAD CARROSSERIES
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

لشركة   (2(2 وونيو   82 في  املؤرخ 

جات   JAWAD CARROSSERIES

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

الصناعي  الحي   : االجتماعي  مقرها 

مكناس   836 رقم   834 املذاط رقم 

قد تقرر :

ا حساب النهائي للتصفية.

موافقة على تقرير املصفي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليو   8 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

رقم السذل    474 تحت رقم   (2(2

التجاري 47425.

432 P

SAMIR BAYYOU
COMPTABLE AGREE

STE CHILAK
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

بمقت�سى العقد العرفي املؤرخ في 
تم وضع القانون   ،(2(2 مارس   86
املسؤولية  جات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة جات ا خصائص التالية :
.STE CHILAK : التسمية

اكسسوارات  تجارة   : الهدف 
السيارات/  غيار  وقطع  السيارات 
االستراد والتصدور/أشغال مختلفة.

حي التمانينيات   : املقر االجتماعي 
العليا زنقة رقم  ا حاجب.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
التأسيس  ووم  من  ابتداء  سنة   22
حالة ا حل املسبق  النهائي باستثناء 
التمدود املنصوص عليه في هذه  أو 

القوانين.
حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 822.222 في  االجتماعي  الرأسمال 
حصة من   8.222 درهم مقسمة إلى 

فئة 822 درهم للحصة الواحدة.
السيد  الشركة  ودور   : اإلدارة 

حميد الزوهري مسير للشركة.
باملركز  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بمكناس   لالستثمار   ا ذهوي 

6 ووليو 2)2).
السذل التجاري رقم : 52233.

433 P

STE ENERGIE ROMA
SARL AU
تأسيس

في املؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 ووليو   8  

: STE ENERGIE ROMA SARL AU
األعمال  جميع  تنفيذ   : الهدف 
وأعمال الكهرباء العامة وأعمال البناء 
تحقيق وترتيب   - واألعمال املختلفة 
ومعدات املساحات ا خضراء، إنجاز 
صيانة  وخدمات  األعمال  جميع 

املباني.

رقم  التوطين   : التجاري  العنوان 
84 زنقة 8326 حي تناعورت اوت ادور 

الدشيرة ا ذهادوة انزكان.
رأسمالها : 822.222 درهم موزعة 

حصة  كل  قيمة  حصة   8.222 إلى 

822 درهم اكتتبت على الشكل اآلتي :

 8222  : مصطفى  اخراز  السيد 

حصة.

السيد اخراز مصطفى  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

اخراز  السيد  توقيع  اعتماد  تم 

والوثائق  العقود  في جميع  مصطفى 

اإلدارية.

22 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ تأسيسها النهائي.

رقم  اإلوضاحي  التجاري  السذل 

.(2638

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليو   85 بتاريخ  بانزكان  االبتدائية 

2)2) تحت رقم : 823.

434 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

MEDIEVAL IMMOBILIER
SARL

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 وونيو   ((

باملواصفات  املسؤولية  محدودة 

التالية :

 MEDIEVAL  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL

املقر التجاري : الرقم 7 مستودع 8 

تجزئة العوادي 8 بوزنيقة.

الهدف التجاري : منعش عقاري.

أشغال متنوعة.

بيع مواد البناء.

 822.222 في  محدد   : الرأسمال 

حصة كما   8222 درهم مقسمة إلى 

ولي :

 352  : شاجدي  حميد  السيد 

حصة.
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 652  : الشهيبي  نجوة  السيدة 
حصة.

املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.
التسيير : السيدة نجوة الشهيبي.

املحكمة   : القانوني  اإلوداع 
سذل  سليمان،  بابن  االبتدائية 

تجاري رقم 82)6.
435 P

AL ISTICHARYA CONSULTING SARL

BOUZNIKA

FB IMMO
SARL AU

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   ،(2(2 وونيو   8(
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

باملواصفات التالية :
.FB IMMO SARL AU : التسمية

: مجموع التقدم ج  املقر التجاري 
) سيدي البرنو�سي  الطابق   87-( ه 

الدار البيضاء.
الهدف التجاري : منعش عقاري.

 8.452.222 : محدد في  الرأسمال 
حصة  84522 إلى  مقسمة   درهم 

 كما ولي :
 84522  : فتيحة  مرتاج  السيدة 

حصة.
املدة : 22 سنة من تاريخ تأسيسها.

التسيير : مصلي بوشعيب.
املحكمة   : القانوني  اإلوداع 
التجارية الدار البيضاء، سذل تجاري 

رقم 465462.
436 P

ASM AMENAGEMENT
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة 
من شريك وحيد

رأسمالها االجتماعي 822 مليون درهم
مقرها االجتماعي : 2)8، محج 

ا ذيش امللكي، زاوية زنقة البرهيمي - 
الطابق التاسع - الدار البيضاء

رقم السذل التجاري : الدار البيضاء 
442547

التعريف املوحد : 
22(358224222232

الشريك  قرارات  بموجب محضر 
صالحيات في  املندرجة  الوحيد 

ا ذمعية العامة غير العادوة لشركة   

املؤرخ   ASM AMENAGEMENT
تقرر  ،(282 ديسمبر   38  بتاريخ 

 ما ولي :

الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 

22.222.222 درهم باكتتاب نقدي في 

األنصبة عبر إصدار 222.222 حصة 

للحصة  درهم   822 بمبلغ  جدودة 

درهم   822.222 الواحدة ليرتفع من 

إلى 822.222.222 درهم.

املادة  وتعدول  الزيادة  معاونة 

إثر  األسا�سي  النظام  من  التاسعة 

جلك.

تم القيام باإلوداع القانوني بكتابة 

الضبط لدى املحكمة التجارية بالدار 

 (2(2 فبراور   87 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 632274.
عن املستخلص والبيانات

437 P

STE SOZRA
SARL AU

شركة صوزرا شركة جات مسؤولية 

محدودة ش.و
رأسمالها 222.222.) درهم

املقر االجتماعي تجزئة زينب إقامة 
زينب 3 الرقم 8 سيدي قاسم

وفقا ملحضر االجتماع االستثنائي 
وعقد املساهمة في ا حساب ا ذاري 

قرر الشريك   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 

 STE SOZRA الوحيد لشركة صوزرا 

SARL AU ما ولي :
 STE زيادة رأسمال شركة صوزرا 

SOZRA SARL AU من 222.222.) 

من  درهم   5.222.222 إلى  درهم 

وهو  للشركة  ا ذاري  ا حساب 

الشريك  من  درهم   3.222.222

الوحيد السيد رضوان زريول.

إجن رضوان زريول له %822 من 
 5.222.222 وهو  الشركة  رأسمال 

درهم.

صوزرا  شركة  رأسمال  فإن  وبالتالي 

أصبح   STE SOZRA SARL AU

مقسمة درهم   5.222.222 هو 

ثمن  اجتماعية  حصة   52.222 إلى   

كل واحدة 822 درهم لكل منها مدفوع 

الوحيد  الشريك  جكر  كما  بالكامل 

رضوان  السيد  وهو  صوزرا  لشركة 

زريول.

اإلوداع القانوني لقد تم باملحكمة 

ووم قاسم  بسيدي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 20/292   84 ووليو 

رقم السذل التجاري 5557).
من أجل النسخ والبيان

438 P

 STE FARIBOU

SARL AU

شركة فاريبو ش.م.م ش.و

رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي : الزنقة 82 الرقم )8 

حي ميلود سيدي قاسم

طبقا لعقد خاص بتاريخ 6 مارس 

2)2) تم تأسيس شركة ش.م.م ش.و 

جات الصفات التالية :

اسم  تحمل  الشركة   : التسمية 

 STE ش.و  ش.م.م  فاريبو  شركة 

.FARIBOU SARL AU

الشركة تهتم ب : أشغال مختلفة.

مفاوض.

املقر االجتماعي : الزنقة 82 الرقم 

)8 حي ميلود، سيدي قاسم.

 822.222 لقد حدد في   : رأسمال 

حصة   8222 على  مقسم  درهم 

اجتماعية ثمن كل واحدة 822 درهم.

للسيد  مخول  التسيير   : التسيير 

بورقبة فريد.

من الربح الصافي تخصم   : الربح 

%5 لالحتياطات القانونية.

اإلوداع القانوني لقد تم باملحكمة 

 7 ووم  قاسم  بسيدي  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 194/20 رقم  ووليو 

السذل التجاري 8467).
من أجل النسخ والبيان

439 P

BINAYAT AYLA
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

رأسمالها 822.222 درهم
مقرها االجتماعي 46، شارع عقبة 

رقم ) أكدال الرباط
تأسيس

 BINAYAT AYLA»  : التسمية 
.«SARL AU

الهدف : مقاول أشغال مختلفة أو 
البناء، اإلنعاش العقاري.

شارع عقبة   ،46 املقر االجتماعي 
رقم ) أكدال الرباط.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في 822.222 درهم.

تسيير الشركة : السيد ادراز سمير.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

.RC 844573 تحت رقم
440 P

 INTERNATIONAL
 CONSULTING

 MANAGEMENT ET
INGINEERING

SARL
«I.C.M.E»

شركة جات مسؤولية محدودة 
رأسمالها 822.222 درهم

مقرها االجتماعي 46، شارع عقبة 
رقم ) أكدال الرباط

تأسيس
 INTERNATIONAL»  : التسمية 
 CONSULTING MANAGEMENT
 ET INGINEERING SARL

«I.C.M.E».
البرامج  وشراء  بيع   : الهدف 

املعلوماتية.
التجارة وخدمات مختلفة.

شارع عقبة   ،46 املقر االجتماعي 
رقم ) أكدال الرباط.

رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في 822.222 درهم.
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محمد  السيد   : الشركة  تسيير 

األمين عيوش.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 

.RC 844578 تحت رقم

441 P

SIGMA ELECTROTECHNICS
شركة جات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : 32، زنقة مصر 
رقم 5،القنيطرة

تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي بالقنيطرة،   
مسذل بالقنيطرة، تم وضع القانون 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

جات  وحيد  بشريك  املحدودة 

املواصفات التالية :

 SIGMA  : التسمية 

.ELECTROTECHNICS SARL AU

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

32، زنقة مصر    : املقر االجتماعي 
رقم 5،القنيطرة.

ورشة   : الشركة  موضوع 

اإللكترونيك واإللكتروميكانيك.

األشغال املختلفة أو البناء.

االستيراد والتصدور.

عالقة  له  ما  كل  عامة  وبصفة 

بنشاط الشركة.
رأسمال  حدد    : رأسمال الشركة 

درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 

اجتماعية  حصة   8.222 إلى  مقسم 

محررة  للواحدة،  درهم   822 بقيمة 

بكاملها، مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

 8222  : عثماني  عادل  السيد 

حصة.

املدة : 22 سنة.

أسند إلى السيد عادل   : التسيير 

ا حامل  مغربية،  ا ذنسية  عثماني، 

.G(652(7 للبطاقة الوطنية رقم

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة.

التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55253 بتاريخ 6 ووليو 2)2).
442 P

PROCOLOR
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها االجتماعي 822.222 درهم
مقرها االجتماعي بالقنيطرة : تجزئة 

وفاء حي اوريدة البقعة رقم )3 
متجر رقم )

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

املؤرخ  العرفي  العقد  بموجب 
تأسست   ،(2(2 وونيو   (4 بتاريخ 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
بشريك وحيد في ا خصائص التالية :

إسم   الشركة  تحمل   : التسمية 
بشريك  ش.ج.م.م   PROCOLOR

وحيد.
لها كموضوع  الشركة   : املوضوع 
العمليات  ا خارج  في  كما  املغرب  في 

التالية :
مقاولة في أشغال البناء واألشغال 

املختلفة.
وأشغال  التشذير  في  مقاول 

البستنة.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   822.222 االجتماعي محدد في 
فئة  من  حصة   8222 على  مقسمة 
درهم للحصة الواحدة مكتتبة   822
الوحيد  الشريك  باسم  بالكامل 

السيد املصطفى رشيد.
بالقنيطرة،   : االجتماعي  املقر 
رقم  البقعة  اوريدة  حي  وفاء  تجزئة 

)3 متجر رقم ).
املدة : مدة الشركة محددة في 22 

سنة ابتداء من ووم التأسيس.
ويسيرها  الشركة  ودور   : اإلدارة 
غير  ملدة  املصطفى  رشيد  السيد 

محددة.
األرباح : خمسة في املائة لالحتياط 
القانوني والباقي ووزع أو وضاف تبعا 

لقرار الشريك الوحيد أو الشركاء.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
بالقنيطرة وقيدت بالسذل التجاري 
2 ووليو  بتاريخ   55868 رقم  تحت 

.(2(2
بمثابة مقتطف وبيان

املسير الوحيد

443 P

 CENTRAL SERVICE DE
RECOUVREMENT

SARL
شركة جات مسؤولية محدودة

املقر االجتماعي : مجموعة 884 رقم 
8 مكرر إقامة الغولف الضحى - 

القنيطرة
تفويت حصص اجتماعية

تغيير الشكل القانوني للشركة
تغيير تسمية الشركة

إضافة أنشطة للهدف االجتماعي
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي  
مصوح   (2(2 وونيو   85 بتاريخ 
بمدونة  واملسذل  اإلمضاءات 
التغييرات  إحداث  تم  القنيطرة 

التالية :
8 - تفويت ا حصص االجتماعية :
522 حصة اجتماعية  تم تفويت 
اململوكة من طرف الشريك الوحيد 
السيد  لفائدة  إدريس  هنفار  السيد 

عبد الرحمان عبودي.
الشركة  رأسمال   : الرأسمال 
مناصفة  درهم   822.222 في  محدد 
هنفار  الوحيدون  الشريكين  بين 
إدريس بما قدره 52.222 درهم وعبد 
 52.222 قدره  الرحمان عبودي بما  

درهم.
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
) - التسمية :

من  الشركة  تسمية  تغيير 
.HANFAR TRANS SARL AU

 CENTRAL SERVICE DE  : إلى 
.RECOUVREMENT SARL

تعيين السيد هنفار   : املسير   -  3
إدريس مسيرا وشريكا وجلك ملدة غير 

محددة.

األنشطة   : الهدف االجتماعي   -  4

املزاولة :

مكتب تحصيل الدوون.

مكتب وسيط في تحصيل الدوون.

مقاولة التنظيف.

مقاول في نقل املستخدمين.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

االبتدائية  باملحكمة  القانوني 

ملدونة  التجاري  السذل  بمصلحة 

 (2(2 وونيو   (3 بتاريخ  القنيطرة 

تحت رقم 42742.
لإلوداع والبيان

444 P

SOCIETE OKAFID SARL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

AU CAPITAL DE 822.222 DHS

38-32RUE SEBTA RESIDENCE RIAD B 

N°7 KENITRA

 OPC, SUIVI ETUDE

TECHNIQUE
 «OSETEC»

SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة 

الشريك الوحيد

مقرها االجتماعي : فال فلوري اقامة 

ام القرى مكتب رقم 7 القنيطرة

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

وناور   86 ووم  املنعقد  االستثنائي 

لشركة  املسير  املذلس  قرر   ،(2(2

 OPC, SUIVI ETUDE TECHNIQUE

املسؤولية  جات  شركة   ««OSETEC

مقرها  الوحيد،  الشريك  املحدودة 

فلوري  فال  بالقنيطرة  االجتماعي 

 ،  7 رقم  مكتب  القرى  ام  اقامة 

ومحررة بالسذل التجاري تحت رقم 

7)425 ما ولي :

تغيير املقر االجتماعي للشركة إلى  : 

6) شارع احمد شوقي وشارع محمد 

إقامة   8 مكتب رقم   C غرنيط بلوك 

LES ORANGES - 32 القنيطرة.

األعمال  الشركة  نشاط  حذف 

نشاط  وحذف  البناء  أو  املختلفة 

األعمال املدنية مع االحتفاظ بنشاط: 

مكتب الدراسات والبحوث.
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كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2 فبراور   5 بتاريخ  بالقنيطرة 

تحت رقم 425.

445 P

STE SANOCAR

SARL

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   82 بتاريخ  بالقنيطرة 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

ا خصائص  تحمل  والتي  محدودة 

التالية :

التسمية : شركة سانوكار

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املقر االجتماعي : مج 426 رقم 38 

الطابق األول سوق السبت   8 الوفاء 

القنيطرة.

نقل   : االجتماعي  الهدف 

املستخدمين.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 

لها  التي  واملالية  والعقارية  التجارية 

من  والتي  الشركة  بنشاط  عالقة 

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.

أسند إلى السيد النور   : التسيير 

وونس والسيد السهلي عبد هللا.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم مقسمة إلى 8.222 حصة بقيمة 

822 درهم للواحدة.

بالسذل  التقييد  تم   : التقييد 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

بالقنيطرة بتاريخ 7 ووليو 2)2) تحت 

رقم 55282.

446 P

 TOP SERVICES

PROFESSIONNELS
شركة جات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
رأسمالها : 822.222 درهم

M املقر االجتماعي : 22)، بلوك

اوالد اوجيه، القنيطرة

تأسيس
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى   

بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 

املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

املواصفات  جات  وحيد  بشريك 

التالية :

 TOP SERVICES  : التسمية 

.PROFESSIONNELS SARL AU

املسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.

 M 22)، بلوك  : املقر االجتماعي 

اوالد اوجيه، القنيطرة.

موضوع الشركة :

نقل املستخدمين.

املراسلة.

النقل املدر�سي.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 

درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 

8.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 

محررة  للواحدة  درهم   822 بقيمة 

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :

السيد بوغاز عبد الفتاح : 8.222 

حصة.

املدة : 22 سنة.

أسند إلى السيد بوغاز   : التسيير 

مغربية  ا ذنسية  الفتاح،  عبد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

.G326752

املدة : 22 سنة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر.

أسند إلى السيد بوغاز   : التسيير 

مغربية،  ا ذنسية  الفتاح،  عبد 

رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

.G6326752

التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55857 بتاريخ 2 ووليو 2)2).
447 P

FZ GARDE
شركة جات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد 
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   86 بتاريخ  بالقنيطرة 
املسؤولية  جات  شركة  إنشاء  تم 
جات  وحيد  بشريك  املحدودة 

ا خاصيات التالية :
.FZ GARDE : اإلسم

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

شركة   : االجتماعي  املوضوع 
 حراسة املباني العامة او ا خاصة.

املدة : 22 سنة.
املقر : تجزئة الوفاء 8 رقم 8283 

الطابق األول القنيطرة.
درهم   822.222  : الرأسمال 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
ا حصص : 

 8222  : ووسف  عسيلة  السيد 
حصة.

السيد عسيلة ووسف   : التسيير 
كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
السذل التجاري رقم 54275.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

2) وونيو 2)2) تحت رقم 54275.
448 P

KENI RACHID FOR TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة

جات شريك وحيد 
تأسيس

محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   88 بتاريخ  بالقنيطرة 
املسؤولية  جات  شركة  إنشاء  تم 
جات  وحيد  بشريك  املحدودة 

ا خاصيات التالية :

 KENI RACHID FOR  : اإلسم 

.TRANS

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

مقاول نقل   : املوضوع االجتماعي 

األشخاص.

املدة : 22 سنة.
املقر : 3) رقم 4 شارع أنوال عمارة 

الزهور 88 مكتب ميموزة القنيطرة.

درهم   822.222  : الرأسمال 

حصة اجتماعية   8222 مقسمة إلى 

من فئة 822 درهم للحصة الواحدة.

ا حصص : 

حانون رشيد : 8222 حصة.

رشيد  حانون  السيد   : التسيير 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السذل التجاري رقم 55228.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة.

للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

7 ووليو 2)2) تحت رقم 55228.

449 P

CLEVER TOURS
شركة جات مسؤولية محدودة

تأسيس
محرر  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   8 بتاريخ  بالقنيطرة 

املسؤولية  جات  شركة  إنشاء  تم 

املحدودة جات ا خاصيات التالية :

.CLEVER TOURS : اإلسم

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

مقاول نقل   : املوضوع االجتماعي 

األشخاص.

مقاول نقل السلع.

أشغال مختلفة أو بناء.

املدة : 22 سنة.
حي   328 رقم   86 زنقة   : املقر 

الصفاء الطابق األول القنيطرة.

درهم   822.222  : الرأسمال 

حصة اجتماعية   8222 مقسمة إلى 

من فئة 822 درهم للحصة الواحدة.
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ا حصص : 
زويتة عبد ا حق : 522 حصة.

والسيد زويتة حمزة 522 حصة.
التسيير : السيد زويتة عبد ا حق 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

السذل التجاري رقم 54288.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة.
للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 
فاتح ووليو 2)2) تحت رقم 54288.
450 P

KELMA TRANS
ش.ج.م.م جات شريك وحيد

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(2 ووليو   7 بالقنيطرة بتاريخ 
 «KELMA TRANS» شركة  تأسيس 

ش.ج.م.م جات شريك وحيد :
4 شارع  3) رقم   : املقر االجتماعي 
ميموزا   88 فلوري  إقامة  أنوال 

القنيطرة.
الهدف : نقل املستخدمين.

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

شأنها املساهمة في تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي.
: أسند إلى السيد اخرمز  التسيير 

املهدي.
السنة املالية : تبتدأ من فاتح وناور 

وتنتهي إلى 38 ديسمبر من كل سنة.
رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى 8222 حصة بقيمة 
اكتتابها  سدد  للواحدة  درهم   822

وتوزيعها كالتالي :
 8222  : املهدي  اخرمز  السيد 

حصة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  القانوني 
التجاري  بالسذل  وقيد  بالقنيطرة 
بتاريخ   55872 بالقنيطرة تحت رقم 

83 ووليو 2)2).
من أجل املستخرج واإلشارة

451 P

GENIE CIVIL ABBOU
SARL

شركة جات مسؤولية محدودة
املقر االجتماعي : رقم 8، إقامة إقبال 

4، أوالد أوجيه - القنيطرة
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
87 وونيو 2)2) ومصوح اإلمضاءات 
بمصا ح تصحيح اإلمضاءات ملدونة 
القنيطرة تم إعداد القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

باملواصفات التالية :
.GENIE CIVIL ABBOU : التسمية
شركة   : الشكل القانوني للشركة 

جات املسؤولية املحدودة.
رقم   : للشركة  االجتماعي  املقر 
 - أوجيه  أوالد   ،4 إقبال  إقامة   ،8

القنيطرة.
من  الغرض   : االجتماعي  الهدف 
بشكل  الشركة في املغرب أو خارجه، 
مباشر أو غير مباشر، سواء لنفسها أو 

لغيرها أو مساهمة في :
املختلفة  األعمال  في  مقاول 

واإلنشاءات.
مقاول في نقل البضائع.

مقاول في التصدور واالستيراد.
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
الصناعية،  املالية،  التجارية، 
وا خدماتية،  ا حرفيةـ  العقارية، 
واملرتبط  الشركة،  جميعها  حساب 
بشكل مباشر أو غير مباشر بالهدف 

االجتماعي لتطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 22 

سنة منذ تاريخ التأسيس.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
الشركة في 8.222.222 درهم مقسمة 
على 82.222 حصة بقيمة 822 درهم 

للحصة الواحدة موزعة كالتالي :
 : عبو  سعيد  محمد  السيد 
حصة   6222  : درهم   622.222

اجتماعية.
الالوي:  عبد  ماماس  السيدة 
حصة   (222 درهم   (22.222

اجتماعية.

 822.222  : عبو  أسيل  اآلنسة 
درهم 8222 حصة اجتماعية.

 822.222  : عبو  سارة  اآلنسة 
درهم 8222 حصة اجتماعية.

الشركة يسيرها السيد   : التسيير 
غير  ملدة  وجلك  عبو  سعيد  محمد 

محددة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
ملدونة  التجاري  السذل  بمصلحة 
القنيطرة بتاريخ 2 ووليو 2)2) تحت 

رقم 26)75.
لإلوداع والبيان

452 P

PI ARC
SARL

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي : رقم 428، الشعبي 
أطلس ) - القنيطرة

تأسيس شركة
سذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بالقنيطرة بتاريخ 5 مارس 2)2) حرر 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 
املسؤولية تحمل املواصفات التالية :
شركة   «PI ARC»  : التسمية 

محدودة املسؤولية.
مشاريع  إنجاز   : الشركة  هدف 

الري.
مقاول للزراعة أو صيانة ا حدائق 

العمومية.
أو  العمومية  املباني  أمن  شركة 

ا خاصة.
 ،428 رقم   : االجتماعي  املقر 

الشعبي أطلس ) - القنيطرة.
املدة : 22 سنة.

: حدد رأس  رأس املال االجتماعي 
درهم موزع   822.222 املال في مبلغ 
822 درهم  8.222 حصة بقيمة  على 
للحصة الواحدة موزعة بين الشركاء 

على الشكل التالي :
السيد الوشني أومن : 522 حصة.

 522  : كريم  بوجراوي  السيد 
حصة.

املذموع : 8222 حصة.
 : الشركة من قبل  تدار   : اإلدارة 
والسيد  أومن  الوشني  السيد  املسير 

بوجراوي كريم.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
التسذيل  تاريخ  من  تبتدئ  األولى 

بالسذل التجاري.
كافة  تسدود  تم   : ا حصص 
 822.222 قدره  بما  نقدا  ا حصص 

درهم أودعت في حساب الشركة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
للضرائب  العامة  باملدورية  القانوني 
بالقنيطرة بتاريخ 5 مارس 2)2) وتم 
التجاري  بالسذل  الشركة  تسذيل 

بالقنيطرة تحت رقم 2)547.
للخالصة والبيان

453 P

STE BENYIJ DE TRANSPORT
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : 52، شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4، القنيطرة
تأسيس

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

جات املواصفات التالية :
 STE BENYIJ DE  : التسمية 

.TRANSPORT SARL
املسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
املقر االجتماعي : 52، شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4، القنيطرة.
موضوع الشركة :

بيع لوازم املكتب بالتقسيط.
أشغال مختلفة.

تجارة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 
8.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 
محررة  للواحدة  درهم   822 بقيمة 

بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
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السيدة الهام القرش : 522 حصة.
 522  : القرش  حفيظ  السيد 

حصة.
املدة : 22 سنة.

أسند إلى السيدة الهام   : التسيير 
القرش.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر.

التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55873 بتاريخ 83 ووليو 2)2).
454 P

STE NOURIM SERVICES
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : زنقة 33، رقم 36 
حي البوشتيين، القنيطرة

تأسيس
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

جات املواصفات التالية :
 STE NOURIM  : التسمية 

.SERVICES SARL
املسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
املقر االجتماعي : زنقة 33، رقم 36 

حي البوشتيين، القنيطرة.
موضوع الشركة :

بيع لوازم املكتب بالتقسيط.
أشغال مختلفة.

تجارة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 
8.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 
محررة  للواحدة  درهم   822 بقيمة 
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 : ا حق  عبد  ا خيراوي  السيد 

8222 حصة.
املدة : 22 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 
ا خيراوي عبد ا حق.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر.

التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55878 بتاريخ 83 ووليو 2)2).
455 P

2SS MULTITRAVAUX
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : 52، شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4، القنيطرة
تأسيس

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى   
بالقنيطرة، تم وضع القانون األسا�سي 
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

جات املواصفات التالية :
 (SS MULTITRAVAUX : التسمية

.SARL
املسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

املحدودة.
املقر االجتماعي : 52، شارع موالي 
عبد العزيز إقامة موالي عبد العزيز 

مكتب رقم 4، القنيطرة.
موضوع الشركة :

بيع لوازم املكتب بالتقسيط.
أشغال مختلفة.

تجارة.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   822.222 مبلغ  في  الشركة 
8.222 حصة اجتماعية  مقسمة إلى 
محررة  للواحدة  درهم   822 بقيمة 
بكاملها مكتتبة وموزعة على الشركاء 

كالتالي :
 8222  : عدنان  البدوي  السيد 

حصة.
املدة : 22 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد البدوي 
عدنان.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر.

التجاري  بالسذل  التقييد  تم 
باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة تحت 

رقم 55885 بتاريخ 83 ووليو 2)2).
456 P

 STE HATOUBI

DISTRIBUTION
SARL AU

التجارة،   : االجتماعي  الهدف 

الغذائية،  املواد  توزيع  االستشارة 

الكيميائية  املواد  في  التجارة 

والتنظيف.

التسيير : صا ح حطوبي.

املقر االجتماعي : 43 شارع أكلمام 

 (( الثالث رقم  سيدي علي الطابق 

أكدال - الرباط.
درهم   52.222  : رأسمال الشركة 

مقسمة كالتالي :

 : درهم   822 522 حصة من فئة 

صا ح حطوبي.
التجاي  بالسذل  التقييد  رقم 

بالرباط 844457.

457 P

STE APIMO SERVICE
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ا حصص  تفويت  وعقد  االستثنائي 

 (2(2 ووليو   2 بتاريخ  املنعقدان 

بتاريخ املحين  األسا�سي   والنظام 

 2 ووليو 2)2) تم ما ولي :

75 حصة اجتماعية التي في  نقل 

حوزة السيد جون بوندو كاوامبا من 

ومتلكها  التي  اجتماعية  حصة   822

إلى السيد جالل مجاهدي 75 حصة.

)8 حصة اجتماعية التي في  نقل 

حوزة السيد جون بوندو كاوامبا إلى 

السيد عبد الرحيم طهاري )8 حصة.

83 حصة اجتماعية التي في  نقل 

حوزة السيد جون بوندو كاوامبا إلى 

السيد ا حسين صدقي 83 حصة.

استقالة املسير السيد جون بوندو 

كاوامبا وتعيين مسير جدود للشركة 

السيد ا حسين صدقي.

للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 

وحيد  بشريك  املسؤولية  املحدودوة 

إلى الشركة املحدودوة املسؤولية.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعدول الفصول التي شملها التغيير.

القانوني لدى كتابة  وتم اإلوداع 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 بتاريخ 

.825532

458 P

STE NEGOCE MULTI PRO
SARL AU

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

ماي   (8 بتاريخ  املنعقد  االستثنائي 

2)2) تم ما ولي :

بجطوط  واسين  املسير  استقالة 

بجطوط  شيماء  السيدة  وتعيين 

كمسيرة جدودة للشركة.

للشركة  األسا�سي  النظام  تحيين 

وتعدول الفصل املتعلق بالتسيير.

القانوني لدى كتابة  وتم اإلوداع 

الضبط باملحكمة التجارية في الرباط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   86 بتاريخ 

.8255(2

459 P

STE MAQAMAT MEDIA
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة

بشريك واحد

تأسيس
 32 بتاريخ  الشركاء  قرار  بموجب 

شركة  تأسيس  تقرر   (2(2 وونيو 

واحد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

وتبعا لذلك فإنها تتكون من السيدة 

ا ذندي حليمة.

 STE  : الشركة  تسمية 

.MAQAMAT MEDIA SARL AU

نشاط الشركة :

والنشر  االتصاالت  وكالة 

السمعي  واإلنتاج  والفعاليات 

البصري والسينمائي والفني.

املتعلقة  األنشطة  جميع 

السمعي  واإلنتاج  باالتصاالت 

البصري والسينمائي والفني والنشر 

وسائل  في  والبحوث  واالستشارات 

امللصقات  وإنتاج  وتصميم  اإلعالم 

ووسائل اإلعالن.
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الشقة   32 إقامة   : الشركة  مقر 
لوكيلي  أحمد  موالي  زنقة   8 رقم 

حسان - الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

إحداثها الفعلي.
رأس املال : 82.222 درهما مقسم 

درهم   822 بقيمة  حصة   822 على 

للواحدة.

السيدة   : التوقيع  التسيير  

ا ذندي حليمة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   84 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 825487.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

460 P

STE HGMT
SARL

شركة جات مسؤولية محدودة

تأسيس
بموجب قرار الشركاء تقرر تأسيس 

شركة جات مسؤولية محدودة وتبعا 

لذلك فإنها تتكون من السيد محمد 

عادل الزعري والسيد هشام رياني.

نشاط الشركة : 

مقاول أعمال مختلفة.

تجارة عامة.
مقر الشركة : إقامة دوار املنصور 

يعقوب   8 املكتب   ( رقم  عمارة   3

املنصور - الرباط.

 STE HGMT  : الشركة  تسمية 

.SARL

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 522.222 في  حدد   : املال  رأس 

حصة   5222 على  مقسم  درهما 

بقيمة 822 درهم للواحدة.

السيد محمد   : التسيير والتوقيع 

عادل الزعري والسيد هشام رياني.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   85 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 844582.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

461 P

 STE BEAUTIFUL HOME
FOURNITURE IDRISSI

SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة

بشريك واحد
تأسيس

الواحد  الشريك  قرار  بموجب 
تأسس  تقرر   (2(2 ووليو   6 بتاريخ 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 
تتكون  فإنها  لذلك  وتبعا  واحد 
وتتميز  دري�سي  محمد  السيد  من 

با خصائص التالية :
 STE BEAUTIFUL : تسمية الشركة
 HOME FOURNITURE IDRISSI

.SARL AU
نشاط الشركة :

تاجر قماش بالتفصيل.
عامل بالتنجيد.

زنقة   24 إقامة   : الشركة  مقر 
 5 رقم  الشقة  األول  الطابق  نابولي 

املحيد الرباط.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

إحداثها الفعلي.
 822.222 في  حدد   : املال  رأس 
حصة   8222 على  مقسم  درهما 

بقيمة 822 درهم للواحدة.
السيد محمد   : التسيير والتوقيع 

دري�سي.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
ووليو   85 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 844547.
وهذا بمثابة مقتطف وبيان

462 P

شركة ابن ربيعة حبوب وأبناؤه
B.R.G.F

شركة مجهولة اإلسم
رأسمالها : 87.222.222 درهم
املقر االجتماعي : 58 زنقة ابن 

بطوطة الدار البيضاء
العام  للذمع  محضر  بمقت�سى 
وونيو   86 بتاريخ  السنوي  العادي 
ابن  اإلسم  املذهولة  للشركة   (2(2
رأسمال  جات  وأبناؤه  حبوب  ربيعة 
مقرها  الكائن  درهم   87.222.222

زنقة   58 االجتماعي بالدار البيضاء، 
ابن بطوطة تم تعيين مسيرون ملدة 6 

سنوات :
الساكن  ربيعة  ابن  خالد  السيد 
بالدار البيضاء، 86، زنقة ابن جلذل.
الساكن  ربيعة  ابن  كريم  السيد 
بالدار البيضاء، 86، زنقة ابن جلذل.
السيد حكيم ابن ربيعة الساكن 
بالدار البيضاء، 86، زنقة ابن جلذل.
املذلس اإلداري لنفس اليوم قرر 
تعيين السيد خالد ابن ربيعة رئيسا 

للمجلس اإلداري.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
85 ووليو  في  التجارية بالدار البيضاء 

2)2) تحت رقم 732752.
463 P

STE ADOUMI NEGOCE
SARL AU

محضر ا ذمع العام االستثنائي 
بتاريخ 8 ووليو 2)2)

-  تبعا للذمع العام االستثنائي   8
 ADOUMI NEGOCE لشركة 
ش.ج.م.م.ش.و في فاس بتاريخ 8 ووليو 

2)2) أفرز القرارات التالية :
في  للشركة  جدود  مسير  تعيين 

شخص السيدة رميساء دومان.
استقالة السيد عادل دومان من 

منصب مدور الشركة.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم    -  (
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 85 بتاريخ   868( رقم  تحت  بفاس 

ووليو 2)2).
464 P

 STE SOUKAINA
 MULTI SERVICES
PROFESSIONNELS

 S.M.S.PRO
SARL D’AU

تعدوالت قانونية
الواحد  املساهم  قرار  إثر  على 
 SOUKAINA MULTI لشركة 
 SERVICES PROFESSIONNELS
املسؤولية جات  شركة   S.M.S.PRO

 املحدودة جات املساهم الواحد البالغ 
والكائن  درهم   82.222 رأسمالها 
االمل،  بتجزئة  االجتماعي  مقرها 
الشطر رقم 88 العيون، تقرر ما ولي :

العنوان  من  الشركة  مقر  نقل 
تجزئة   : القدوم إلى العنوان ا ذدود 

الوحدة، بلوك E، رقم 475 العيون.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   86 بتاريخ 

.20/1398
465 P

STE SAKIA BTP
شركة جات املسؤولية املحدودة

بمساهم واحد
8 ووليو  تبعا للعقد العرفي بتاريخ 
تم وضع قوانين الشركة جات   (2(2

املميزات التالية :
.STE SAKIA BTP : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمساهم واحد.

املوضوع :
والهندسة  العامة  البناء  أشغال 

املدنية وجميع املهن.
الصرف  ا حفر  التطوير،  أشغال 

الصحي الطرق والشبكات املختلفة.
مياه  شبكات  وإنشاء  تصميم 

الشرب والكهرباء والهاتف.
املختلفة،  واألعمال  ا خدمات 

املعدات العقارية، بيع مواد البناء.
من  الرافعات  أنواع  تأجير جميع 
ومعدات   CLARK T.Pوآالت  نوع 
املناولة واملعدات وامللحقات املتعلقة 

بقطاع البناء.
النقل واللوجستيك ا خ......

املقر الرئي�سي : رقم )2، حي الفتح، 
ا خامس  الطابق   ، البركة  عمارة 

الشقة رقم 25 العيون.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
حصة من   8222 إلى  درهم مقسمة 
بالكامل  ويملكها  درهم   822 فئة 

موالي ابراهيم شريف.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

موالي ابراهيم شريف.
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بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   83 بتاريخ 
بالسذل  تسذيلها  وتم   20/1315
رقم  التحليلي  الرقم  تحت  التجاري 

.3(8(3
466 P

 STE BOUSFIHA
TECHNOLOGIES

SARL
عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
ووليو   2 بتاريخ  الرباط  في  مسذل 
قد تم تأسيس الشركة جات   (2(2

املسؤولية املحدودة.
الهدف االجتماعي : 

محلل  )مبرمج،  معلوميات 
معلوماتي(.

بيع وشراء مواد ولوازم املكتب.
تاجر.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
522 حصة بوصفيحة وونس.

522 حصة بلغيت سهيلة.
التأسيس  من  سنة   22  : املدة 
السذل  وضع  تاريخ  من  أي  النهائي 

التجاري.
شارع باتريس لومومبا   77  : املقر 

رقم 6 حسان - الرباط.
املسير : بوصفيحة وونس.

 844568 التجاري  السذل  رقم 
بتاريخ 86 ووليو 2)2).

467 P

 STE AMIRALU CUISINES
TOUS TRAVAUX DIVERS

SARL AU
جات رأسمال : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة بلهواري رقم 
85 ا خميسات

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 ووليو   2
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد باملميزات التالية :

 STE AMIRALU  : التسمية 
 CUISINES TOUS TRAVAUX

.DIVERS
الهدف : نجارة األلومنيوم - مقاول 

األشغال املختلفة والبناء.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
حصة   8222 إلى  مقسم  درهم 
822 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
الواحدة مدفوعة نقدا موزعة على 

الشكل التالي :
 8222  : بوعزيز  هند  السيدة 
 822.222 بمقدار  اجتماعية  حصة 

درهم.
في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   38 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تسذيلها في السذل التجاري.
هند  السيدة  عينت   : التسيير 
بوعزيز ا حاملة للبطاقة الوطنية رقم 
ا ذميل  باملنظر  القاطنة   X327256
ا خميسات كمسير ملدة غير   (2 رقم 

محدودة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 ووليو   84 بتاريخ  با خميسات  

تحت رقم )32 س.ج 5)22).
468 P

 STE AMINE
D’ENGRAISSEMENT

SARL AU
جات رأسمال : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : تعاونية موالي علي 
آوت ميمون  - ا خميسات

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 فبراور   (6
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد باملميزات التالية :
التسمية : أمين للتسمين.

وخاصة  املوا�سي  تربية   : الهدف 
تسمين العذول.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
حصة   8222 إلى  مقسم  درهم 
822 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
بكاملها  نقدا  مدفوعة  الواحدة 

موزعة على الشكل التالي :

حصة   8222  : محسن  شعران 
اجتماعية بمقدار 822.222 درهم.

في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   38 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تسذيلها في السذل التجاري.
شعران  السيد  عينت   : التسيير 
الوطنية  للبطاقة  ا حامل  محسن 
بتعاونية  القاطن   X(4226( رقم 
ا خميسات  ميمون  آوت  علي  موالي 

كمسير ملدة غير محدودة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 ووليو   7 بتاريخ  با خميسات  

تحت رقم )37 س.ج 2285).
469 P

 STE INTERNATIONAL
HYPNO - HOUSE

SARL AU
جات رأسمال : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : الحي الفرح 8 رقم 
87) - ا خميسات

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 ووليو   83
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

بشريك وحيد باملميزات التالية :
 STE  : التسمية 
 INTERNATIONAL HYPNO -

.HOUSE
الهدف : ممارس، محترف، للعالج 

بالتنويم.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
حصة   8222 إلى  مقسم  درهم 
822 درهم للحصة  اجتماعية بقيمة 
بكاملها  نقدا  مدفوعة  الواحدة 

موزعة على الشكل التالي :
حصة   8222  : حسون  محمد 

اجتماعية بمقدار 822.222 درهم.
في  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 
ديسمبر من   38 فاتح وناور وتنتهي في 

كل سنة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تسذيلها في السذل التجاري.

محمد  السيد  عين   : التسيير 
الوطنية  للبطاقة  ا حامل  حسون 
الفرح  بالحي  القاطن   X34642 رقم 
8 رقم 87) - ا خميسات كمسير ملدة 

غير محدودة.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 ووليو   86 بتاريخ  با خميسات  

تحت رقم 325 س.ج 2)22).
470 P

 STE  CAREY DUNCAN
 DESIGN
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة
بشريك وحيد

رأسمالها : 22.222) درهم
3، زنقة عنابة، شقة )8، الطابق 

الثالث، حسان - الرباط
8 -  تبعا ملداوالت ا ذمع العام غير 
العادي بتاريخ 3 وونيو 282) لشركة 
CAREY DUNCAN DESIGN شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  جات 
وحيد رأسمالها 22.222) درهم تقرر 

ما ولي :
القرار الزيادة في رأس مال الشركة 
 522.222 إلى  درهم   (22.222 من 
أربح  إدراج  طريق  عن  وجلك  درهم 

بمبلغ 322.222 درهم.
النظام  وتحيين  مترابط  تعدول 

األسا�سي.
القانوني  اإلوداع  تم  وقد    -  (
 لدى املحكمة التجارية بالرباط ووم
 82 وونيو 282) تحت رقم 828226.

بمقت�سى مقتطف وبيان

471 P

شركة سونار اينفيست
ش.م.م.

SONARE INVEST SARL
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 822.222 درهم
مقرها االجتماعي : رقم )، زنقة نوف 
بريزاش، زاوية شارع رحال املسكيني، 

الطابق رقم 8، الشقة رقم 8 
الدار البيضاء

إن ا ذمع العام للشركاء في شركة 
املنعقد  ش.م.م.  انفيست  سونار 
صادق قد   (2(2 وونيو   8( بتاريخ 
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على تفويت حصص لفائدة السيد   
محمد  والسيد  زاهري  سفيان  أمين 
رضا زاهري وبذلك تم تغيير البندان 
6 و7 من القانون التأسي�سي للشركة.
تم اإلوداع القانوني لكل الوثائق 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
 86 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليو 2)2) تحت رقم 732857.
مقتطف من أجل اإلشهار

472 P

شركة اينفيست
ش.م.م.

SONARE INVEST SARL
شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها : 822.222 درهم
مقرها االجتماعي : رقم )، زنقة نوف 
بريزاش، زاوية شارع رحال املسكيني، 

الطابق رقم 8، الشقة رقم 8 
الدار البيضاء

إن ا ذمع العام للشركاء في شركة 
املنعقد  ش.م.م.  انفيست  سونار 
صادق  قد   (2(2 وونيو   8( بتاريخ 
على نقل املقر االجتماعي للشركة من 

العنوان القدوم إلى عنوانه ا ذدود:
زاوية  زنقة نوف بريزاش،   ،( رقم 
شارع رحال املسكيني، الطابق رقم 8، 
4 من  8، وتم تغيير البند  الشقة رقم 

القانون التأسي�سي للشركة.
تم اإلوداع القانوني لكل الوثائق 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
 86 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليو 2)2) تحت رقم 732858.
مقتطف من أجل اإلشهار

473 P

 STE KHOUCHANE
D’ENSEIGNEMENT PRIVE

 SARL
 LOT N°680 AU LOTISSMENT

 ALFIRDAOUS TRANCH 02 AIN
EL AOUDA

في  مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمارة قد تم تأسيس   (2(2 ووليو   7
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

تحمل ا خصائص التالية :

التسمية : شركة خوشان للتعليم 
ا خاص.

الهدف االجتماعي : تعليم ا خاص.
رأسمال الشركة :  822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 
822 درهم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشكل التالي :
السيد خشان علي : 522 حصة.

 522  : عائشة  خشان  السيدة 
حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسسس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من تاريخ التسذيل.
682 تجزئة  : رقم  املقر االجتماعي 

الفردوس شطر الثاني عين العودة.
املسيرة : السيدة خشان عائشة.

التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.832828

474 P

شركة املنظور بريس تيفي
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
باملميزات  وحيد  وشريك  محدودة 

التالية :
بريس  املنظور   : الشركة  اسم 

تيفي.
جات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة شريك وحيد.
الصحافة   : الشركة  غرض 
الكترونية واإلنتاج السمعي البصري، 

القنوات التلفزية واالنتاج الفني.
 26 عمارة   ( رقم   : املقر  عنوان 

زنقة جدة الرباط.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة.
 822.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم مقسم كالتالي :
عنوانه  املداحي  واسين  السيد 
88 بلوك ت ي الرجاء في هللا ح ي م 
 8222 ب  تقدر  حصة  لدوه  الرباط 

حصة.

واسين  السيد  عين   : املسير 
املداحي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليو   84 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 844478.
475 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء 4، زنقة معطي جزولي )زنقة 

فريول سابقا( أنفا

DREAM SEA COMPANY
 شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
رأسمالها : 822.222 درهم

 الكائن مقرها : الدار البيضاء، 
كلم 7، طريق الرباط، عين السبع
 السذل التجاري بالدار البيضاء 

رقم 852228
التعريف ا ذبائي رقم 8688352

الزيادة في رسمال الشركة 
والتخفيض منه

بموجب ا ذمعية العامة غير   -  I
العادوة املنعقدة في 2 وونيو 2)2) :

تقررت الزيادة في رسمال الشركة 
بمبلغ 822.222.222 درهم لرفعه من 
 822.822.222 إلى  درهم   822.222

درهم.
رسمال  من  التخفيض  تقرر 
بمبلغ  بخسائر  املعلل  الشركة 
إلرجاعه  درهم   22.822.222
إلى  درهم   822.822.222 من 

82.222.222 درهم.
القانوني  باإلوداع  القيام  تم   -  II
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
بتاريخ  البيضاء  للدار   التجارية 

6) وونيو 2)2) تحت رقم )73732.
476 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء 4، زنقة معطي جزولي )زنقة 

فريول سابقا( أنفا

HOLD PRO
تكوين شركة جات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد
بموجب عقد عرفي مؤرخ في   -  I
النظام  وضع  تم   ،(2(2 وونيو   (2
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
محدودة بشريك وحيد تكمن مميزاتها 

فيما ولي :

مسؤولية  جات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.

.HOLD PRO : التسمية

تولي  قابضة،  شركة   : الغرض 

املشاركات وتدبير القيم املنقولة.

 8 البيضاء  الدار   : الشركة  مقر 

مكرر، ممر النسر، حي املستشفيات.

املدة : 22 سنة.
رسمال الشركة : 822.222 درهم.

سعد  السيد   : الوحيد  الشريك 

الصفريوي.

من فاتح   : السنة املالية للشركة 

وناور إلى 38 ديسمبر.

املدبرية : السيد سعد الصفريوي.

القانوني  باإلوداع  القيام  تم   -  II

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

للدار البيضاء بتاريخ 83 ووليو 2)2) 

تحت رقم 732887.

بكتابة  الشركة  قيد  تم   -  III

الضبط لدى املحكمة التجارية للدار 

البيضاء بتاريخ 83 ووليو 2)2) تحت 
رقم 7)4653.

477 P

IRG REAL ESTATE
شركة مساهمة

رسمالها : 8.222.222 درهم

 الكائن مقرها : الدار البيضاء 

)88، شارع أنفا

السذل التجاري : 435437

فقدان ثالثة أرباع )3/4( رسمال 

الشركة واستمرار استغاللها

تعدول غرض الشركة والزيادة في 
رسمالها

I - بموجب ا ذمعية العامة املختلطة 

 ،(2(2 ماي   (6 بتاريخ  للمساهمين 

تقرر ما ولي :
رغم  الشركة،  استغالل  استمرار 

ربع  عن  تقل  الذاتية  الرساميل  أن 
)1/4( رسمال الشركة.

الزيادة في رسمال الشركة بتقدمة 

درهم ال�سيء   4(8.622 نضية بمبلغ 

من  الرسمال  رفع  عنه  نتج  الذي 

8.222.222 درهم إلى 8.622)8.4 درهم.
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طبقا  الشركة  غرض  تعدول 

 8.86.832 رقم  الظهير  ملقتضيات 

املصدر   (286 أغسطس   (5 بتاريخ 

بهيئات  املتعلق   72.84 للقانون رقم 

.(OPCI( التوظيف ا ذماعي العقاري

ملذلس  الصالحيات  انتداب 

النهائي  اإلنجاز  معاونة  اإلدارة قصد 

نظام  واعتماد  الرسمال  في  للزيادة 

أسا�سي جدود.

II - بموجب السلطات املخولة له 

من طرف ا ذمعية العامة املختلطة 

عاون مجلس   ،(2(2 ماي   (6 بتاريخ 

اإلدارة بتاريخ 86 وونيو 2)2) اإلنجاز 

الشركة  رسمال  في  للزيادة  النهائي 

على  وعمل  درهم   4(8.622 بمبلغ 

اعتماد نظام أسا�سي جدود.

القانوني  باإلوداع  القيام  تم   -  III

بكتابة الضبط لدى املحكمة التجارية 

 (2(2 ووليو   3 بتاريخ  للدار البيضاء 

تحت رقم 32)738.

478 P

HDID CONSULTANTS

الدار البيضاء 4، زنقة معطي جزولي )زنقة 

فريول سابقا( أنفا

ASK GS MOHAMMEDIA
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها : 82.222 درهم

الكائن مقرها : املحمدوة، الحي 

الصناعي سيدي محمد بن عبد هللا 

(TOP AUTO محل(

السذل التجاري : 3585)

تعيين مدبر اقتراني
على إثر قرار الشريك الوحيد   -  I

بتاريخ 88 مارس 2)2)، تمت معاونة 

ما ولي :

استقالة السيدة سميرة نعيم من 

منصبها كمدبرة اقترانية.

فضيل  عثمان  السيد  تعيين 

بصفته مدبرا اقترانيا ممثال مسؤوال 

عن الشركة وجلك ملدة غير محددة.

التعدول التالزمي للنظام األسا�سي.

القانوني  باإلوداع  القيام  تم   -  II
بكتابة الضبط لدى املحكمة االبتدائية 
للمحمدوة بتاريخ 6 ووليو 2)2) تحت 

رقم 646.
479 P

 STE MAROCAINE DE
TECHNIQUE ET INDUSTRIE

SOMATI
شركة مساهمة

رأسمالها : 6.222.222 درهم
املقر االجتماعي : شارع الشفشاوني 
2.3KM عين السبع، الدار البيضاء

العامة  ا ذمعية  بمقت�سى 
 العادوة للمساهمين املنعقدة بتاريخ 
 STE 2)2) للشركة املسماة  85 ماي 
 MAROCAINE DE TECHNIQUE
فقد   )ET INDUSTRIE (SOMATI

تقرر ما ولي :
املصادقة على األسهم :

العمومية  ا ذمعية  صادقت 
لألسهم،  املتنوعة  التحويالت  عقب 
قرر املوافقة على أسهم املساهمين في 

رأس املال ا ذدد.
استقالة :

Bruno ROQUES ؛
Froment PAUL ؛

 CERVONI EP LAVAIL
FREDERIQUE ؛

MORCHID Abdelilah ؛
Ferihane BEN CHEIKH ؛

Ahmed HAJRI ؛
.Eric BONNE

من منصبهم كمسيرون للشركة.
تعيين مسيرون جدد للشركة ملدة 

6 سنوات :
السيد كريم الشريف املسعودي ؛
السيد علي الشريف املسعودي ؛

السيد عثمان الشريف املسعودي.
بمقت�سى محضر اجتماع املذلس

قرر مجلس اإلدارة تعيين السيد 
رئيسا  املسعودي  الشريف  كريم 
والوته  مدة  طوال  اإلدارة  ملذلس 

كمسير.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

باملحكمة  الضبط  بكتابة  القانوني 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

6 ووليو 2)2) تحت رقم 8)7383.
قصد النشر واإلعالن

480 P

LYLA INVESTMENT
 شركة محدودة املسؤولية 

رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : 465، محج السفير 

ابن عائشة، الصخور السوداء، 

الدار البيضاء

للشركة  الشركاء  قرار  بمقت�سى 

 LYLA INVESTMENT املسماة 

 ،(2(2 وونيو   82 بتاريخ  املؤرخ 

املنعقد بالدار البيضاء، تقرر ما ولي :

8 - تفويت 8222 حصة كالتالي :

شركة  من  حصة   522

ORCHIDEE INVEST SARL AU إلى 

السيد عياد مولوف ؛

 FUSHIA حصة من شركة   522

إلى السيد عياد   INVEST SARL AU

مولوف.

السيد محمد عز   : استقالة   -  (

ليلى  والسيدة  الدون  ناجي  الدون 

كمسيران  منصبهما  من  الدون  ناجي 

للشركة وتبرئة مابدمتهما.

مولوف،  عياد  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

وحيدا  مسيرا   HA878223 رقم 

للشركة ملدة غير محددة.

شركة  من  الشركة  تحويل   -  3

إلى  شركاء  جات  املسؤولية  محدودة 

شركة جات شريك وحيد.

4 - تحيين القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم   -  5

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2 ووليو   7 بتاريخ   البيضاء 

تحت رقم 738632.
قصد النشر واإلعالن

481 P

VEROLI
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 82.222 درهم

املقر االجتماعي : 465 محج السفير 
ابن عائشة، الصخور السوداء، 

الدار البيضاء
تعدول غرض الشركة

ا ذلسة  محضر  بمقت�سى 
العمومية غير العادوة املنعقد بتاريخ 
املسماة  للشركة   (2(2 وونيو   8

VEROLI تقرر ما ولي :
تعدول غرض الشركة كالتالي :

)زراعة وري  املزارع  تسيير وإدارة 
األشذار( ؛

استغالل ا حقول الزراعية ؛
نقل جميع البضائع الوطنية ؛

املنتجات  وبيع  وشراء  إنتاج 
أنواع  جميع  وبيع  وتربية  الزراعية 

ا حيوانات وشراء وبيع البذور ؛
أو بيع أو توريد أو توزيع أو  شراء 
أو  تبادل أي منتج مشابه  أو  تمثيل 

ملحق للمنتجات املذكورة أعاله ؛
عمليات  وتحقيق  وإدارة  تنظيم 
األحداث واملظاهرات بجميع أشكالها، 
املوجهة للشركات ومؤسسات التجمع 
وا ذمعيات وكذلك جميع املنظمات 

ا خاصة أو العامة ؛
لتنفيذ  ا خدمة  عمليات  جميع 
وإنشاء  االتصاالت  تسويق  عمليات 

وإنتاج توزيع السلع واملنتجات ؛
التي  الفروع،  جميع  استغالل 
ومكن إنشاؤها في املغرب أو في ا خارج، 
ألي حصص في أي عمل مشابه أو قد 

تهم الشركة أو تعزز تطويرها ؛
تبادل،  مساهمة،  اقتناء،  إنشاء، 
وتطوير  استغالل،  تحويل،  تأجير، 
للذميع، براءة اختراع، عالمة تجارية، 
على  اعتراض  لها  وعملية  ترخيص 

التمرين والترويج األنشطة أعاله ؛
بشكل  وسيلة،  بأي  املشاركة 
مباشر أو غير مباشر في جميع العمليات 
طريق  عن  هدفها  تربط  قد  التي 
املساهمة  أو  جدودة  شركات  إنشاء 
املالية  األوراق  أو شراء  أو االشتراك 
أو ا حقوق االجتماعية أو االندماج أو 
حيازة واستئجار  اإلنشاء،  غير جلك، 

وتأجير وإدارة أي عمل أو مؤسسة.
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تحيين القانون األسا�سي.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 (2(2 ووليو  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 737877.
قصد النشر واإلعالن

482 P

OLIGRI
شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 82.222 درهم

املقر االجتماعي : 465 محج السفير 
ابن عائشة، الصخور السوداء، 

الدار البيضاء
تعدول غرض الشركة

ا ذلسة  محضر  بمقت�سى 
العمومية غير العادوة املنعقد بتاريخ 
املسماة  للشركة   (2(2 وونيو   8

OLIGRI تقرر ما ولي :
تعدول غرض الشركة كالتالي :

)زراعة وري  املزارع  تسيير وإدارة 
األشذار( ؛

استغالل ا حقول الزراعية ؛
نقل جميع البضائع الوطنية ؛

املنتجات  وبيع  وشراء  إنتاج 
أنواع  جميع  وبيع  وتربية  الزراعية 

ا حيوانات وشراء وبيع البذور ؛
توزيع أو  توريد  أو  بيع  أو   شراء 
أو تمثيل أو تبادل أي منتج مشابه    

أو ملحق للمنتجات املذكورة أعاله ؛
عمليات  وتحقيق  وإدارة  تنظيم 
األحداث واملظاهرات بجميع أشكالها، 
املوجهة للشركات ومؤسسات التجمع 
وا ذمعيات وكذلك جميع املنظمات 

ا خاصة أو العامة ؛
لتنفيذ  ا خدمة  عمليات  جميع 
وإنشاء  االتصاالت  تسويق  عمليات 

وإنتاج توزيع السلع واملنتجات ؛
التي  الفروع،  جميع  استغالل 
ومكن إنشاؤها في املغرب أو في ا خارج، 
ألي حصص في أي عمل مشابه أو قد 

تهم الشركة أو تعزز تطويرها ؛
تبادل،  مساهمة،  اقتناء،  إنشاء، 
وتطوير  استغالل،  تحويل،  تأجير، 
للذميع، براءة اختراع، عالمة تجارية، 
على  اعتراض  لها  وعملية  ترخيص 

التمرين والترويج األنشطة أعاله؛

بشكل  وسيلة،  بأي  املشاركة 

مباشر أو غير مباشر في جميع العمليات 

طريق  عن  هدفها  تربط  قد  التي 

املساهمة  أو  جدودة  شركات  إنشاء 

املالية  األوراق  أو شراء  أو االشتراك 

االندماج أو  االجتماعية  ا حقوق   أو 

 أو غير جلك، اإلنشاء، حيازة واستئجار 

وتأجير وإدارة أي عمل أو مؤسسة.

تحيين القانون األسا�سي.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 

 (2(2 ووليو  فاتح  بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 737877.
قصد النشر واإلعالن

483 P

N BUREAUTIQUE
SARL AU

املقر االجتماعي : 32 شقة 8 موالي 

احمد الوكيلي، حسان، الرباط

تعدول شركة
اجتماع  محضر  بموجب 

 ا ذمعية العامة غير العادوة للشركة 

 N BUREAUTIQUE SARL AU

بتاريخ 8) وونيو 2)2) تقرر :

تمدود األنشطة :

تأثيث نسق وتهيئة.

تم إوداع السذل التجاري باملحكمة 

التجارية بالرباط تحت رقم 832762 

بتاريخ 86 ووليو 2)2).

484 P

AMIYASSINE
SARL

رأسمالها : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : حي مغرب عربي، 

رقم 26 بلوك ج، تمارة

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   ،(2(2 وونيو   (5

ش.ج.م.م  «امياسين»  اسم  تحمل 

تتوفر على املميزات التالية :

املقر االجتماعي : حي مغرب عربي، 

رقم 26 بلوك ج، تمارة.

الهدف االجتماعي :
التجارة ؛

األشغال املختلفة أو البناء.
مدة االستمرار : 22 سنة.

رأس املال : 822.222 درهم مقسم 
درهم   822 8222 حصة من فئة  إلى 

موزع كما ولي :
السيدة مينة شباب 522 حصة ؛

السيد واسين بوني 522 حصة.
تم تعيين السيدة مينة   : التسيير 
شباب والسيد واسين بوني كمسيرون 

للشركة ملدة غير محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : األرباح 
ووزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
السذل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 832868.
485 P

TRACONEX
SARL AU

رأسمالها : 822.222 درهم
املقر االجتماعي : عمارة 32 شقة 8 
زنقة موالي احمد الوكيلي، حسان، 

الرباط
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   ،(2(2 مارس   2
ش.ج.م.م  «تراكنيكس»  اسم  تحمل 

تتوفر على املميزات التالية :
 32 :  عمارة  االجتماعي  املقر 
شقة 8 زنقة موالي احمد الوكيلي، 

حسان، الرباط.
الهدف االجتماعي :

مقاول أشغال مختلفة أو البناء ؛
منعش عقاري ؛

التصدور واالستيراد.
مدة االستمرار : 22 سنة.

رأس املال : 822.222 درهم مقسم 
درهم   822 8222 حصة من فئة  إلى 

موزع كما ولي :
 8222 بوكنيفي  ابراهيم  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد ابراهيم 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  بوكنيفي 

محدودة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
لتكوين   %5 بعد اقتطاع   : األرباح 
ووزع  القانوني  االحتياط  صندوق 
الباقي على الشركاء حسب حصصهم.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
السذل  تحت  بتمارة  االبتدائية 

التجاري رقم 844482.
486 P

MANDIM
SARL

رأسمالها : 22.222 درهم
املقر االجتماعي : شارع محمد 

ا خامس، تجزئة مسرور 8 عمارة 
 رقم 82)، الطابق الثاني، شقة 

رقم 4، تمارة
بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  قرر شركاء   ،(2(2 وونيو   32

«مندوم» ش.ج.م.م ما ولي :
 822 بقيمة  حصة   452 بيع   -  8
درهم   45.222 بمبلغ  للحصة  درهم 
من طرف السيد اشرف تجاني لفائدة 

السيد عزيز لعماش.
 822 بقيمة  حصة   452 بيع   -  (
درهم   45.222 بمبلغ  للحصة  درهم 
من طرف السيد عبد املذيب اقنوش 

لفائدة السيد عزيز لعماش.
اومان  السيدة  استقالة   -  3

البيالني من مهامها في الشركة.
لعماش  عزيز  السيد  تعيين   -  4
غير  زمنية  ملدة  للشركة  كمسير 

محدودة.
5 - تغيير الشكل القانوني للشركة 
من شركة جات مسؤولية محدودة إلى 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد.
6 - تعدول القانون األسا�سي.

7 - تم اإلوداع القانوني باملحكمة 
3563 في  االبتدائية بتمارة تحت رقم 

83 ووليو 2)2).
487 P
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SOLYLUNA
SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 8BIS PLACE DES

 ALAOUITES APPARTEMENT 4,

 1ER ETAGE A DROITE, AVENUE

MOHAMED 5, RABAT

IF : 20758515

RC )RABAT( : 124015

االستثنائي  القرار  ملحضر  وفقا 

فبراور   (4 بتاريخ  الوحيد  للشريك 

2)2)، تقرر :

إلى  االجتماعي  املقر  نقل 

 8BIS PLACE DES  : التالي  العنوان 

 ALAOUITES APPARTEMENT 4,

 8ER ETAGE A DROITE, AVENUE

.MOHAMED 5, RABAT

مجمله،  في  واعتماد،  املوافقة 

مع  النظام األسا�سي املنقح للشركة، 

األخذ في االعتبار تغيير املقر االجتماعي 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بالرباط بتاريخ 83 ووليو 2)2) 

تحت رقم 323).
بمثابة مقتطف وبيان

488 P

YASSMOPROMO
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(2(2 ووليو   87 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد :

 YASSMOPROMO  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتماعي :

األرا�سي  وتطوير  خدمة 

واملمتلكات، الترويج العقاري ؛

واملباني  األرا�سي  جميع  تعزيز 

ا حضرية، وال سيما من خالل البناء 

لبناء  املشتركة  امللكية  أو  عنها  نيابة 

أي  عمل،  وألي  وجهة  ألي  جدود 

صالحية أو غيرها ؛

شراء أو تأجير أي عقار، والتخلص 

من كل أو جزء من املباني االجتماعية، 

عن طريق البيع أو التبادل أو العقارات 

االجتماعية ؛

البناء  أعمال  جميع  من  االنتهاء 

وجميع ا حرف جات الصلة ؛

املعدات في مواد األثاث املختلفة، 

إ خ...
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :

واسمين الطاهري 8222 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 
زنقة موالي احمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

املسير : واسمين الطاهري.
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844587
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SERBOUT FRIES
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(2(2 ووليو   83 بتاريخ  الرباط 

مسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة بشريك واحد :

 SERBOUT FRIES  : التسمية 

.SARL AU

الهدف االجتماعي :

أنواع  جميع  وتوزيع  التفاوض 

والنباتية  الزراعية  املنتجات 

وفقا  الغريبة  واملنتجات  وا حيوانية 

للمعاوير القانوني املدفوعة ؛

إنتاج وتوزيع البطاطس املقلية ؛

خدمات توصيل الطعام وتوصيل 

الطلبات للمنازل ؛

استيراد وتصدور.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

درهم للحصة الواحدة موزعة   822

بين الشركاء على الشكل التالي :

 8222 سربوت  اللطيف  عبد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

شقة   32 عمارة   : املقر االجتماعي 

زنقة موالي احمد الوكيلي،   ،8 رقم 

حسان، الرباط.

املسير : عبد اللطيف سربوت.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844583
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STE BOUCHANE GESTION
شركة جات املسؤولية املحدودة

رأسمالها : 2.222)8 درهم

املقر الرئي�سي : رقم 8 تجزئة 

تافوكت، شارع ليموري، سيدي 

سعيد، مكناس

تصفية الشركة
للذمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

العام  ا ذمع  قرر   (2(2 ماي   38

على  املصادقة  للشركة  االستثنائي 

مصفي  جمة  وتبرئة  الشركة  تصفية 

محمد،  بوشان  السيد  الشركة 

رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

الشركة  على  وتشطيب   D82(474

من السذل التجاري.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

تحت  مكناس  بمدونة   التجارية 

 (2(2 وونيو   87 بتاريخ   458 رقم 

السذل التجاري 8472).
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الكرامة باص خنيفرة
ش.م.م

شركة محدودة املسؤولية
رأسمالها : 7.822.222 درهم

مقرها االجتماعي : رقم 368، شارع 

الزرقطوني، الطابق األول، خنيفرة

تعدول
خالل اجتماع ا ذمعية العامة غير 

لشركة   (2(2 ووليو   8 عادي بتاريخ 

حافالت الكرامة باص خنيفرة ممثلة 

ا ذماني  السيد  الوحيد  مسيرها  في 

سيدي محمد علي قرر ما ولي :

 : تحويل املقر االجتماعي للشركة 

قررت ا ذمعية العامة تحويل مقرها 

االجتماعي إلى العنوان التالي : جماعة 

موحى أو حمو الزياني، فارة، خنيفرة.

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

 86( رقم  تحت  بخنيفرة  االبتدائية 

بتاريخ 85 ووليو 2)2).

492 P

STE AGOURAI CASH
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم

املقر الرئي�سي : شارع ا حسن الثاني، 

أكوراي

تصفية الشركة
للذمع  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

العام  ا ذمع  قرر   (2(2 وونيو   32

على  املصادقة  للشركة  االستثنائي 

مصفي  جمة  وتبرئة  الشركة  تصفية 

الشركة السيد معكي ووسف، ا حامل 

 D22282( رقم  الوطنية   للبطاقة 

والتشطيب على الشركة من السذل 

التجاري.

القانوني  اإلوداع  تم 

بمدونة  التجارية  باملحكمة 

 478 رقم  تحت   مكناس 

السذل   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

التجاري 48677.

493 P
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فيرا فارما
VERA PHARMA

شركة محدودة املسؤولية
جات شريك وحيد
تأسيس شركة

بموجب عقد عرفي مؤرخ بالدار 
تم   ،(2(2 وونيو   (( في  البيضاء، 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 
ا خصائص  لها  وحيد،  شريك  جات 

التالية :
املوضوع : هدف الشركة :

تسويق،  تصدور،  استيراد، 
املتعلقة  للمواد  وتجارة  توزيع  بيع، 

بالصحة.
مواد التجميل ونظافة ا ذسم.

املبيدات ا حيوية.
الصيدلية والصحية الطبيعية.

األجهزة الطبية.
اآلالت الطبية والشبه الطبية.

كراء  اقتناء،  خلق،  وعموما، 
استغالل  تجاري،  أصل  أي  وتسيير 
أي مؤسسة أو أصل تجاري أو مصنع 
لها عالقة بأحد األنشطة  أو ورشة، 

املذكورة.
املالية،  العمليات  كل  وعموما، 
أو  العقارية  الصناعية،  التجارية، 
الغير العقارية، املتعلقة بأحد أهداف 
الشركة التي من شأنها أن تساعد على 

تطوير نشاط الشركة.
 VERA فارما  فيرا   : التسمية 
محدودة  شركة   PHARMA

املسؤولية جات شريك وحيد.
املدة : 22 سنة ابتداء من تاريخ 
التجاري،  بالسذل  الشركة  تسذيل 
السابق  الفسخ  أو  التمدود  ماعدا 

ألوانه.
شارع   ،8232  : االجتماعي  املقر 
ا خامس،  الطابق  الياقوت،  اللة 

الشقة د، الدار البيضاء.
 822.222 في  محدد   : الرأسمال 
8222 حصة من  إلى  درهم، مقسم 
تكتتب  للواحدة،  درهم   822 فئة 
وتحرر بأكملها، وتخصص للمساهمة 
أي  مساهمتها،  وبنسبة  الوحيدة 
للسيدة  اجتماعية  حصة   8222

سعاد هيادي.

التسيير : تم تعيين كمسير وحيد 
للشركة ملدة غير محددة :

شريكة  هيادي،  سعاد  السيدة 
الوطنية  للبطاقة  ا حاملة  وحيدة، 

.BJ85848 للتعريف رقم
فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
كل  من  ديسمبر   38 في  وتنتهي  وناور 
سنة. باستثناء السنة املالية ا ذارية 
وتنتهي   (2(2 تبتدئ من فاتح ووليو 

في 38 ديسمبر 2)2). 
الصافية  املنتوجات   : األرباح 
جميع  اقتطاع  بعد  املالية،  للسنة 
النفقات العامة وأعباء أخرى، بما في 
جلك كل االستهالكات واالحتياطات، 
الربح  هذا  من  الصافي.  الربح  تكون 
أصل  لتأسيس   %5 تقتطع  الصافي 
بعد  القانوني،  باالحتياط  يسمى 

نقص ا خسائر السابقة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 
2 ووليو 2)2)، تحت رقم 3)7382.

بالسذل  الشركة  تسذيل  تم 
بتاريخ البيضاء،  بالدار   التجاري 
2 ووليو 2)2)، تحت رقم 4658228.

لالستخالص والنشر
494 P

دووان األستاجة حفضاني الوجغيري سناء
موثقة بالدار البيضاء

إقامة لكسوريا، الطابق الثاني، زاوية الهاشمي 
الفياللي )تدارت( وزنقة اوزير، حي لكخيط

الدار البيضاء

ميديكاف مدكال اكيبمنت 
أفأفريكا

شركة جات مسؤولية محدودة
تأسيس شركة

األسا�سي  النظام  بمقت�سى 
تم   ،(2(2 ماي   (2 بتاريخ  للشركة، 
 MEDECAF تأسيس الشركة املسماة
 MEDICAL EQUIPEMENT OF
AFRICA SARL شركة جات مسؤولية 
 522.222 رأسمالها  محدودة، 
االجتماعي  مقرها  والكائن  درهم، 
سيدي  شارع   ،84 البيضاء  بالدار 
الثالث،  الطابق  الرحمان،  عبد 
بوسيجور، املقيدة بالسذل التجاري 
بالدار البيضاء، تحت رقم 463858،

 وشركائها هما السيد محمد السعدي 
اجتماعية  حصة   (552 بحصة 
 (452 بحصة  بنونة  نوفل  والسيد 

حصة اجتماعية.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(2 بتاريخ فاتح ووليو  البيضاء، 

تحت رقم 7)7378.
لالستخالص والنشر
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 GLOBAL INTERNATIONAL
PROMOTION

السذل التجاري رقم 464745
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة
مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إوداع  تم   (2(2 ووليو  فاتح  بتاريخ 
جات  لشركة  التأسي�سي  القانون 
املميزات  جات  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 GLOBAL  : التسمية 
 INTERNATIONAL PROMOTION

SARL
وكالة عقارية واإلنعاش   : الهدف 

العقاري وجميع أعمال البناء.
االستيراد والتصدور.

املتعلقة  وا خدمات  الدراسة 
بشكل مباشر أو غير مباشر باإلنعاش 

العقاري.
مرس   ،(6  : االجتماعي  املقر 
السلطان الطابق األول شقة 3 الدار 

البيضاء.
من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 
درهم   822.222 االجتماعي محدد في 
اجتماعية  حصة   8222 إلى  مقسم 
من فئة 822 درهم للواحدة، مكتتبة 

ومحررة بالكامل وموزعة لفائدة :
لفائدة  اجتماعية  حصة   522

حا�سي سعيد.
لفائدة  اجتماعية  حصة   522

ايشكو زهير.
املذموع 8222 حصة اجتماعية.

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

38 ديسمبر.
التسيير : تم تعيين حا�سي سعيد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
وايشكو زهير ا حامل   B388553 رقم 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

B6(6866 مسيرون للشركة.
بالسذل  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 
ووليو   8 بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2)2)، تحت رقم 738663.
ملخص قصد النشر
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 BLACK PEAK
INTERNATIONAL

تأســيس شركة محدودة املسؤولية 
جات الشريك الوحيد 

في  مؤرخ  عرفي،  عقد  بمقتـــ�سى 
ثم خلق قانون   ،(282 ديسمبر   (6
تأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
جات  الوحيد،  الشريك  جات 

املواصفـــات التـــالية :
• التسميــــــــة 

•  بالك بيك أنتيرناسيونال، 
وكالة   -  : اإلجتمــــاعي  الهدف   •
ودراسة  التواصـــــل  االرشادات 

الســــــوق ؛
• التصدور و االستيراد

  03/9 مكتب  اإلجتمـــاعي:  املقــر 
Ilot43 B - املنطقة ا حرة بطنجة  

 5222 في  محدد   : الرأسمــــــــال   •
أورو

:اوريك  عـــين السيد   : التسييــــــــر   •
دونير كمسيرللشركة ،

• السنـة اإلجتماعيـــة 
• مـــن فاتح ونــاور إلى آخر دجنبر من 

كل سنة،
• الـمــــــــدة : 22 سنة إبتــداء أول ووم 
من التأسيس النهائي للشركة، ماعدا 

حالتي الفك املسبق أو التمدوـــــد،
اإلوداع  ثم   : القانونـي  اإلوـــداع 
بـاملحكمة  الضبط،  بكتابة  القانوني 
ووليوز   22 التجارية بطنجة في تـــاريخ 

2)2)، تحت الرقم 34))3).
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24BUSINESS SERVICES 
 Société à Responsabilité Limitée

 d’Associé Unique
 Au capital de 10.000,00

Dirhams
 Siège social : Immeuble 2, RDC,

 Rue Ragraga, Résidence La
 ,Corniche

 Appartement n°, Quartier
Bourgogne
Casablanca

 BUSINESS  (4  : التسمية 
SERVICES – SARLAU

الشكل: شركة محدودة املسؤولية
الغرض باختصار:

اإلستشارة واملساعدة في امليادون 
عامة  وبصفة  التجارية  الصناعية، 

جميع ا خدمات.
أنواع  التصدور واإلصتراد  ذميع 

املواد، البضائع وا خدمات.
 ،( عمارة  اإلجتماعي:  املقر 
الطابق األر�سي، زنقة ركراكة، إقامة 
بوركون  حي   ،8 الشقة  الكورنيش، 

الدارالبيضاء.
املدة : 22 سنة من تاريخ التسذيل 

بالسذل التجاري.
ووسف  السيد   : الشركاء 
 8226 88 غشت  املزداد في  الطويل، 
 ( بالو ذة  القاطن  و  بالدارالبيضاء 
ا حامل  و   834 رقم  ميموزة،  شارع 

.BJ43877( للبطاقة الوطنية عدد
رأسمال : محدد في  درهم مقسمة 
درهم   822 حصة من فئة   822 إلى 
إلى  مسندة   822 إلى   8 من  مرقمة 

الشريك الوحيد.
السنة اإلجتماعية: من 8 وناور إلى 

38 دجنبر.
التسيير: تم تعيين السيد ووسف 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الطويل 

محدودة.
السذل  في  الشركة  تسذيل  تم 
التجاري للشركة للدارالبيضاء في 83 

ووليوز 2)2) تحت عدد )8).732.
قصد النشر واإلعالن املسير
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YANEL NEGOCE
ش.م.م  رأسمالها 2.222)  درهم 

زنقة جعفر ابن حبيب إقامة املشرق 
بوركون الدار البيضاء

الـتــأسـيـس
بالدار  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   22-26-(2(2 بتاريخ  البيضاء 
تحرير القانون األسا�سي لشركة جات 

مسؤولية محدودة خاصيتها كالتالي:
YANEL NEGOCE :  التسمية

الهدف: وكالة إعالنات،
مقاول أعمال مختلفة بما في جلك 

الدوكور والتصميم الداخلي ،
 ، املنتجات  جميع  في  التجارة 
باألطفال  ا خاصة  السلع  سيما  وال 

والعقاقير واألجهزة 
زنقة جعفر ابن   : املقر االجتماعي 
الدار  بوركون  املشرق  إقامة  حبيب 

البيضاء
املدة : 22 سنة.

الرأسمال : 2.222) درهم مقسمة 
درهم    822 حصة من فئة   (22 إلى 

وزعت على الشركاء كالتالي : 
 822 السيدة منى بنيس طالب   -

حصة.
- السيد وونس الوزاني  822حصة.
التسيير:عهد به ملدة غير محددة 
مزدوجة  بصفة  مطلقة  بصالحيات 
منى  والسيدة  الوزاني  وونس  للسيد 

بنيس طالب.
ٍالى38  وناور   8 من   : السنة املالية 

دجنبر .
القانوني  لالحتياط   %5  : األرباح 
ووضع  أو  ونقل  أو  ووزع  أما  والباقي 
تحت االحتياط  حسبما وقرره ا ذمع 

العام.
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم   II
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 22-27-(2(2 رقم  تحت  البيضاء 

بتاريخ 6)7388.
بالسذل  الشركة  تقييد  تم   III
رقم    تحت  البيضاء  بالدار  التجاري 

464268بتاريخ 2)2)-22-27 
من أجل التخليص و اإلشهار 

499 P

RSOL SALOMON
تأسيس» شكل الشركة»

اسم الشركة املعلنة و بياناتها 
RSOL SALOMON

SARL.  وعنوان مقرها االجتماعي
AU   نوعها

البركة 3) القسمة املفرزة 38 38 أ 
الطابق ا خامس عمارة رقم 782 حي 

املسيرة )أ مراكش منارة 
824742  رقم التقييد في السذل 

التجاري
بمقت�سى  عقد عرفي/ عقد موثق 
تم  مراكش   05/03/2020 مؤرخ 
شكل   » ل  األسا�سي  القانون  إعداد 

الشركة» باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  وجات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 RSOL  : الشركة  تسمية 

SALOMON
بيع   / غرض الشركة بإوجاز شراء 

الرخام والبالط.
البركة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
38 38 أ الطابق  3) القسمة املفرزة 
782 حي املسيرة  ا خامس عمارة رقم 

)أ مراكش منارة.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة 22 سنة.
 822222 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم.
الشخصية  الشركاء  أسماء 

والعائلية وعناوينه.
القاطن  برادة  العالي  السيد عبد 

بتجزئة عواطف رقم 47 مراكش.
توزيع األنصبةعلى الشركاء.

.PARTS 8222 عبد العالي برادة
أسماء مسيري الشركة الشخصية 

والعائلية وعناوينهم.
القاطن  برادة  العالي  السيد عبد 

بتجزئة عواطف رقم 47 مراكش.
بمراكش    القانوني  اإلوداع  تم 
رقم  تحت   (2(2 ووليوز   2. بتاريخ 

.884282
500 P

STE FRK IMMO

SARL AU
شركة جات املسؤولية املحدودة 

بمساهم وحيد 
رأسمالها 822.222,22 درهم.

الحي املحمدي بوكار عمارة الكرام )5 

الشقة 87 مراكش

السذل التجاري رقم: 824858

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

شركة  تأسيس  تم  وونيو2)2)   ((

بمساهم  املحدودة  املسؤولية  جات 

وحيد جات ا خصائص التالية : 

للشركة   االجتماعية   : التسمية 

. STE FRK IMMO SARL AU

موضوع :مروج عقاري.

أشغال البناء  

املحمدي  الحي   : االجتماعي  املقر 

الشقة   5( الكرام  عمارة  بوكار 

87مراكش.
رأسمال  وحد  الشركة  رأسمال 

درهم   822.222,22 في  الشركة 

مقسمة إلى8222 حصة من فئة 822 

درهم للحصة الواحدة محررة كاملة 

الشركة   بتسيير  وقوم  التسيير: 

 88rue السيد عياد فاروق املقيم في 

 Broca 28622 Savigny-Sur-Orge

France : وا حامل  ذواز السفر رقم: 

.84AK76283

في الشركة  مدة  حددت   :  املدة 

 22 سنة ابتدءا من تاريخ تأسيسها. 

تم القيام باإلوداع القانوني لدى 

التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابـة 

تحت   2020/07/13 بمراكش بتاريخ 
رقم 884887. 

501 P

NEW PROVIDER VISION
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  I-بمقت�سى 
في8) فبراور2)2)، تم إوداع القانون 

املسؤولية  جات  لشركة  التأسي�سي 

جات  و  فيزوون  برفاودر  املحدودةنيو 

املميزات التالية :
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فيزوون      برفاودر  نيو   : التسمية 

NEW PROVIDER VISION

االستشارات   : الهدف 

القانونية  اإلدارية,االستشارات 

اعمال  مختلفة,  أعمال  والضريبية, 

البناء.

تجزئة سميكرف   : املقراالجتماعي 
بني  االول  الطابق   83 الدار  رقم 

وخلف املحمدوة.

تاريخ  من  ابتداء  22سنة   : املدة 

تأسيسها النهائي.

 : االجتماعي  الرأسمال 

في  محدد  االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسمة  822.222,22درهم 

فئة  من  اجتماعية  حصة   8.222

822 درهم للواحدة، مكتتبة ومحررة 

بالكامل و موزعة لفائدة:

• فالحي سعيد 822 حصة

• فالحي واسر 22) حصة

املذموع 8.222 حصة: 

:تبتدئ السنة  السنة االجتماعية 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

38دجنبر.

تم تعيين السيد فالحي   : التسيير 

سعيد.

بالسذل  القانوني  اإلوداع  تم   -II

التجارية  املحكمة  لدى  التجاري 

مارس   8( بتاريخ  البيضاء،  بالدار 

2)2) تحت رقم 472 .
ملخص قصد النشر

502 P

 POUDRE D’OR SARL AU
المؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   06/07/2020 بتاريخ  بالبيضاء 

الشركاء إنشاء شركة جات املسؤولية 

املحدودة جات الشريك الوحيد جات 

الخصائص اآلتوة : 

 POUDRE D’OR : التسموة

وتجزئة  عقاري  منعش   : الغرض 

االرا�سي 

اللة  محج   68  : االجتماعي  املقر 
االول   الطابق   32 الرقم  وقوت 

البيضاء.

رأسمالها : 822.222 درهم مجزئة 
درهم   822 حصة بقيمة   8.222 إلى 

للحصة 
السيدة  الشركة  وسور   : إدارتها 

انتصار املسعودي االدري�سي
كتابة  لدى  القانونى  االوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   13/07/2020 ووم  بالبيضاء 
بالسذل  واملقيدة  رقم88)732 

التجاري تحت رقم 465382.
503 P

  HARD FRERES IMMOBILIER
 SARL

المؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   01/07/2020 بتاريخ  بالبيضاء 
الشركاء إنشاء شركة جات املسؤولية 

املحدودة جات الخصائص اآلتوة : 
 HARD FRERES  : التسموة 

 IMMOBILIER
الغرض : منعش عقاري 

اللة  محج   68  : االجتماعي  املقر 
االول  الطابق   32 الرقم  واقوت 

البيضاء.
رأسمالها  : 822.222 درهم مجزئة 
درهم   822 حصة بقيمة   8.222 إلى 

للحصة 
السيد  الشركة  وسور   : إدارتها 

هروض احمد
كتابة  لدى  القانونى  االوداع  تم 
التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   10/07/2020 ووم  بالبيضاء 
بالسذل  واملقيدة   732225 رقم 

التجاري تحت رقم 8)4658.
504 P

ائتمانية كونفيسكو ش م م

لالستشارة القانونية وا ذبائية 

محاسب معتمد من طرف الدولة

الهاتف: 52-42-55-))-25

www-fiduciaire-confisco.ma

CONFISCO@MENARA.MA

علي يحي كار
ALI YAHIA CAR SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تأسيس  تم   ،25/06/2020
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كاآلتي : 

- التسمية : علي وحي كار.

كراء   : االجتماعي  الغرض 

السيارات بدون سائق 

جنان  تجزئة   : االجتماعي  املقر   -

وازيز املذموعة السكنية 8 عمارة 83 

واد  حذاج  سيدي  األر�سي  الطابق 

حصار طيط مليل الدار البيضاء 

 : االجتماعي  الرأسمال 

522.222.22 درهم مقسم إلى 5222 

درهم    822 بقيمة  اجتماعية  حصة 

 (522 محررة،  كلها  واحدة،  لكل 

عرومي،  علي  السيد  لفائدة  حصة 

مغربي ، املزداد بتاريخ 21/01/1983، 
طيط   6( رقم   ( امل  بحي  الساكن 

حصة   (522 البيضاء.  الدار  مليل 

مغربي،  وحي،  بشري  السيد  لفائدة 

 ،30/07/1997 بتاريخ  املزداد 
طيط    55 رقم   ( امل  بحي  الساكن 

مليل الدار البيضاء.
عينت السيدة سلوى   : التسيير   -

املزدادة  ا ذنسية  ،مغربية  بشري 

 ،28/03/1995 بتاريخ  بالبيضاء 
طيط    55 رقم   ( امل  الساكنة بحي 

وحيدة  مسيرة  البيضاء،  الدار  مليل 

وتتولى  محدودة.  غير  ملدة  للشركة 

مشاركة  الشركة  باسم  اإلمضاء 

الشريكين  إمضاء  بجانب  ولزوما 

املذكورين أعاله.

تبتدئ من فاتح   : السنة املالية   -

وناور إلى 38 دجنبر.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع   -

بالدار  التجارية  املحكمة  الضبط 

تحت  بتاريخ15/07/2020  البيضاء 

بالسذل  والتقييد   732.635 عدد 

التجاري تحت عدد 465822
مقتطف وبيان

505 P

 BON FOYER SARL AU
المؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قرر   04/07/2020 بتاريخ  بالبيضاء 

الشركاء إنشاء شركة جات املسؤولية  

الوحيد  الشريك  جات  المحدودة 

جات الخصائص اآلتوة : 

 BON FOYER : التسموة

منعش عقاري و تجزئة   : الغرض 

االرا�سي 

اللة  محج   68  : االجتماعي  املقر 

االول   الطابق   32 الرقم  وقوت 

البيضاء.

رأسمالها : 822.222 درهم مجزئة 

درهم   822 حصة بقيمة   8.222 إلى 

للحصة 

السيد  الشركة  وسور   : إدارتها 

لعرو�سي معاد

كتابة  لدى  القانونى  االوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   13/07/2020 ووم  بالبيضاء 

بالسذل  واملقيدة   732(87 رقم 

التجاري تحت رقم 465387

506 P

  STE ELLAMSA MIAAMARIA 

SARL AU

بيع ا حصص االجتماعية  تعيين 

مسيير جدود

على اثر املداوالت ا ذمعية العامة 

  23 بتاريخ  املنعقدة  االستثنائية 

في  املساهمون  قرروا    (2(2 مارس 

 ELLAMSA MIAAMARIA شركة 

ش.م.م الشريك جات الوحيد ما ولي :

بيع ا حصص االجتماعية : السيد 

حصة   422 ببيع  قام  سفيرسعيد 

لكل  درهم    822 بقيمة  اجتماعية 

واحدة  للسيدإدوشيوسف.

الشركةعن مسؤوال والمسيرا يعد 

ملسعيد سفير السيد.

تعيين إدوش ووسف مسير وحيد 

للشركة  ملدة غير محدودة .

للمحكمة  القانوني   االوداع  تم 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية  

25مارس 2)2)  تحت رقم 733368 

السذل التجاري رقم 827885.

507 P
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COBATRIM
شركة جات مسؤولية محدودة

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
لشركة  COBATRIM املتواجد مقرها 
زنقة  البيضاء،67  بالدار  االجتماعي 
 3 الرقم  الثاني  الطابق  بالل  عزيز 

املعاريف، تم إقرار ما ولي:
-8 تفويت حصص اجتماعية:

السيد  حصص  بعض  تفويت 
)5)8 حصة اجتماعية  حميد سبيل 
العزيز)375  عبد  خطاب  )والسيد 
 OB » حصة اجتماعية( لفائدة شركة
االجتماعي  مقرها   «  IMMOBILIER
ابراهيم  محج  الوحدة  حي   84(
طرف  من  املمثلة  برشيد،  الروداني 
وصبح  وبهذا  كاملي،  املهدي  السيد 
الرأسمال االجتماعي للشركة كما ولي:

 OB IMMOBILIER شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة  
522 حصة

 (52 املصطفى  طلحة   : السيد 
حصة

السيد: حميد سبيل 5)8 حصة
 8(5 العزيز  عبد  السيد:خطاب 

حصة
املذموع  8222 حصة

طبقا لتفويت   : تعدول نظامي   (-
سيصبح  االجتماعية  ا حصص 

الرأسمال االجتماعي مجزء كما ولي:
    OB IMMOBILIER  : شركة 

52.222,22  درهم
املصطفى  طلحة   : السيد 

5.222,22) درهم.
السيد : حميد سبيل 522,22.)8 

درهم.
العزيز  عبد  خطاب   : السيد 

522,22.)8 درهم
املذموع : 822.222,22 درهم

املهدي  السيد  عين  -3التسيير: 
كاملي كمسير رابع للشركة ملدة غير 

محدودة.
-4 التوقيع االجتماعي: وأخذ بعين 
كاملي  املهدي  السيد  توقيع  االعتبار 
أو السيد  والسيد طلحة املصطفى  
سبيل  حميد  والسيد  كاملي   املهدي 
والسيد  كاملي  املهدي  السيد  أو 
خطاب عبد العزيز في جميع تعامالت 

الشركة.

-5 اإلوداع القانوني: تم باملحكمة 
رقم  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

732865 وبتاريخ 13/07/2020.
508 P

Fiduciaire 3G

88 Rue Alhoudhoud

Casablanca

Tél : 05.22.22.73.83

 GOLD FREIGHT شركة
 AGENCY

مقرها االجتماعي 88 شارع الهدهد 
الدار البيضاء

السذل التجاري عدد 322838
الوحيد  الشريك  قرار  إثر  على 
 AU GOLD FREIGHT لشركة 
وونيو    23 بتاريخ   AGENCY SARL

2)2)، تم اتخاج القرارين التاليين:
الشركة  رأسمال  زيادة   8-
 822222 إلى  درهم   82222 من 
جدودة  حصة   222 بإحداث  درهم 
من  للواحدة  درهم   822 بسومة 
طرف الشريك  الزكاري أمين،فأصبح 

رأسمالها 822222 درهما.
تعيين السيدة ليلى بهييش   (-

بصفة مسيرة غير شريك .
وقد تم اإلوداع القانوني باملحكمة 
عدد  تحت  البيضاء  للدار  التجارية 

322838 بتاريخ 88 وونيو 2)2).
509 P

 DATA BASE FACTORY 
MAROC  SA

شركة املساهمة رأسمال 
322.222,22 درهم

املقر االجتماعي  شارع املحديس 
إقامة كريسطال ) رقم 8 الطابق ) 

الدار البيضاء  
RC: 341123 Casablanca

IF: 18727099
تعين مدور

بمقت�سى محضر خاص  مؤرخ  في 
قرر ا ذمع العام   ،  (2(2 فبراور   (8
السيد   ، مدور  تعيين  االستثنائي 
نيكوالس   دومينيك  سيباستيان 
  Sébastien Dominique NICOLAS
رقم  الفرن�سي  السفر  جواز  صاحب 

83AR88252، ملدة ست سنوات.

املحكمة  في  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

13/07/2020 تحت رقم : 22)732
510 P

 DATA BASE FACTORY  
MAROC CALL CENTER SA

شركة املساهمة
رأسمال 4.222.222,22 درهم
املقر االجتماعي : 7) شارع 
الزرقطوني الدار البيضاء

RC : 136109 Casablanca
IF : 01088369

تعين مدور
مؤرخ   بمقت�سى محضر خاص     
ا ذمع  قرر   ،  (2(2 فبراور   (8 في 
العام االستثنائي تعيين مدور ، السيد 
نيكوالس   دومينيك  سيباستيان 
 Sébastien Dominique NICOLAS
، صاحب جواز السفر الفرن�سي رقم 

83AR88252 ، ملدة ست سنوات.
املحكمة  في  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية  

13/07/2020 تحت رقم: 84)732
511 P

BUSINESS CASABLANCA 2S
شركة املساهمة 

رأسمال222.222,22.) درهم
املقر االجتماعي : 856 شارع يعقوب 
املنصور وزنقة ابو سفيان اتوري 

الدار البيضاء
R.C : 160 773 Casablanca

IF : 1105409
تعين مدور

مؤرخ   بمقت�سى محضر خاص     
ا ذمع  قرر   ،(2(2 فبراور   (8 في 
مدور،  تعيين  االستثنائي  العام 
دومينيك  سيباستيان  السيد 
 Sébastien Dominique نيكوالس  
السفر  جواز  صاحب   ،NICOLAS
ملدة   ،  AR88252  83 الفرن�سي رقم 

ست سنوات.
املحكمة  في  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية  

07/13/2020 تحت رقم: 28)732.
512 P

AM ESSET MANAGEMENT
SARL

تأسيس شركة 
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   (2(2 وونيو   88
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

جات الصفات التالية :
 AM ESSET  : التسمية 

MANAGEMENT SARL
هدف الشركة :

أشكاله،  بكافة  العقاري  الترويج 
واألشغال العامة.

ترميم  البناء،  أعمال  جميع 
والتشطيبات  الكبرى  األشغال 

الداخلية، وا خارجية.
العام  التجدود  أعمال  جميع 

للمباني السكنية وغير السكنية.
تأجير العقارات لالستخدام املنهي 
أو  املكاتب(  حظيرة،  )املستودعات، 
)معدات األشغال  املمتلكات املنقولة 

العامة، النقل، أ خ(.
أنواعه  بجميع  ا خارجي  التعاقد 

املتعلقة باملواضيع االجتماعية.
العمليات  جميع  عام،  وبشكل 
املالية أو  الصناعية  أو   التجارية 
املرتبطة  العقارية  أو  املنقولة  أو   
بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من 
األشياء املحددة أو جزئيا أو أي �سيء 

مشابه أو جي صلة. 
املدة : 22 سنة.

شارع   ،82  : االجتماعي  املقر 
 ،5 الشقة  الثالث،  الطابق  ا حرية، 

الدار البيضاء.
 8.222.222 في  حدد   : الرأسمال 
من  حصة   8222 على  مجزء  درهم 

فئة 8.222 درهم للحصة الواحدة.
يسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
اوت  الدون  جمال  السيد  محدودة 

مانة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
بالدار  التجارية  باملحكمة  القانوني 
 ،(2(2 ووليو   6 بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 57)738.
513 P
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LEAP INNOVATION S.A.R.L 
تأسيس شركة

مؤرخ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
في25/06/2020  ، تم إوداع القانون 

املسؤولية  جات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة جات املميزات التالية:

 LEAP INNOVATION : التسمية

S.A.R.L

الهدف : هدف الشركة هو: تطوير 

وتسويق وتشغيل املواقع اإللكترونية 

وبيع  املحمول  الهاتف  وتطبيقات 

عــــــــــــــــــــــــــــبر  أنواعها  بجميع  السلع 

وتوزيع  وتسويق  تجارة  اإلنترنت؛ 

جات  واملنتجات  املنتجات  جميع 

و نقل الرسائل  الغذائي   االستهالك 

املغربية؛  األرا�سي  عبر  والبضائع 

املتعلقة  ا خدمات  كافة  تقدوم 

بتجارة توزيع ونقل البضائع لآلخرين

68 تقاطع شارع   : املقر االجتماعي 

املعاني  مصطفى  و  الياقوت  اللة 

مركزرياض   6( رقم  الثاني  الطابق 

الدار البيضاء.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيسها النهائي.

الرأسمال   : االجتماعي  الرأسمال 

االجتماعي محدد  في 822.222 .درهم 

اجتماعية  حصة   8222 إلى  مقسم 

من فئة 822.درهم للواحدة، مكتتبة 

و محررة بالكامل و موزعة لفائدة :

حصة   742 حريج  أووب  السيد 

اجتماعية

 (58 زيزي  الرحيم  عبد  السيد 

حصة اجتماعية

السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 

االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

38 دجنبر.

تم تعيين السيد أووب   : التسيير 

حريج..مسيرا للشركة

لدى  القانوني  اإلوداع  تم   -II

البيضاء،  بالدار  التجارية  املحكمة 

رقم  تحت   ،09/07/2020 بتاريخ 
738824 بالسذل التجاري8)4642

ملخص قصد النشر

514 P

BENAICHA DISTRIBUTION 
شركة محدودة املسؤولية بشريك 

وحيد

جات رأسمال: 52.222 درهـــــــم

املقر االجتمــــاعي : : دوار أوالد بن 

السبع لوداوة – مراكــــــش

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

  (2(2 ووليوز   26 بتاريخ  بمراكش 

لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

جات ا خصائص التالية:

 BENAICHA : التسميـــة القانونية

DISTRIBUTION SARL AU

رأس املــال : حدد رأسمال الشركة 

 52.222,22( درهم  ألف  مائة  في 

حصة   522 إلى  مقسمة  درهم( 

 822 اجتماعية قيمة كل واحدة منها 

الشريك  ملكية  في  جميعها  درهم 

الوحيد السيد حسن عريف. 

بن  أوالد  دوار   : االجتماعي  املقر 

السبع لوداوة  – مراكــش.

حدد الهدف   : الهدف االجتماعي 

االجتماعي للشركة كالتالي:

الغذائية  املواد  وتوزيع   بيع 

با ذملة ونصف ا ذملة وبالتقسيط؛

جميع  وتصدور  واستيراد  تجارة 

املنتجات الغذائية؛

ا ذملة  ونصف  ا ذملة  تجارة 

والتقسيط للمنتجات الغذائية؛

ا ذملة  ونصف  ا ذملة  تجارة 

والتقسيط للسلع واملعدات األخرى ؛

محل بقالة عام ؛

22 سنة ابتداءا من تاريخ   : املــــــدة 

التسذيل بالسذل التجاري ملراكش.

من  الشركة  تسير   : التسيير 

طرف السيد حسن عريف ملدة غير 

محدودة.

القانوني  اإلوداع  تم   : اإلوـــــداع 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 

ووليوز2)2)     22 بتاريخ  ملراكش 

تحت رقم 2)8842.
مقتطف من أجل اإلشهار.

515 P

ONZA BAT SARL A.U 
تأسيس شركـــــة جلت املسؤولية 

املحدودة للشريك الوحيد
بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   08/07/2020
املميزات  جات  للشركة  األسا�سي 

التالية :
-8 التسمية : 

  ONZA BAT SARL AU 
العقاري  التطوير   : الهدف   (-
املقاول العقاري  ذميع أعمال البناء. 
:  زنقة ا حرية  -3 املقر اإلجتماعي 
الدار  الطابق الثالث الشقة الرقم6 

البيضاء
-4 الرأسمال : 822.222,22 درهم 
اجتماعية   حصة   8222 إلى  موزعة 
للحصة  درهم   822.22 بقيمة 

الواحدة في ملك السيد :
حصة   8222  : زكي  السيد خالد 

اجتماعية.
-5 املدة : 22 سنة.

الشركة مسيرة ملدة    : التسيير   6-
غير محدودة  من : السيد  خالد زكي  

تم اإلوداع   : اإلوداع القانوني   7-
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء   بالدار  االبتدائية  باملحكمة 
عدد  تحت   15/07/2020 بتاريخ 
تحت  التجاري  والسذل   732685

عدد 465763.
بمثابة مقتطف وبيان

516 P

 HAMMAM AL MANBAA
 SARL AU

تأسيس شركـــــة  جلت املسؤولية 
املحدودة  للشريك الوحيد

بتاريخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   08/07/2020
املميزات  جات  للشركة  األسا�سي 

التالية :
-8 التسمية : حمام املنبع .
-) الهدف : حمام عمومي 

زنقة    ،82  : اإلجتماعي  املقر   3-
ا حرية الطابق  الثالث الشقة الرقم 

6 الدار البيضاء 
 822.222,22  : الرأسمال   4-  

حصة   8222 إلى  موزعة  درهم 
درهم   822.22 بقيمة  اجتماعية  

للحصة الواحدة في ملك السيد  :
حصة   8222  : زكي  السيد خالد 

اجتماعية
-5 املدة : 22 سنة.

الشركة مسيرة ملدة    : التسيير   6-
غير محدودة  من : السيد  خالد زكي  

تم اإلوداع   : اإلوداع القانوني   7-  
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
البيضاء   بالدار  التجارية  باملحكمة 
تحت   15/07/2020 بتاريخ 
التجاري  والسذل  عدد732687 

تحت عدد 465767.
بمثابة مقتطف وبيان

517 P

TONTHON
 S.A.R.L

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفـي تم إوداع   -I
جات  لشركة  التأسي�سي  القانون 
املسؤولية املحدودة و جات املميزات 

التالية:
 TONTHON S.A.R.L : التسمية

وجبة  سريع  مطعم   : الهدف 
خفيفة والغداء وجبة إفطار.

إقامة   (( رقم   : االجتماعي  املقر 
الهدى عمارة رقم 5 االزدهار مراكش. 
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تأسيسها النهائي.
الشركة:  مال  رأس  مبلغ 

822.222.22 درهم مقسم كالتالي: 
522حصة  بوطور  مريم  السيدة 

بقيمة 822  درهم للحصة.
بني�سي       الدون  صالح  السيد 
522حصة بقيمة 822  درهم للحصة.
تم تعيين السيدة مريم  التسيير: 
بني�سي  الدون  والسيد صالح  بوطور 

لتسيير الشركة لفترة غير محدودة.
تبتدئ السنة  السنة االجتماعية: 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

38 دجنبر.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم   -II
بتاريخ   بمراكش،  التجارية  املحكمة 
رقم4826   تحت   ،.27/05/2019

بالسذل التجاري رقم 26822.
ملخص قصد النشر

518 P
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DGLH
تـأسـيـس شــركـة

بتاريخ  املؤرخ  العقد  بمقت�سى 
القانون  وضع  تم   (2(2 وونيو   ((
املسؤولية  جات  للشركة  األسا�سي 

املحدودة الدي وتلخص فيما ولي:
.DGLH : الــتسمــيــــة

: شارع لال واقوت  املقر االجتماعي 
إقامة   2 عمارة  العرعار  وزنقة 
 87 الشقة  الرابع  الطابق  كاليس 

الدارالبيضاء.
- الهـــــــــدف : نقل البضائع 

الــشركة مسيرة مـن   : الــــتـــســـيــــير   -
طرف الـــسيد عز الدون هرزة 

  822  222.22 رأسمال الشركة:   -
قيمة  8222 حصة،  درهم مجزاة إلى 

كل واحدة 822  درهم 
موزعة على الشكل التالي : 

 522  : هرزة  الدون  عز  الــسيد   -
حصة، من 8 إلى 522

522 حصة    : الـــسيد فؤاد هرزة   -
من 528 إلى 8222

- الــــمـــــــــدة : 22 سنة.
خمسة  خصم  بعد   : األربــــــــاح   -
القانوني  االحتياط  لفائدة  املائة  في 
قرار  حسب  الفائض  في  وتصرف 

الشركاء.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع   -
لالستثمار  ا ذهوي  باملركز  القانوني 
في  الشركة مسذلة  البيضاء،  بالدار 
السذل التجاري تحت رقم : 464822
519 P

STE FIDAFCO SARL

 COMPTABLE  AGREE

  GSM : 0662 55 12 40 – 0662 55 78 74

CASA

1R K S BUILDIN
ش.م. م

تأسيس شركة
بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي حرر 
البيضاء،  بالدار   (2(2 ووليو   7
األسا�سي  القانون  وضع  تم 
تتسم  املسؤولية  محدودة  لشركة 

با خصائص التالية :

 8R K S BUILDIN  : التسمية 
ش.م. م.

البناء   : االجتماعي  الهدف 
والتجهيز.

82 زنقة ا حرية   : املقر االجتماعي 
الطابق 3 شقة 5 الدار البيضاء.

في   حدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 8222 موزعة على  درهم،   822.222
822 درهم  حصة اجتماعية من فئة 
على  كليا  حررت  الواحدة  للحصة 

الشكل التالي :
السيد رشدي رحال : 52) حصة 

السيد رشدي سعيد : 52) حصة. 
 522  : خدري  سفيان  السيد 

حصة.
املدة : 22 سنة.

السنة االجتماعية: من 8 وناور إلى 
38 ديسمبر.

تسير الشركة من طرف   : اإلدارة 
السيد رشدي سعيد و السيد سفيان 

خدري.
بإمضاء  الشركة  تلتزم   : اإلمضاء 
سعيد رشدي  السيد   املسيرون 

 أو السيد سفيان خدري.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء  بالدار   التجارية 

 732(22 2)2) تحث رقم  ووليو   83
بتاريخ التجاري  بالسذل   وسذلت 

83 ووليو 2)2) تحث رقم465378.
520 P

BILADE AL CAROUBE
.RC 404149

الرأسمال 822.222,22 درهم
املقر االجتماعي 68 شارع اللة  

الياقوت ومصطفى املعاني رقم 62 
الطابق ) الدار البيضاء 

 32 بموجب محضر خاص بتاريخ 
الوحيد  الشريك  قرر   ،(2(2 وناور 
 BILADE AL CAROUBE ،لشركة
SARL-AU برأسمال 822.222  درهم.
بمبلغ  املسذل  املال  رأس  زيادة 
222.222 درهم، ليصل من 822.222 
تمت  درهم.   8.222.222 إلى  درهم 
الزيادة عن طريق ا خصم املباشر من 

حساب ائتمان الشريك الوحيد.

إقرار نهائي بزيادة رأس املال.
تعدول النظام األسا�سي.

التجارية  باملحكمة  اإلوداع  تم 
 (2(2 مارس   82 ووم  بالدار البيضاء 

تحت رقم )))8.
521 P

FEEDINA SARL AU
السذل التجاري 8547)

رأسمال 22 822.222 درهم
املقر االجتماعي شارع عبد الرحمان 

الصرغيني الطابق 8 إقامة زاوية
رقم 8 املحمدوة

اجتماع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  االستثنائي  العام  ا ذمع 
10/03/2020، قرر الشريك الوحيد 
حمداني  السيد   FEEDINA لشركة 

محمد ما ولي:
-8 نقل مقر الشركة.

من   5 التعدول املقابل للمادة   (-
النظام األسا�سي

والوثائق  املستندات  إوداع  وتم 
املحكمة  لدى  بالتحويل  املتعلقة 
بتاريخ  للمحمدوة  االبتدائية 
إوصال  بموجب   07/13/2020

اإلوداع رقم 82)2282)27888)
522 P

SAQR ENERGY SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة 

بشريك واحد
السذل التجاري رقم : 63) 385

رفع من رأسمال الشركة
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاريخ 01/07/2020 تم تحرير محضر 
اجتماع للذمع االسثتنائي  حيت تقرر 

ما ولي :
 : -الزيادة في رأس مال الشركة   8
   822,222  22 زيادة رأسمال للشركة 
222 222 2) درهم من خالل  درهم 
إنشاء 222 822 حصة جدودة بقيمة 
822 درهم للحصة مدفوعة بالكامل 
تعويض دوون مستحقة  عن طريق  
تم  والتي  الشركة  على  واجبة  و 
تضمينها في ا حساب ا ذاري للشركاء 
للسيد بالكامل   وتدفع  الشركة   في 

 بدر  توكاني

أألسا�سي  القانون  تعدول   (-
بالرأسمال  املتعلق  للشركة 

واملساهمات على الشكل التالي : 
 (22  222 توكاني  بدر  للسيد  

حصة.
رأسمال  في  الزيادة  هذه  بموجب 
القانون  تعدول  تم  الشركة  
األسا�سي للشركة املتعلق بالرأسمال 

واملساهمات على الشكل التالي :
توكاني  بدر  للسيد    : الرأسمال 

درهم  22 222 2) درهم.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 : بتاريخ  بالبيـــضاء  التجارية 

14/07/2020 تحت رقم 732468.
523 P

 SOCIETE DE TRANSPORT 
 NAFISSA SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

رفع من رأسمال الشركة
RC : 447583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تاريخ 09/07/2020 تم تحرير محضر 
للشريك  اجتماع للذمع االسثتنائي  

الواحد  حيت تقرر ما ولي :
في رأس مال الشركة:  -الزيادة   8
زيادة رأســــمال للشـــــركة من 822.222 
من  درهم   (2  222  222 إلى  درهم 
خالل  إنشاء 222 822 حصة جدودة 
للحصة مدفوعة  درهم   822 بقيمة 
دوون  تعويض   بالكامل عن طريق  
مستحقة  وواجبة على  الشركة  والتي 
ا ذاري  ا حساب  في  تضمينها   تم  
وتدفع   الشركة  في  الواحد  للشريك 

بالكامل للسيد  محمد الرياحي 
القانون  من   6 املادة  تعدول   (-
أألسا�سي للشركة املتعلق باملساهمات 

على الشكل التالي : 
22 222 2) درهم للسيد  محمد 

ألرياحي
القانون  من   7 املادة  تعدول   3-
أالسا�سي للشركة املتعلق بالرأسمال 

على الشكل التالي :
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محمد  للسيد     (22  222 حصة 

ألرياحي.

أالسا�سي  القانون  تحيين   4-

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ:  البيضاء  بالدار  التجارية 

15/07/2020 تحت رقم 732665 

524 P

 KAMI IMMO SARL
املقر:  ذردنات 6 زاوية زنقة فازسوفي 

وزنقة زوما عمارة مونا 88 الطابق8 

مرس السلطان البيضاء

شركة جات مسؤولية محدودة 

RC :  411321

 السذل التجاري رقم  8)4883
رفع من  رأسمال الشركة

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تحرير  تم   (2(2 وونيو  فاتح  تاريخ 

االسثتنائي  للذمع  اجتماع  محضر 

حيت تقرر ما ولي :

في رأس مال الشركة:  -الزيادة   8
زيادة رأسمال للشركة 4.822.222.22 

درهم     52.222.222.22 إلى  درهم 

حصة    452.222 من خالل إنشاء  

للحصة  درهم   822 بقيمة   جدودة 

مدفوعة بالكامل  عن  طريق  تعويض  

دوون مستحقة  و واجبة على  الشركة  
والتي تم  تضمينها  في ا حساب ا ذاري 

بالكامل   في الشركة و تدفع   للشركاء 

للشركاء 

األسا�سي  القانون  تعدول   (-

بالرأسمال  املتعلق  للشركة 

واملساهمات على الشكل التالي : 

522222)3 للسيد كميل ألرياحي.

نفيسة  للسيدة   87.222.222

إوناس ألرياحي.

رأسمال  في  الزيادة  هذه  بموجب 

الشركة تم تعدول القانون األسا�سي 

بالرأسمال   املتعلق  للشركة 

واملساهمات على الشكل التالي :

درهم   52  222  222 الرأسمال 

522222 حصة مقسمة  مقسم على 

كما ولي: 

كميل  للسيد  حصة   3(5  222

ألرياحي 

حصة للسيدة نفيسة   875  222

إوناس ألرياحي.

االسا�سي  القانون  تحيين   -3

للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بالبيضاء  التجارية 

27/02/2020 تحت رقم )44)73

525 P

دووان األستاجة حفضاني الوجغيري سناء

موثقة بالدار البيضاء

إقامة لكسوريا، الطابق الثاني، زاوية الهاشمي 

الفياللي )تدارت( وزنقة اوزير، حي لكخيط

الدار البيضاء

برماديس
شركة جات مسؤولية محدودة

املوافقة على تحويل ا حصص 
االجتماعية

املوافقة على شريك جدود
استقالة املسيرة املشترك
تعيين املسيرة الوحيدة

إعفاء أحد مسيري الشركة
تعيين مسيرة جدودة وحيدة

املوافقة على تفويت ا حصص 
االجتماعية )عقد موثق(

املوافقة على تفويت ا حصص 
االجتماعية )عقد عرفي(

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

بتاريخ  املنعقد  في عقد عرفي  املوثق 

شركاء  قرر   ،(2(2 مارس  و86   83

 PARTNER املسماة  الشركة 

 MAGHREB DISTRIBUTION

بإوجاز برماديس PARMADIS، شركة 

رأسمالها  جات املسؤولية املحدودة، 

والكائن مقرها  درهم،   82.222.222

84، شارع  االجتماعي بالدار البيضاء 

سيدي عبد الرحمان، بوسيجور :

الشركة  مسيري  أحد  إلغاء 

اآلنسة  كمو،وتعيين  غزالن  السيدة 

كمسيرة  مكانها  السعدي  نارمان 

وحيدة للشركة املذكورة.

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
العرفي املنعقد بتاريخ 85 ماي 2)2) 
و2 وونيو 2)2)، قرر شركاء الشركة 
 PARTNER MAGHREB املسماة 
برماديس  بإوجاز   DISTRIBUTION
PARMADIS، شركة جات املسؤولية 
 82.222.222 رأسمالها  املحدودة، 
االجتماعي  مقرها  والكائن  درهم، 
سيدي شارع   ،84 البيضاء   بالدار 

 عبد الرحمان، بوسيجور :
ا حصص  تفويت  على  املوافقة 
السيدة  تملكها  التي  االجتماعية 
املذكورة  الشركة  في  كمو  غزالن 
كل  لفائدة  حصة   (522 وقدرها 
 666 السعدي  نارمان  اآلنسة  من 
حصة، السيدة اللة فدوى السعدي 
كلثوم  أم  لالة  السيدة  حصة،   667
667 حصة والسيدة نادوة  السعدي 

البنة 522 حصة.
املوافقة على السيدة نادوة البنة 

كشريكة جدودة بالشركة املذكورة.
السيدة  استقالة  على  املوافقة 
كمسيرة  مهامها  من  كمو  غزالن 
وتجدود  املذكورة  بالشركة  مشتركة 
نارمان  واملوافقة على تعيين اآلنسة 
للشركة  وحيدة  كمسيرة  السعدي 

املذكورة.
تعدول البند رقم 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
البند 6 : ا حصص

حصصهم  حسب  الشركاء 
ا ذدودة :

السعدي  فدوى  اللة  السيدة 
333.322.) درهم.

السعدي  كلثوم  أم  لالة  السيدة 
333.422.) درهم.

السعدي  نارمان  اآلنسة 
333.322.) درهم.

 522.222 البنة  نادوة  السيدة 
درهم.

كمو  املالك  عبد  السيد 
8.222.222 درهم.

 8.522.222 كمو  نجية  السيدة 
درهم.

املذموع : 82.222.222 درهم.

البند 7 : الرأسمال االجتماعي
في  املال  رأس  تعيين  تم 
إلى  وتنقسم  درهم،   82.222.222
حصة بقيمة اسمية تبلغ   822.222
املدفوعة  منهم،  لكل  درهم   822
للشركاء  واملخصصة  كامل،  بشكل 

كالتالي :
السعدي  فدوى  اللة  السيدة 

3333) حصة.
السعدي  كلثوم  أم  لالة  السيدة 

3334) حصة.
 (3333 السعدي  نارمان  اآلنسة 

حصة.
السيدة نادوة البنة 5222 حصة.

 82222 كمو  املالك  عبد  السيد 
حصة.

السيدة نجية كمو 85222 حصة.
املذموع : 822222 حصة.

كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  باملحكمة  الضبط 
 ،(2(2 ووليو   ( بتاريخ  البيضاء، 

تحت رقم 738268.
لالستخالص والنشر

526 P

دووان األستاجة حفضاني الوجغيري سناء

موثقة بالدار البيضاء

إقامة لكسوريا، الطابق الثاني، زاوية الهاشمي 

الفياللي )تدارت( وزنقة اوزير، حي لكخيط - 

الدار البيضاء

شركة العاملية للتجارة واألعمال
شركة جات املسؤولية املحدودة
املوافقة على تحويل ا حصص 

االجتماعية
املوافقة على شريك جدود
استقالة املسيرة  املشترك
تعيين املسيرة الوحيدة

إعفاء أحد مسيري الشركة
وتعيين مسيرة جدودة وحيدة

املوافقة على تفويت ا حصص 
االجتماعية
عقد موثق

املوافقة على هبة ا حصص 
االجتماعية
عقد موثق

8 -  بمقت�سى محضر ا ذمع العام 
مارس   83 بتاريخ  املنعقد  العرفي 
قرر ا ذمع   (2(2 وونيو  و5)   (2(2
 WORLD TRADE لشركة  العام 
ENGINEERING بإوجاز WTE شركة 
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رأسمالها  جات املسؤولية املحدودة، 
مقرها  والكائن  درهم   3.222.222
84، شارع  االجتماعي بالدار البيضاء 

سيدي عبد الرحمان بوسيجور :
إلغاء أحد مسيري الشركة السيدة 
سكينة كمو، وتعيين السيدة لال  أم 
ووحيدة  كمسيرة  السعدي  كلثوم 

للشركة املذكورة.
ا ذمع  محضر  بمقت�سى    -  (
 85 - 84 العام العرفي املنعقد بتاريخ 
العام  ا ذمع  قرر   (2(2 ماي  و)) 
 WORLD TRADE املسماة  للشركة 
WTE شركة  ENGINEERINGبإوجاز 
رأسمالها  املحدودة  املسؤولية  جات 
مقرها  والكائن  درهم   3.222.222
84 شارع  االجتماعي بالدار البيضاء، 

سيدي عبد الرحمان بوسيجور :
ا حصص  تفويت  على  املوافقة 
االجتماعية التي تملكها سكينة كمو 
 7522 وقدرها  املذكورة  الشركة  في 
 LES شركة   من  كل  لفائدة  حصة 

.QUATR ROSES SARL
622 حصة ولفائدة السيدة نادوة 

البنة 8522 حصة.
املوافقة على السيدة نادوة البنة 

كشريكة جدودة.
السيدة  استقالة  على  املوافقة 
كمسيرة  مهامها  من  كمو  سكينة 
بالشركة املذكورة وتجدود واملوافقة 
كلثوم  أم   لال  السيدة  تعيين  على 
للشركة  وحيدة  كمسيرة  السعدي 

املذكورة.
توثيقي  تفويت  عقد  بمقت�سى 
 -  84 بتاريخ  االجتماعية  للحصص 
السيدة  قامت   (2(2 ماي  و))   85
حصة   6222 بتفويت  كمو  سكينة 
 LES QUATR ROSS لفائدة شركة 
البنة  نادوة  السيدة  ولفائدة   SARL
شركة  في  تملكها  التي  حصة   8522
 WORLD TRADE ENGINEERING
  WTE بإوجاز   DISTRIBUTION

ش.م.م.
توفيقي  هبة  عقد  بمقت�سى 
 (( بتاريخ  االجتماعية  للحصص 
كمو  السيد محمد  قام   (2(2 ماي 
وجلك  االجتماعية  ا حصص  بهبة 

للسيد عبد املالك كمو 3222 حصة 
اجتماعية وللسيدة نجية كمو 4522 

حصة اجتماعية.
تعدول البند رقم 6 و7 من النظام 

األسا�سي للشركة.
البند 6 : ا حصص :

حصصهم  حسب  الشركاء 
ا ذدودة :

شركة الزهور األربعة : 822.222.) 
درهم.

 752.222  : كمو  محمد  السيد 
درهم.

 852.222  : البنة  نادوة  السيدة 
درهم.

املذموع : 3.222.222 درهم.
البند 7 : الرأسمال االجتماعي

تم تعيين رأس املال في 3.222.222 
حصة   32.222 إلى  وتنقسم  درهم 
درهم   822 تبلغ  إسمية  بقيمة 
كامل  بشكل  املدفوعة  منهم  لكل 

واملخصصة للشركاء كالتالي :
 (8.222  : األربعة  الزهور  شركة 

درهم.
السيد محمد كمو : 7522 درهم.
السيدة نادوة البنة : 8522 درهم.

املذموع : 32.222 درهم.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم    -  (
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
 (2(2 ) ووليو  بالدار البيضاء بتاريخ 

تحت رقم )73826.
لالستخالص والنشر

527 P

CCTEX  S.A.R.L 
إعالن تعدولي

رأسمال 222 22) درهم
املقر االجتماعي 3 زنقة لسرن حي 

املستشفيات الدار البيضاء
RC : 434 393

IF : 37527940  
I.C.E : 002269865000088

تفويت ا حصص
زيادة رأس املال من 10،000 درهم 

إلى 200،000 درهم
نقل املقر االجتماعي

العام  ا ذمع  محضر  بموجب 
وونيو   88 في  املنعقد  االستثنائي 

.CCTEX SARL 2)2)، قرر شركاء

- تحويل األسهم:
 Française 42 سهم مملوكة من -
  d’Investissement Maroc Sarl

A.U لصا ح اآلنسة آوة بنيس.
 Française 42 سهم لشركة  من -
  d’Investissement Maroc Sarl A.U

لصا ح اآلنسة زينب أنوار.
- تحقيق زيادة في رأس املال بمبلغ 
822.222 درهم بإصدار 8222 سهم 
دفع  وتم  درهم   822 بقيمة  جدود 
كل منها بالكامل عن طريق تعويض 

ا حساب ا ذاري للدائنين.
درهم    (22  222 املال  رأس  وبلغ 
 822 لكل  سهم   (222 مقسمة على 
والتوزيع  بالكامل  مدفوعة  درهم 

ا ذدود هو:
- 422 سهم للسيد عمر عدنان.
- 822 سهم لآلنسة زينب أنوار.

- 822 سهم لآلنسة آوة بنيس
زنقة   82 من  نقل مقر الشركة:   -
الدار   5 الشقة   3 الطابق  ا حرية 
زنقة   3 إلى العنوان ا ذدود  البيضاء 
لسرن حي املستشفيات الدار البيضاء
6 و   4 للمواد  القانوني   التعدول 

 و 7 ؛
تحدوث النظام األسا�سي.

القانوني في سذل  تم اإلوداع   .II
في  املحكمة التجارية بالدار البيضاء 
84 ووليو 2)2) تحت رقم 732552 ؛
تم تعدول السذل التجاري  ا. 

ً
ثالث

الرقم   بموجب   (2(2 ووليو   84 في 
8)838 للسذل الزمني.

528 P

DOUNIA SEL1
S.A.R.L D’ASSOCIE UNIQUE 

رأسمال 222 622 درهم
املقر االجتماعي 82 زنقة ا حرية 
الطابق 3 الشقة 6 الدار البيضاء

  RC : 366 677
IF : 20722249 

I.C.E : 001841972000014
زيادة رأس املال من 20،000 درهم 

إلى 600،000 درهم
العام  ا ذمع  محضر  بموجب 
ووليو   28 في  املنعقدة  االسثنائي 
الوحيد  الشريك  قرر   ،(2(2
 DOUNIA SEL8 ASSOCIE لشركة 

. UNIQUE

- تحقيق زيادة في رأس املال بمبلغ 

582.222 درهم بإصدار 5822 سهم 

دفع  وتم  درهم   822 بقيمة  جدود 

كل منها بالكامل عن طريق تعويض 

االحتياطيات.

درهم،   622.222 وبلغ رأس املال 

 822 لكل  سهم   6222 إلى  مقسم 

، ومخصص  ، مدفوع بالكامل  درهم 

بيى,  اللطيف  عبد  للسيد  بالكامل 

الشريك الوحيد

 6 للمادتين  القانوني  التعدول   (

و7 ؛

3 تحدوث النظام األسا�سي.

القانوني في سذل  تم اإلوداع   .II

املحكمة التجارية بالدار البيضاء ووم 

84 ووليو 2)2) تحت رقم 732556 ؛

تم تعدول السذل التجاري  ا. 
ً
ثالث

في 84 ووليو 2)2) تحت رقم )8382 

للسذل الزمني

529 P

AGRICOLE’S TRADING

بيع حصص اجتماعية

RC : 286353

املقر االجتماعي :  68 شارع اللة 

واقوت ومصطفى املعاني الطابق ) 

رقم 85

استنادا الى ا ذمع العام االسثنائي 

في 18/06/2020 تقرر :

اجتماعية  حصة   8222 بيع   -

ادريس  االهري  اليبد  بحوزة  كانت 

لصا ح السيد عبد االله نعوم

- استقالة السيد الطاهري ادريس 

من منصب مسير .

نعوم  االله  عبد  السيد  تعيين   -

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة . 

باملحكمة  تم  القانوني  اإلوداع 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

.25/06/2020

530 P
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AVENGARD
شركة جات املسؤولية املحدودة جات 
الشريك الوحيد رأسمالها 222 822.

درهم
املقر االجتماعي: حي السالمة 3 
مجموعة 83 بلوك C رقم 7 

الدار البيضاء 
إجراء تعدوالت قانونية 

االستثنائي  العام  ا ذمع  قرر 
    2020/02/19 بتاريخ   املنعقدون   
 SW 2020/06/03لشركة  و 

SECURITY  ش.م.م ما ولي :
522  حصة    املوافقة على تفويت 
اجتماعية مملوكة للسيد عزيز وكريم  
لفائدة السيد زكرياء سيري  بموجبه 
ثم تعدول البند السادس والسابع من 

القانون األسا�سي للشركة
للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
املسؤولية  محدودة  شركة  لتصبح 
تعدول  تم  بموجبه  وحيد  بشريك 
األسا�سي  القانون  من  األول  البند 

للشركة
السيد  عزيز وكريم من  استقالة  
مهامه كمسير للشركة و  تعيين السيد  
كمسير وحيد للشركة  سيري   زكرياء 
وحيد بموجبه تم  ملدة غير محددة  
من  والثالثون  الثالث  البند  تعدول 

القانون األسا�سي للشركة
من  الشركة  اسم   تغييير 
 AVENGARD إلى   SW SECURITY  
وبموجبه ثم تعدول البند الثاني من 

القانون األسا�سي للشركة
بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 
بالدار  التجارية  للمحكمة  الضبط 
   2020/06/23 بتاريخ،  البيضاء 

تحت رقم 736226
531 P

 STE SMART AUTOMOTIVE
 MECANIC SAM

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأ سمالها 822.222 درهم.

السذل التجاري رقم6245)/
العيون

بمقت�سى عقد ا ذمع االستثنائي 
املؤرخ ب 13/07/2020 قرر الشركاء 

ما ولي:

الرئي�سي  املقر  تغيير   -
 SMART AUTOMOTIVE للشركة   
من العنوان    «  MECANIC « SAM
القدوم : الحي الصناعي شارع ا حزام 
رقم 88 العيون  إلى العنوان ا ذدود:  
 83 الشطر  مراكش  أبواب   (7 رقم 

الشقة 3 مراكش
تم القيام باإلوداع القانوني   -
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
رقم  تحت  بالعيون  االبتدائية 
2020/1319 بتاريخ : 13/07/2020
532 P

 STE ECOLE JEANNE
ROBERT

 CRECHE, ECOLE MATERNELLE,
ECOLE PRIMAIRE

PRIVEE SARL
رأسمالها : 22.222) درهم

مقرها االجتماعي : 28 زنقة إمام 
مسلم الوازيس - الدار البيضاء

حل الشركة
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
ووليو   38 بتاريخ  اإلمضاء  مصوح 

282) قرر الشركاء ما ولي :
 ECOLE املسماة  الشركة  حل 
 JEANNE ROBERT - CRECHE,
 ECOLE MATERNELLE, ECOLE

.PRIMAIRE - PRIVEE SARL
ميمي  حلو  رجاء  السيدة  تعيين 

مصفية للشركة.
بالدار  التصفية  مقر  تحدود 
زنقة اإلمام مسلم   28 رقم  البيضاء 

الوازيس.
لدى  القانوني  اإلوداع  تم  لقد 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
بالدار البيضاء بتاريخ 84 ووليو 2)2) 

تحت رقم 732455.
533 P

CALGA  SARL
R.C : 443465
ختم التصفية

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
بتاريخ 16/03/2020 تقرر ما ولي :

إقرار حساب التصفية.
ابراء جمة مصفي ا حسابات.

ختم عملية التصفية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   -
رقم  تحت  البيضاء  بالدار  التجارية 

732438 بتاريخ 14/07/2020. 
534 P

ALPHA FRESCO SARL
إعالن تعدولي

رأسمال 22 822.222  درهم
RC : 398255

ICE : 002050023000004
املقر االجتماعي إقامة زهراء زنقة 
سيدي بنور الطابق ) الشقة )8 

عين برجة الدار البيضاء 
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
  07/03/2020 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ماولي
تفويت ا حصص

محمد  الشاوي  السيد  تعين 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 
BE444328 مسيرا للشركة واستقالة 
النعاس  السيد  القدوم  املسير 
الوطنية  للبطاقة  ا حامل  املصطفى 

 BE576248 رقم
بإمضاء  ملزمة  الشركة  ستكون 
منفرد للسيد الشاوي محمد ا حامل 

BE444328 للبطاقة الوطنية رقم
املحكمة  في  القانوني  االوداع  تم 
تحت الرقم  التجارية بالدار البيضاء 

.737237
535 P

 RAHITEL  SARLAU
إعالن تعدولي

رأسمال 22 822.222  درهم
RC : 216119

ICE : 000002572000008 
 8 الشطر  االجتماعي  املقر 
 (7 املحل   4 العمارة   8 مجموعة 

سيدي مومن أنا�سي الدار البيضاء
العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 17/02/2020 بتاريخ  االستثنائي 

تقرر ماولي :

تفويت ا حصص
تعيين السيد سعيد جويبر ا حامل 
 BE724732 رقم  الوطنية  للبطاقة 
املسير  واستقالة  للشركة  مسيرا 
القدوم السيد  النعاس هشام ا حامل 

.BE735(86 للبطاقة الوطنية رقم
للعنوان  تحويل املقر االجتماعي  
ا ذدود الشطر 8 مجموعة 8 العمارة 
4 املحل 7) سيدي مومن أنا�سي الدار 

البيضاء.
تعدول النظام األسا�سي.

املحكمة  في  القانوني  االوداع  تم 
الرقم  تحت  بالدارالبيضاء  التجارية 

.737226
536 P

MAROC SIB  SARL AU 
شركة جات مسؤولية محدودة 

لشريك الوحيد 
رأسمال 22.222,22).7 درهم

املقر االجتماعي : املحمدوة، شارع 
محمد السادس ف ب 86 املسيرة 

الطابق 3 رقم 88
السذل التجاري 5583)

بتاريخ  خاص  عقد  بموجب 
البيضاء،  الدار  في   04/03/2020
املغرب لشركة  الوحيد  الشريك 
اتخاج  تم   MAROC SIB SARL AU

القرارات التالية:
العنوان  من  الرئي�سي  املقر  نقل 
سلطان  مرس  شارع    (6 القدوم: 
البيضاء  بالدار   8 اطابق   3 الشقة 
للعنوان ا ذدود: في املحمدوة ، شارع 
محمد السادس ، ف ب 86 ، املسيرة، 

الطابق الثالث ، رقم 88.
التجاري  السذل  على  التشطيب 

رقم 538)38
ا ذدود  األسا�سي  النظام  اعتماد 
تم  والذي  املحاضر  بهذه  املرفق 
املساهم  قبل  من  عليه  التوقيع 

الوحيد.
املحكمة  في  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية باملحمدوة، تحت رقم 653 

بتاريخ 06/07/2020
537 P
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 SOCIETE CARBONTE

CHAOUIA
شركة جات مسؤولية محدود.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاج سعيد نوعيم، موثق بسطات 

 ،(282 نونبر   (( 28 غشت و  بتاريخ 

فبراور   87 بتاريخ  بسطات  سذل 

 ،87476 اإلوداع:  كناش   ،(2(2

التوصيل:   ،(4(3  : بالقبض  األمر 

فوت السيد محمد بومحطة   (822

من  اجتماعية  حصة   65.2(5,22

جميع حصصه االجتماعية إلى أبنائه 

الشركاء بومحطة.

العام  ا ذمع  محضر  وبمقت�سى 

للشركة تلقاه األستاج سعيد نوعيم، 

نونبر   (5 بتاريخ  بسطات  موثق 

 87 بتاريخ  بسطات  سذل   ،(282

فبراور 2)2)، كناش  اإلوداع: 425)، 

التوصيل:   ،(4(7 بالقبض:  األمر 

املوافقة  قرروا  العام  ا ذمع   (828

وتغيير  ا حصص  هذه  تفويت  على 

األسا�سي  القانون  في  املناسبة  املواد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع 

االبتدائية ببن احمد بتاريخ 26 مارس 

2)2) تحت عدد: 2020/04.

538 P

 SOCIETE SUPER 

CARBONATE SUP-CA
شركة جات مسؤولية محدودة.

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاج سعيد نوعيم، موثق بسطات 

 ،(282 نونبر   (( 28 غشت و  بتاريخ 

فبراور   87 بتاريخ  بسطات  سذل 

 ،(428 اإلوداع:  كناش    ،(2(2

التوصيل:   ،(4(2 بالقبض:  األمر 

فوت السيد محمد بومحطة   (82(

من  اجتماعية  حصة   44.222,22

جميع حصصه االجتماعية إلى أبنائه 

الشركاء بومحطة.

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى  و 

للشركة تلقاه األستاج سعيد نوعيم، 

نونبر   (5 بتاريخ  بسطات  موثق 

 87 بتاريخ  بسطات  سذل   ،(282

فبراور 2)2)، كناش اإلوداع : 422)، 

التوصيل:   ،(438 بالقبض:  األمر 

املوافقة  قرروا  العام  ا ذمع   (823

وتغيير  ا حصص  هذه  تفويت  على 

األسا�سي  القانون  في  املناسبة  املواد 

للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع 

االبتدائية ببن احمد بتاريخ 26 مارس 

2)2) تحت عدد : 2020/05.

539 P

 BLOC TRAVAUX 

شركة جات مسؤولية محدودة

تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

األستاج سعيد نوعيم، موثق بسطات 

سذل   ،10/06/2020 بتاريخ 

 ،22/06/2020 بتاريخ  بسطات 

كناش  اإلوداع: 5382، األمر بالقبض: 

 V2528272( التوصيل:   ،5(52

جميع  عطومي  وفاء  السيدة  فوتت 

أبنائها  إلى  االجتماعية  حصصها 

الشركاء الزبدي.

العام  ا ذمع  محضر  وبمقت�سى 

للشركة تلقاه األستاج سعيد نوعيم، 

موثق بسطات بتاريخ 10/06/2020، 

سذل بسطات بتاريخ 23/06/2020، 

كناش  اإلوداع: 5344، األمر بالقبض: 

88)5، التوصيل: 5854 ا ذمع العام 

هذه  تفويت  على  املوافقة  قرروا 

في  املناسبة  املواد  وتغيير  ا حصص 

القانون األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع 

بتاريخ  بسطات  االبتدائية 

 : عدد  تحت   06/07/2020

.2020/257

540 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ج.م.م

رأسمال الشركة : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع ا حسن الثاني، عمارة 

 البنك املغربي للتجارة ا خارجية، مكتب 

رقم 2، الناضور

س.ت : 5485

MELILIA FOOD
SARL AU

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   (2(2 فاتح ووليو 
باملميزات  محدودة  مسؤولية  جات 

التالية :
.MELILIA FOOD : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع : هدف الشركة :
بيع املواد الغذائية بالتقسيط ؛

التصدور واالستيراد.
ا حسن  شارع   : الشركة  مقر 
عمارة البنك املغربي للتجارة  الثاني، 

ا خارجية، مكتب رقم 2، الناضور.
 822.222  : الشركة  رأسمال 
حصة   82.222 إلى  مقسمة  درهم 
دراهم للحصة الواحدة   82 من فئة 
 كلها محررة ومملوكة للسيد بوكرن

 عبد الرحيم.
: تم تعيين السيد بوكرن  التسيير 
عبد الرحيم مسيرا للشركة ملدة غير 

محددة.
من  ابتداءا  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.
السنة املالية : تبتدئ من فاتح وناور 

وتنتهي في 38 ديسمبر من كل سنة.
الشركة مقيدة في السذل التجاري 

بالناضور تحت رقم 7)28).
541 P

مكتب املحاسبة إيهاب استشارة ش.ج.م.م

رأسمال الشركة : 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : شارع ا حسن الثاني، عمارة 

 البنك املغربي للتجارة ا خارجية، مكتب 

رقم 2، الناضور

س.ت : 5485

 RADI DISTRIBUTION
PRODUIT IMPORTES

SARL AU
R.D.P.I SARL AU

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
تم تأسيس شركة   (2(2 فاتح ووليو 
باملميزات  محدودة  مسؤولية  جات 

التالية :

 RADI  : التسمية 

 DISTRIBUTION PRODUIT

.IMPORTES

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

املوضوع : هدف الشركة :

املنتوجات  واستيراد  تصدور 

املنتوجات  ا حبوب،  الغذائية، 

التنظيف،  منتوجات  االستهالكية، 

املنزلية  األجهزة  التجميل،  مواد 

واإلكسسوار.

حي اوالد بوطيب،   : مقر الشركة 

سكتور ب زنقة 884، الناضور.

 رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

حصة من فئة   82.222 مقسمة إلى 

كلها  الواحدة  للحصة  دراهم   82

الرا�سي  للسيد  ومملوكة  محررة 

واسر.

التسيير : تم تعيين السيد الرا�سي 

واسر مسيرا للشركة ملدة غير محددة.

من  ابتداءا  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي للشركة.

السنة املالية : تبتدئ من فاتح وناور 

وتنتهي في 38 ديسمبر من كل سنة.

الشركة مقيدة في السذل التجاري 

بالناضور تحت رقم 2857).

542 P

DETROIT DE GIBRALTAR
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة

 جات الشريك الوحيد

تفويت حصص
لتفويت  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

طرف  من  محرر  شركة  حصص 

األستاج جواد بولويز موثق بالرباط، 

فبراور   83 و   (2(2 وناور   32 بتاريخ 

تفويت تم  بموجبه  والذي   (2(2
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رضا  الوحيد  الشريك  طرف  من    

بن براهيم ا حامل للبطاقة الوطنية 
ا حصص  جميع   ،AD48565 رقم 

 DETROIT DE لشركة   )(52.222(

GIBRALTAR SARL AU شركة جات 

الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 
 (5.222.222 رأسمالها  الوحيد، 

التجارية  باملحكمة  املسذلة  درهم 

بالرباط تحت رقم 24668.

العام  للذمع  محضر  بمقت�سى 

تم   (2(2 فبراور   8( بتاريخ  املؤرخ 

االتفاق على ما ولي :

استقالة املسير رضا بنبراهيم.
جواهري  مهدي  السيد  تعيين 

جيبرلطار»  «دوطروا  لشركة  كمسير 

شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد ملدة غير محدودة.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

التالي : الرباط السوي�سي ملتقى شارع 
األنصاري  أووب  أبو  وزنقة  عكراش 

الدائرة 88 اليوسفية.

تعدول القانون األسا�سي.

باملحكمة  العقود  هذه  إوداع  تم 

التجارية بالرباط ووم 4 مارس 2)2) 

تحت رقم 824728.

543 P

STE GHM STRATEGIE
SARL AU

تأسيس
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط تم تأسيس   (2(2 2) وونيو 

شركة تحمل ا خصائص التالية :

 STE GHM»  : التسمية 

.STRATEGIE SARL AU

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

البيع   : االجتماعي  الهدف   

والتقسيط،  با ذملة  والشراء 

التوزيع والتمثيل التجاري، االستيراد 

والتصدور  ذميع املنتوجات الغذائية 

مواد  جلك  في  بما  الغذائية،  وغير 

العقاقير والترصيص وأجهزة ومعدات

اإللكترومنزلية  واملنتجات  البناء   
وجميع  املكتب  ولوازم  والكهربائية 
املعدات واألدوات واألجهزة املصنعة 

أو غير املصنعة.
للتهيئة  املختلفة  األشغال 
عامة  وبصفة  واإلصالح  والتركيب 

جميع أشغال البناء وغيرها.
التجارية  املناسبات  تنظيم 

والثقافية والرياضية.
جلك  في  بما  الفالحي  اإلنتاج 
الزراعة الشذرية وتربية ا حيوانات 
واستغالل  وتسيير  أنواعها  بكل 
الفالحية  الضيعات واألرا�سي  جميع 
املشتركة،  أو  املكتروة  أو  اململوكة 
وكذلك بيع وتوزيع واستيراد وتصدور  

جميع املواد واملنتجات الفالحية.
املقر االجتماعي : 6 شارع الكومندو 

ادريس ا حارثي سوي�سي الرباط.
املدة : 22 سنة.

رأس املال : 822.222 درهم مقسم 
إلى 8222 حصة من فئة 822 درهم.

السيد املهدي حذاوي   : التسيير 
ملدة غير محدودة.

فاتح  من  تبتدئ   : املالية  السنة 
وناور إلى 38 ديسمبر.

لفائدة   %5 بعد خصم   : األرباح 
االحتياط القانوني الفائض وتصرف 

فيه حسب قرار الشركاء.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة التجارية بالرباط 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   7 بتاريخ 

.825(25
من أجل االستخالص والبيان

544 P

STE HAFALAT SALMA
SARL

تفويت ا حصص
العادي  غير  العام  للذمع  تبعا 
قرر   (2(2 وونيو   (2 املنعقد بتاريخ 
 «HAFALAT SALMA» شركاء شركة 
درهم   822.222 رأسمالها  ش.م.م 
زنقة الطوغو   82 ومقرها االجتماعي 
الرباط املحيط  حي   8 رقم   محل 

 ما ولي :

حصة   522 املوافقة على تفويت 

اجتماعية التي كانت في ملك السيد 

حسن الشعري لفائدة السيد محمد 

استقالة  لذلك  وتبعا  الشعري  أمين 

مهامه  من  الشعري  حسن  السيد 

أمين  محمد  السيد  وتعيين  كمسير 

الشعري كمسير مشارك في التسيير.

تعدول النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليو   85 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 825588.
من أجل االستخالص والبيان

545 P

FIND THE EXPERT
SARL AU

تأسيس شركة
 FIND THE  : الشركة  اسم 

.EXPERT SARL AU

مستشار   : االجتماعي  الهدف 

واملوافقة  التوظيف،  التسيير،  في 

اإلدارية.

املقر االجتماعي : 46 شارع عقبة 

شقة رقم ) أكدال الرباط.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

مقسمة هشام قادوري 8222 حصة 

من فئة 822 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : هشام قادوري.
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.8445(3

546 P

AHN GROUP
SARL AU

تأسيس شركة
 AHN GROUP  : الشركة  اسم 

.SARL AU

ترويج   : االجتماعي  الهدف 

االستحواج  خالل  من  االستثمارات 

جميع  في  مصا ح  أو  حصة  على 

الصناعية  املؤسسات  أو  الشركات 

أو التجارية أو املالية أو العقارية أو 

األوراق  وإدارة  اقتناء  الزراعية، 

املالية.

املقر االجتماعي : 46 شارع عقبة 

شقة رقم ) أكدال الرباط.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

مقسمة هشام قادوري 8222 حصة 

من فئة 822 درهم للحصة الواحدة.

التسيير : هشام قادوري.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.844577

547 P

OMAIT INGENIERING
 SARL

وبموجب   (2(2 ووليو   ( بتاريخ 

عقد ا ذمع العام االستثنائي املسذل 

قرر   (2(2 ووليو   7 بتاريخ  بالرباط 

الشركاء ما ولي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

ا ذدود : قطاع 85 تجزئة G رقم 83 

املمر الغربي حي الرياض الرباط.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 86 ووليو 2)2) تحت 

رقم 825578.

548 P

POUNTY
  EN DISSOLUTION SNC

تصفية شركة
وبموجب   (2(2 وونيو   85 بتاريخ 

عقد ا ذمع العام االستثنائي املسذل 

قرر   (2(2 وونيو   87 بالرباط بتاريخ 

الشركاء ما ولي :

أمر  إسناد  وتم  الشركة  تصفية 

التصفية للسيد طلحة مراد.

مقر التصفية : رباط الفتح عمارة 

املنصور  يعقوب  حي   82 متجر   5

الرباط.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية  املحكمة  لدى  الضبط 

بالرباط بتاريخ 85 ووليو 2)2) تحت 

رقم 825536.

549 P
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CAR WASH SARA
SARL AU

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط،   (2(2 ووليو  فاتح  بتاريخ 

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

ا خصائص التالية :

.CAR WASH SARA : التسمية

وتنظيف  غسل   : الهدف 

السيارات.

 474 رقم   : التجاري  العنوان 

سكتور 3 تجزئة والد مطاع، تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

 822 إلى  مقسمة  درهم   82.222 في 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد اشهود 

غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  نجيمة 

محدودة.

22 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى    : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
التجاري  السذل  في  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

832832 بتاريخ 83 ووليو 2)2).

550 P

 SECURITE EXPERTISE

 CONTROLE TECHNIQUE ET

OPTIMISATION
«SECTO»

SARL AU

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بالرباط،   (2(2 وونيو   (5 بتاريخ 

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  املحدودة 

ا خصائص التالية :

 SECURITE  : التسمية 

 EXPERTISE CONTROLE

 TECHNIQUE ET OPTIMISATION

.SECTO

 - الدراسات  مكتب   : الهدف 

مهندس استشاري.

محمد  شارع   : التجاري  العنوان 

حي   3 رقم  شقة   2 عمارة  ا خامس 

النهضة 8، تمارة.

الرأسمال : حدد رأسمال الشركة 

في 822.222 درهم مقسمة إلى 8222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة.

التسيير : تم تعيين السيد عصام 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  اوعزة 

محدودة.

22 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من تاريخ التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى    : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
التجاري  السذل  في  التقييد  تم 

باملحكمة االبتدائية بتمارة تحت رقم 

832853 بتاريخ 84 ووليو 2)2).

551 P

ائتمانية لكافيسك

قطاع )، أوالد مطاع، تمارة ،18

بي�سي سكول
إعالن عن ختم التصفية

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 

 (2(2 ووليو   7 بتاريخ  االستثنائي 

في  ش.م.م  سكول»  «بي�سي  لشركة 

 822.222 رأسمالها  التصفية  إطار 

 82 سكتور   : درهم ومقرها تصفيتها 

بلوك ه رقم 7 حي الرياض - الرباط، 

تم اتخاج القرارات التالية :

النهائي  ا حساب  على  املصادقة 

للتصفية.

املصفيين  إلى  اإلبراء  وصل  منح 

السيد محمد شرقاوي والسيد زهير 

بنفيدة.

معاونة ختم التصفية.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   86 بتاريخ  بفاس  التجارية 

2)2) تحت رقم 2020/1711.
للبيان والنشر

552 P

BELDINDE
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

رأسمالها 43.222.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 4) املنطقة 

الصناعية - سطات

السذل التجاري : 8.427

مالئمة النظام األسا�سي 

مع القانون 8.82)

استمرار نشاط الشركة
العادي  غير  العام  ا ذمع   -  8

املنعقد غير عادي بتاريخ 7) ديسمبر 

282) قد قرر :

مالءمة النظام األسا�سي للشركة 

بتطبيق  ا ذدود  التشريع  حسب 

بظهير  الصادر   (8.82 رقم  القانون 

 (282 6) أبريل  8.82.78 بتاريخ  رقم 

 5.26 رقم  للقانون  ومعدل  متمم 

املسؤولية  جات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة.

رغم  الشركة  نشاط  استمرار 

أرباع  ثالثة  تجاوزت  التي  ا خسائر 

3/4 الرأسمال االجتماعي.

) - تم اإلوداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ 

.2020/307
من أجل اإلوجاز والبيان

553 P

EL BENNA FOOD
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

رأسمالها 822.222 درهم

املقر االجتماعي : تجزئة 4) املنطقة 

الصناعية - سطات

السذل التجاري : 8.228
مالءمة النظام األسا�سي مع القانون 

(8.82

استمرار نشاط الشركة
بتاريخ الوحيد  الشريك  قرر   -  8 

 7) ديسمبر 282) ما ولي :

مالءمة النظام األسا�سي للشركة 

بتطبيق  ا ذدود  التشريع  حسب 

بظهير  الصادر   (8.82 رقم  القانون 

 (282 6) أبريل  8.82.78 بتاريخ  رقم 

 5-26 رقم  للقانون  ومعدل  متمم 

املسؤولية  جات  بالشركات  املتعلق 

املحدودة.

رغم  الشركة  نشاط  استمرار 

أرباع  ثالثة  تجاوزت  التي  ا خسائر 

3/4 الرأسمال االجتماعي.

) - تم اإلوداع القانوني لدى كتابة 

الضبط باملحكمة االبتدائية بسطات 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   2 بتاريخ 

.2020/306
من أجل اإلوجاز والبيان

554 P

YAN DROG ENTRETIEN
ش.م.م شريك وحيد

سذل التجاري رقم 85852

تأسيس شركة
ووليو   86 بتاريخ  بالداخلة  تم 

شركة جات املسؤولية  إنشاء   (2(2

املحدودة با خصائص التالية :

وحيد  شريك  ش.م.م   : التسمية 

.YAN DROG ENTRETIEN

النشاط : البيع با ذملة والتجزئة 

العام  البناء  أعمال  البناء،  ملواد 

العامة،  التجارة  متنوعة  أعمال 

عن  أو  املباشر  والبيع  التفاوض 

الهندسة  ا خدمات،  طريق العمولة، 

التزجيج  الصحي،  الصرف  املدنية، 

الصيدلية،  السباكة،  بالطالء، 

واملعدن  ا خشب  في  النجارة 

التجهيزات،  ا حفر،  واألملنيوم، 

واآلبار،  املياه  نقاط  معدات 

البستنة،  الهيدروليكية،  املعدات 

وا حراسة،  التنظيف  التنظيف، 

وامليكانيكية  التقنية  املعدات 

معدات  الهواء،  وتكييف  والباردة 

املعدات  واألثمنة،  الكهرباء  وأدوات 

الغذائية  املنتجات  امليكانيكية، 

اإلكسسوارات، والتجزئة،  با ذملة 
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األثاث،  والصعود،  املطبخ  مواد   

والرياضية،  الرئيسية  العناصر  بيع 

واألثاث،  واملعدات  املكتبية  اللوازم 

واألجهزة  الكمبيوتر  أجهزة 

الشبكات،  تركيب  اإللكترونية، 

وبيع معدات الدرفلة ا ذدودة  شراء 

أدوات الصيد البحري،  واملستعملة، 

بيع  الرمل،  لالحتراق  القابلة  املواد 

للصحراء،  املضادة  النخيل  مزارع 

نيابة  املرندسات  ونقل  األفراد  نقل 

أو  شخ�سي  نقل  نفسها،  الغير  عن 

بضائع وطنية أو دولية، جميع أعمال 

ا خياطة  بيع صهاريج املياه،  النقل، 

والكتب،  الصحف  بيع  واملالبس، 

الغالوات،  بيع  التقنية،  املواد 

املنتجات  جميع  وتصدور  استيراد 

السيارات،  مواد  واردات  القانونية، 

االستخدامات  أصناف  وشراء  بيع 

نشاط  السياحي.  النشاط  وا خردة. 

تجار األسماك )بائع السمك( وتطوير 

وحفظ  وتعبئة  وتجميد  وتجهيز 

املأكوالت البحرية وتسويق املأكوالت 

واملذمدة  واملبردة  الطازجة  البحرية 

البحرية  املأكوالت  وجميع  واملحار 

األخرى في السوق الوطنية والدولية. 

تجهيز  خارجية.  بمصادر  االستعانة 

لصناعة  السفن  جميع  وتشغيل 

الشحن والصيد بشكل عام.

املقر االجتماعي : شارع الترس زنقة 

ولد العمر العمارة رقم 4 الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
درهم   822.222  : املال  رأس 

مقسمة على 8222 حصة.

محمد  السيد  تعيين   : التسيير 

األمل  بحي  الساكن  ونجا  عبد هللا 
املسير  الداخلة   ( رقم   (( بلوك   (

الوحيد للشركة لفترة غير محدودة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

بالداخلة  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   86 بتاريخ 

.502/2020

555 P

STE SOHA GARDE PRIVE
SARL
تأسيس

 7 بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
جات  شركة  إنشاء  تم   (2(2 ووليو 
با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :
 STE SOHA GARDE  : التسمية 

.PRIVE
الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :
ورياض  ا حضانة  ودور  حضانة 

األطفال ....
حي   (4 الرقم   : االجتماعي  املقر 

ا حسني زنقة 8) الداخلة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.
توزيع رأس املال : السيدة سعيدة 

بن رحمون : 522 حصة.
 522  : بوسكور  هاجر  السيدة 

حصة.
السيدتين  تعيين  تم   : التسيير 
بوسكور  وهاجر  رحمون  بن  سعيدة 

كمسيرتين للشركة.
من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 بتاريخ 
2020/500 وبالسذل التجاري تحت 

رقم 85857.
556 P

 STE AZIZI  IMPORT
EXPORT

SARL
تأسيس

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 3) وونيو 2)2) تم إنشاء شركة جات 
با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

التالية :

 AZIZI IMPORT»  : التسمية 

.«EXPORT

الشركة  هدف  وتعلق   : النشاط 

باملغرب وبا خارج ب :

شراء وبيع واستيراد وتصدور قطع 

غيار السيارات والشاحنات ...

 428 الرقم   : االجتماعي  املقر 

 ( الشقة  عمارة سمية شارع الوالء، 

الداخلة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم مقسم إلى 8222 حصة من فئة 

822 درهم للواحدة.

توزيع رأس املال : السيدة عائشة 

طري�سي : 722 حصة.

 722 طري�سي  عائشة  السيدة 

حصة.

 322  LUG XIAOQIN السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيدة عائشة 

طري�سي كمسيرة وحيدة للشركة.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور وتنتهي في 38 ديسمبر.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

الذهب  بواد  االبتدائية  باملحكمة 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 بتاريخ 

2020/499 وبالسذل التجاري تحت 
رقم 85855.

557 P

ENVIROPROTEC
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

صياغة  تمت   (2(2 مارس   83 ووم 

التأسي�سي لشركة محدودة  القانون 

لها  وحيد  بشريك  املسؤولية 

ا خصائص التالية :

.«ENVIROPROTEC» : التسمية

الهدف : مكتب الدراسات التقنية.

إبراهيم  ساحة   : املقر االجتماعي 

 3 الطابق   II الورداني إقامة بتهوفن 
رقم )8 طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم.

 Mr. عهد تسيير الشركة   : اإلدارة 

.BIAD MOHAMMED

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.

تم اإلوداع القانوني وتسذيل   -  II

الشركة بالسذل التجاري للمحكمة 

ووليو   2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 826282.

558 P

DIVERS PROCESSES

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

تمت   (2(2 وونيو   (6 ووم  بطنجة 

لشركة  التأسي�سي  القانون  صياغة 

محدودة املسؤولية بشريك وحيد لها 

ا خصائص التالية :

 DIVERS»  : التسمية 

.«PROCESSES

الهدف : توظيف اليد العاملة.

إبراهيم  ساحة   : املقر االجتماعي 

 3 الطابق   II الورداني إقامة بتهوفن 

رقم )8 طنجة.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.

رأس املال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم.

الشركة  تسيير  عهد   : اإلدارة 

.Mme. CHTANI FATIMA

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

غاوة 38 ديسمبر.

تم اإلوداع القانوني وتسذيل   -  II

الشركة بالسذل التجاري للمحكمة 

ووليو   2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

2)2) تحت رقم 825278.

559 P
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AC  FOOD
SARL

أ�سي فود ش.م.م

برأسمال 822.222 درهم

)8، زنقة تلمسان شقة رقم 3 

حسان 82.222 - الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بتاريخ  مؤرخ  عرفي  عقد   بعقد 

بالرباط  ومسذل   (282 ووليو   88

وضع  تم   ،(282 ووليو   88 بتاريخ 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية خصائصها كالتالي :

التسمية : «أ�سي فود» ش.م.م.

الشركاء : السيد محفوظي محمد، 

.AB722487 ب.و رقم

رقم  ب.و  مريم،  بناني  السيدة 

.AA52368

أهداف : مطاعم األكل ا خفيف.

زنقة   ،8(  : االجتماعي  املقر 

تلمسان شقة رقم 3 حسان 82.222 

- الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تسذيل الشركة بالسذل التجاري.

درهم   822.222  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   8.222 إلى  مقسمة 

822 درهم موزعة كالتالي :

 222  : محمد  محفوظي  السيد 

حصة.

السيدة بناني مريم : 822 حصة.

محفوظي  السيد  عين  التسيير: 

محمد، ب.و رقم AB722487 لتمثيل 

وتسيير الشركة ملدة غير محددة تبعا 

للفصل 85 من القانون األسا�سي.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر.

األرباح : 5% مخصصة لالحتياطي 

القانوني والباقي وقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.

تسذيل  تم   : التجاري  السذل 

ملدونة  التجاري  بالسذل  الشركة 

الرباط تحت رقم 832852.
مقتطف وبيان لإلشهار

560 P

MREST FOOD
SARL

م ريست فود ش.م.م

برأسمال 822.222 درهم

شارع املهدي بن بركة، املركز 

التجاري املوكار، محل رقم 6) 

سوي�سي 82.222 - الرباط

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 (2 بعقد عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

أكتوبر 282) ومسذل بالرباط بتاريخ 
تم وضع القانون   ،(282 أكتوبر   (2

األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

خصائصها كالتالي :

التسمية : «م ريست فود» ش.م.م.

الشركاء : السيد محفوظي محمد، 

.AB722487 ب.و رقم

رقم  ب.و  مريم،  بناني  السيدة 

.AA52368

أهداف : مطاعم األكل ا خفيف.

املقر االجتماعي : شارع املهدي بن 

محل  املوكار،  التجاري  املركز  بركة، 
رقم 6) سوي�سي 82.222 - الرباط.

من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

تسذيل الشركة بالسذل التجاري.

درهم   822.222  : الرأسمال 

فئة  من  حصة   8.222 إلى  مقسمة 

822 درهم موزعة كالتالي :

 222  : محمد  محفوظي  السيد 

حصة.

السيدة بناني مريم : 822 حصة.

محفوظي  السيد  عين  التسيير: 

محمد، ب.و رقم AB722487 لتمثيل 

وتسيير الشركة ملدة غير محددة تبعا 

للفصل 85 من القانون األسا�سي.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر.

األرباح : 5% مخصصة لالحتياطي 

القانوني والباقي وقسم على الشركاء 

حسب حصصهم.

تسذيل  تم   : التجاري  السذل 

ملدونة  التجاري  بالسذل  الشركة 

الرباط تحت رقم 848853.
مقتطف وبيان لإلشهار

561 P

KNA TRANS
شركة محدودة املسؤولية جات 

شريك وحيد
رأسمالها 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : )886 الوفاء 5 

سوق السبت - القنيطرة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي سذل   : أوال 

بالقنيطرة بتاريخ 7 ووليو 2)2) حرر 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية جات شريك وحيد تحمل 

املواصفات التالية :

.«KNA TRANS» : التسمية

نقل  الشركة  هدف   : الهدف 

األشخاص. النقل السياحي واألشغال 

املختلفة.

املقر االجتماعي : )886، الوفاء 5 

سوق السبت - القنيطرة.

املدة : 22 سنة.
حدد   : االجتماعي  املال  رأس 
درهم   822.222 مبلغ  في  رأسمال 

بقيمة  حصة   8.222 على  مقسمة 

الواحدة  للحصة  درهم   822

مخصصة للشريك الوحيد :

السيد قلية جواد : 8222 حصة.

قبل  من  الشركة  تدار   : اإلدارة 

في  مزداد  قلية جواد،  السيد  املسير 

حامل  مغربي،   ،8276 وناور  فاتح 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.G37(252

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر.

األرباح : 5% مخصصة لالحتياطي 

الفائض حسب  ويخصص  القانوني 

قرار الشريك الوحيد.

تم تسدود ا حصص   : ا حصص 

درهم   822.222 قدره  بما  نقدا 

أودعت في صندوق الشركة.

تم   : القانوني  اإلوداع   : ثانيا 

باملحكمة االبتدائية بالقنيطرة بتاريخ 

85 ووليو 2)2) وتم تسذيل الشركة 

بالسذل التجاري تحت رقم 82)55.

562 P

WISDECO
SARL AU

رأسمالها 2.222) درهم
مقرها االجتماعي : 33 شارع محمد 
بن ابراهيم املراك�سي، الدرج األول، 

رقم 3، الدار البيضاء
السذل التجاري رقم 878422

التعريف ا ذبائي رقم 28827244
حل شركة

العام  ا ذمع  ملحضر  وفقا 
 ،(2(2 أبريل   6 االستثنائي بتاريخ في 
شركة  في  الوحيد  املساهم  قرر 

WISDECO ما ولي :
وتصفيتها  للشركة  املبكر  ا حل 

الودوة.
جالل  وصال  السيدة  تعيين 

كمصفية للشركة ملدة التصفية.
33 شارع  تثبيت مقر التصفية في 
الدرج  املراك�سي،  ابراهيم  بن  محمد 

األول، رقم 3، الدار البيضاء.
محكمة  في  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  التجارية  البيضاء  الدار 

87 وونيو 2)2) تحت رقم 3)7362.
563 P

KENIBUSINESS
ش.م.م ش.و

رقم 4 زنقة قرطبة مكتب )، 
القنيطرة
تأسيس

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنجاز القانون   ،(287 فبراور   (3
األسا�سي لشركة محدودة املسؤولية 

جات املميزات التالية :
 KENIBUSINESS  : التسمية 

ش.م.م. ش.و.
الهدف : استشارة وتسيير.

التوطين القانوني واملحسباتي.
زنقة   4 رقم   : االجتماعي  املقر 

قرطبة مكتب )، القنيطرة.
من تاريخ  سنة ابتداء   22  : املدة 

التأسيس.
درهم   822.222  : الرأسمال 
 822 8.222 حصة بقيمة  مقسم إلى 
قاسم  السيد  للحصة لصا ح  درهم 

كمون : 8222 حصة.
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السنة االجتماعية : من فاتح وناور 

إلى 38 ديسمبر.

التسيير : السيدة هند ربجة.

ولقد تم تقييد الشركة بالسذل 

االبتدائية  باملحكمة  التجاري 

بالقنيطرة تحت رقم 46758.

564 P

STE AMEDTAWLI TRAV
SARL

شركة أميد تولي تراف

شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها 822.222 درهم

مقرها االجتماعي : تمالحت زاودة 

ميدلت

رقم السذل التجاري 482)

تأسيس
8 - بمقت�سى محضر ا ذمع العام 

تم   (2(2 ووليو   8 التأسي�سي بتاريخ 

إحداث النظام األسا�سي لشركة جات 

املواصفات التالية :

 STE تراف  تولي  أميد   : التسمية 

.AMEDTAWLI TRAV SARL

املختلفة  األشغال   : الهدف 

التجارة ا حراسة.

الرأسمال : 822.222 درهم.

 : أمين  محمد  اغزاف   : الشركاء 

2.222) درهم.

أغزاف حميد : 32.222 درهم.

الرحماني بوبكر : 32.222 درهم.

 (2.222  : خدوجة  الرحماني 

درهم.

التسيير : تسير الشركة من طرف 

السيد أغزاف محمد أمين.

زاودة  تمالحت   : االجتماعي  املقر 

ميدلت.

بكتابة  القانوني  اإلوداع  تم   -  II

بميدلت  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

رقم  تحت   (2(2 ووليو   84 بتاريخ 

.827/(2(2
ملخص قصد النشر

املسير

565 P

SOMARNEG
تفويت حصص

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 

البيضاء  بالدار   (282 أكتوبر   (4

قامت السيدة سامية العلج بتفويت 

السيد  إلى  تملكها  التي  سهم   332

عبد الغاني الغولي.

ا حميد  عبد  السيد  قام  كما 

صبري بتفويت 332 سهم التي وملكها 

إلى السيد عبد الغاني الغولي.

 HOLDWAY الشركة  وقامت 

هشام  السيد  ومثلها  التي   INVEST

342 سهم التي تملكها  عباد بتفويت 

إلى السيد عبد الغاني الغولي.

وبذلك أصبح السيد عبد الغاني 

الغولي شريك وحيد فاتخذ القرارات 

التالية :

ا حصص  تفويت  على  املوافقة 

العلج  سامية  السيدة  طرف  من 

والسيد عبد ا حميد صبري و الشركة 

وانسحبابهم   HOLDWAY INVEST

النهائي من الشركة.
من القانون   7 و   6 تعدول البند 

األسا�سي.

قبول استقالة السيد هشام عباد 

من التسيير.

تأكيد استمرار السيد عبد الغاني 

الغولي كمسير وحيد.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار   التجارية 

8) نوفمبر 282) تحت رقم 2886)7.

566 P

SOMARNEG
تحويل املقر االجتماعي للشركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

البيضاء  بالدار   (282 نوفمبر   7

املقر  تحويل  الوحيد  الشريك  قرر 
زنقة سبة   7 االجتماعي للشركة من 

إقامة رامي الطابق الثاني مكتب رقم 

 (8 توير  إلى سيتي  البيضاء  الدار   8
 38 زنقة بابوم الطابق السادس رقم 

حي املحطة الدار البيضاء.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

 (3 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ديسمبر 282) تحت رقم )437)7.

567 P

NORAMI ش.م.م.
شركة جات مسؤولية محدودة

جات رأسمال : 822.222 درهم

املقر االجتماعي : طنجة )، ساحة 

الكويت طابق 8 رقم 4

تكوين شركة جات مسؤولية 

محدودة لشريك وحيد

بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بطنجة 

بتاريخ 82 وونيو 2)2) ومسذل تحت 

رقم اإلوداع 6385) فقد :

جات  شركة  وإقامة  إنشاء  تم 

تتضمن  والتي  محدودة  مسؤولية 

ا خصائص التالية : 

- التسمية : NORAMI ش.م.م.

الهدف : إن الشركة تهدف إلى :

أساسا : مطعم.

إعداد  املطاعم،  أنواع  جميع 

الوجبات ا ذاهزة، الوجبات ا ذاهزة 

في املوقع، توصيل الطلبات للمنازل.

تسويق استيراد وتصدور مجموعة 

مواد  جميع  من  ومتنوعة  كاملة 

املطاعم.

املنتجات  جميع  وبيع  شراء 

الغذائية.

املرتبطة  املنشآت  جميع  تشغيل 

بشكل مباشر أو غير مباشر باألنشطة 

املذكورة أعاله.

العمليات  كل   : عموما  أكثر 

املالية  الصناعية،  التجارية، 

عقارية خصوصا  الغير  أو  والعقارية 

السمسرة التي لها عالقة مباشرة أو 

غير مباشرة بأحد األهداف السالفة 

الذكر أو كل هدف مماثل أو مشابه.

املقر االجتماعي : طنجة، ) ساحة 

الكويت طالف 8 رقم 4.

ووم  من  تنطلق  سنة   22  : املدة 

التأسيس.

ب  حدد   : االجتماعي  املال  رأس 
 8222 إلى  مجزئ  درهم   822.222
 822 قيمة  جات  اجتماعية  حصة 

درهم للواحد خصصت ل :
محمد  السيد أبو البقاء   : اإلسم 

أمين : 522 حصة اجتماعية.
حصة   522  : نورة  لريني  اآلنسة 

اجتماعية.
القيمة نقدا ملا  والكل مقابل أداء 

مجموعه 822.222 درهم.
التسيير : واحد او أكثر من املسيرون 

بصالحية واسعة.
عين السيد أبو البقاء محمد أمين 
للشركة  نورة مسيران  لريني  اآلنسة 

ملدة غير محدودة.
تنطلف من   : االجتماعية  السنة 

فاتح وناور إلى 38 ديسمبر.
الصافية  النتائج  إن   : النتائج 
القانونية  االقتطاعات  بعد  للشركة 
والتنظيمية، تقسم بين الشركاء على 
حسب عدد ا حصص اململوكة لكل 

واحد منهم.
: تم إنجازه لدى  اإلوداع القانوني 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
تحت   (2(2 وونيو   (2 ووم  بطنجة 
وتحت   825625 رقم  تجاري  سذل 

رقم اإلوداع 38288).
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

568 P

HORSE RIDING TANGIER
ش.ج.م.م. لشريك وحيد

طنجة، 88 سكن كنزا شارع 
فرازداك، الطابق ا خامس، رقم 88

رأسمال : 52.222 درهم
السذل التجاري رقم 27))82

استقالة املسير
للشركة  الوحيد  الشريك  إن 
 HORSE RIDING املسماة 
لشريك وحيد  ش.ج.م.م.   TANGIER
درهم   52.222 قدره  رأسمال  جات 
ومقرها االجتماعي بطنجة 88، سكن 
كنزا شارع فرازداك، الطابق ا خامس 
الشركة أن  قرر  املساهم   88 رقم 
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 بتاريخ 6) وونيو 2)2) قبول استقالة 
السيد حمزة أربعي من مهامه كمسير 
وحيد للشركة مع إخالء جمته وتعيين 
بركاوي  السيدة  جدودة  مسيرة 

صورية.
القانون  من   85 املادة  تعدول 

األسا�سي.
املادة 85 : السيدة بركاوي صورية 
املسيرة الوحيدة للشركة إلى أجل غير 

مسمى.
بركاوي  السيدة  الوحيد  التوقيع 

صورية تلتزم الشركة.
ا ذاري  اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.
إنجازه  تم  القانوني  اإلوداع  إن 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 
 (2(2 ووليو   7 التجارية بطنجة ووم 

وتحت رقم اإلوداع 858)3).
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

569 P

ERINORD
ش.ج.م.م.

طنجة، زاوية بولفار ووسف ابن 
تاشفين زنقة جمال الدون أفغاني ) 

إقامة أبدالس رقم 86
رأسمال قدره 822.222 درهم
السذل التجاري رقم 77583

توسيع الهدف االجتماعي
املسماة  للشركة  الشركاء  إن 
جات  شركة  ش.ج.م.م.   ERINORD
رأسمال  جات  محدودة،  مسؤولية 
ومقرها  درهم   822.222 قدره 
االجتماعي بطنجة زاوية بولفار ووسف 
ابن تاشفين زنقة جمال الدون أفغاني 
) إقامة أبدالس رقم 86 قرروا بتاريخ 

4) وونيو 2)2) ماولي :
الذي  االجتماعي  الهدف  توسيع 

سيصبح كالتالي :
النشاط الرئي�سي :

تقسيمات األرا�سي.
والنشاط الثانوي :
الترويج العقاري.

والباقي غير قابل للتغيير.

القانون  من   ( الفصل  تعدول 
األسا�سي.

إن اإلوداع القانونيتم إنجازه لدى 
التجارية  باملحكمة  الضبط  كتابة 
2)2) وتحت  7 ووليو  بطنجة في ووم 

رقم اإلوداع 858)3).
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

570 P

CARAMELLA RASSIL
ش.ج.م.م. لشريك وحيد

طنجة، دريسية، ) زنقة غزوة 
ا خندق رقم 2

رأسمال : 82.222 درهم
السذل التجاري رقم 48)23
تفويت ا حصص االجتماعية

استقالة املسيرة مساعدة
بمقت�سى سند عرفي مؤرخ بتاريخ 
 5 بتاريخ  ومسذل   (282 وناور   7
فوتت اآلنسة الصوفي   (282 فبراور 
االجتماعية  حصصها  مجموع  دالل 
لصا ح  اجتماعية  حصة   52
ا حصص  شيماء،  أمزلوف  اآلنسة 
عليها  تتوفر  كانت  التي  االجتماعية 
داخل شركة جات مسؤولية محدودة 
 CARAMELLA RASSIL  : املسماة 
ش.ج.م.م. جات رأسمال قدره 82.222 
بطنجة،  االجتماعي  ومقرها  درهم 
دريسية )، زنقة غزوة ا خندق رقم 2 

املساهمون قرروا أن الشركة :
املوافقة على نقل ملكية أسهم.

تعلن انسحاب من الشركة اآلنسة 
الصوفي دالل.

الصوفي  اآلنسة  استقالة  قبول 
وحيدة  كمسيرة  مهامها  من  دالل 
للشركة مع إخالء جمتها وتعيين مسيرة 

جدودة اآلنسة أمزلوف شيماء.
القانون  من   85 املادة  تعدول 

األسا�سي.
املادة 85 : اآلنسة أمزلوف شيماء 
املسيرتان  سكينة  أمزلوف  واألنسة 

للشركة إلى أجل غير مسمى.
ا ذاري  اليوم  حتى  مستوفى 

القانون األسا�سي للشركة.

من   85 و   7-6 املواد  تعدول 

القانون األسا�سي.

إنجازه  تم  القانوني  اإلوداع  إن 

باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

التجارية بطنجة ووم 88 وونيو 2)2) 

وتحت رقم اإلوداع 38652).
مستخلص مطابق لألصل

التسيير

571 P

LOGOPEDA
 3 في  بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ 

تأسيس  تم  بتمارة قد   (2(2 مارس 

ا خصائص  تحمل   LOGOPEDA

التالية :

.LOGOPEDA : التسمية

جات  شركة   : القانونية  الصفة 

والشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف االجتماعي : معا ج النطق.
رأس املال : 822.222 درهم.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

الوفاق  تجزئة   : االجتماعي  املقر 
رقم 4)38 الشقة )8 تمارة.

التسيير : مزياني هشام.

املحكمة  في  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية تمارة تحت رقم 832823.

572 P

BATR CONSTRUCTION
SARL AU

تأسيس شركة
 STE للشركة  القانوني  اإلسم 

 BATR CONSTRUCTION SARL
AU رأسمالها 822.222 درهم.

الهدف االجتماعي للشركة : البناء 

والترميم.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.

 : باطر  محمد  الوحيد  الشريك 

8222 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 
 86 األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل 

ووليو 2)2).
زنقة   8 رقم  شقة   ،32  : املقر 

موالي أحمد لوكيلي حسان الرباط.
املسير : محمد باطر.

رقم التقييد بالسذل التجاري : تم 
التجارية  باملحكمة  القانوني  اإلوداع 

بالرباط رقم 844532.
573 P

SOCIETE TRACOM
SARL

في  مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(2 ووليو   82 بتاريخ  الرباط 
 32+ZI تأسيس فرع لشركة األم ب 

.Tamesna - Temara
عالوي  السيد   : للفرع  املسير 

امبارك.
تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 
ووليو   86 بتاريخ  بتمارة  التجارية 

2)2) تحت رقم 668.
574 P

 LES GRANDS MOULINS
FASSIS S.A
شركة مساهمة

رأسمالها 57.222.222 درهم
املقر االجتماعي : زاوية زنقة اوميل 
برونيه ولويس فيري، الدار البيضاء

إعادة هيكلة القانون األسا�سي 
للشركة

العام  ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   86 بتاريخ  االستثنائي 
الكبرى  املطاحن  شركة  ملساهمي 
 LES GRANDS MOULINS الفاسية
مساهمة،  شركة   FASSIS SA
رأسمالها 57.222.222 درهم والكائن 
اوميل  زنقة  زاوية  االجتماعي  مقرها 
برونيه ولويس فيري، الدار البيضاء، 
هيكلة  إعادة  على  املصادقة  تمت 

القانون األسا�سي للشركة.
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الضبط  بكتابة  اإلوداع  تم 
البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 
رقم  تحت   (2(2 ووليو   85 ووم 

.73268(
بتعدول  التصريح  إوداع  تم 
ووم  السذل التجاري بالدار البيضاء 

85 ووليو 2)2) تحت رقم 83244.
575 P

MOKKASERVICES
SARL

تم تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة، جات املواصفات التالية :

 .MOKKASERVICES  : التسمية 
ش.م.م.

بكر  أبو  ساحة   ،(8  : املقر 
أكدال،   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.
تنظيف   : التجاري  النشاط 

املتجر، شقة )مقاول(.
إ خ  أفينوز،  حدائق،  باركس، 

)مقاول صيانة أو صيانة(.
املدة : 22 سنة.

درهم،   822.222  : املال  رأس 
 822 مقسم إلى ألف حصة من فئة 
سهم   522  : كالتالي  مقسمة  درهم، 
لفائدة مقدم محمد علي و 522 سهم 

لفائدة ووسف مقدم.
التسيير : السيد مقدم محمد علي 

ملدة غير محدودة.
بالسذل  تم   : القانوني  اإلوداع 
التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 
ووليو   85 بتاريخ   844553 تحت رقم 

.(2(2
576 P

AZS BUILDING
SARL

تم تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات املواصفات التالية :

 AZS BUILDING  : التسمية 
ش.م.م.

بكر  أبو  ساحة   ،(8  : املقر 
أكدال   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.

أشغال   : التجاري  النشاط 

مختلفة.

تجارة في معدات البناء.

االستيراد والتصدور.

املدة : 22 سنة.
درهم،   522.222  : املال  رأس 

من  حصة  آالف  خمسة  إلى  مقسم 

 : كالتالي  مقسمة  درهم   822 فئة 

222) سهم لفائدة ا خيار أبو النصر 

و 8522 سهم لفائدة القرمودي سناء 

القرمودي  لفائدة  سهم   8522 و 

زكرياء.

التسيير : السيدة القرمودي سناء 

ملدة غير محدودة.

بالسذل  تم   : القانوني  اإلوداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

ووليو   85 بتاريخ   844558 تحت رقم 

.(2(2

577 P

HO FOOD
SARL AU

تم تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات املواصفات التالية :

 HO FOOD  : التسمية 

ش.م.م.ش.و.

بكر  أبو  ساحة   ،(8  : املقر 

أكدال   ،8 رقم  شقة  الصدوق، 

الرباط.

النشاط التجاري : مطعم.

ممون ا حفالت.

استيراد وتصدور.

املدة : 22 سنة.
درهم،   822.222  : املال  رأس 

 822 مقسم إلى ألف حصة من فئة 

السيد  بحملها  كاملة،  مؤداة  درهم، 

بوخد حمزة.

التسيير : السيد بوخد حمزة ملدة 

غير محدودة.

بالسذل  تم   : القانوني  اإلوداع 

التجاري للمحكمة التجارية بالرباط 

ووليو   86 بتاريخ   844858 تحت رقم 

.(2(2

578 P

WASH MACHINE
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   (2(2 وونيو   86 بتاريخ  الرباط 

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  ثم 

املحدودة بشريك وحيد :

الغسيل   : االجتماعي  الهدف 

الصناعي.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.

محمد بالقولة : 8222 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

: من فاتح وناور إلى  السنة املالية   

38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

 ( رقم  عقبة  شارع   ،46  : املقر 

أكدال الرباط.

املسير : السيد محمد بالقولة.
 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.8445(8

579 P

إئتمانية صوفيطا

UNIVERS MAREE 

S.A
تأسيس شركة مساهمة

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

) وونيو 8225 والذي وضع أصل منه 

بمكتب األستاج هروس سعيد موثق 

 ،8225 8 أغسطس  با ذدودة بتاريخ 

األسا�سي  القانون  وضع  بموجبه  تم 

ا خصوصيات  لها  مساهمة  لشركة 

التالية :

.UNIVERS MAREE : التسمية

استيراد،  بيع،  شراء،   : الهدف 

تصدور األسماك الطرية أو املذمدة 

بحرارة مشددة أو منخفضة وجميع 

املواد الغذائية.

الصيد البحري.

وحدات صناعة  استغالل جميع 

املواد الغذائية.

العمليات  جميع  عامة  وبصفة 

املنقولة أو  املالية  أو   التجارية 

أو العقارية التي ترتبط بصفة مباشرة 

أو غير مباشرة بهدف الشركة أو التي 

من شأنها أن تساهم في تطوير أنشطة 

الشركة.

املدة : 22 سنة.

الصيد  ميناء   : االجتماعي  املقر 

العيون.
درهم   422.222  : املال  رأس 

مقسم على 4.222 سهم من فئة 822 

اكتتبت  كلها  الواحد  للسهم  درهم 

نقدا وسدد ربعها.

واحد ملتصرف  تخول   :  اإلدارة 

أو مجلس إداري مكون من عضوين   

على االقل أو عشرة على األكثر.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

نهاوة ديسمبر من كل سنة.

بمقت�سى مضمون عقد االكتتاب 

بتاريخ  وضعه  تم  الذي   والدفع 

األستاج  بمكتب   8225 وونيو   8

هروس سعيد موثق با ذدودة، صرح 

اكتتاب  تم  قد  أنه  املؤسسة  وكيل 

درهم   822 فئة  من  سهم   4.222

للسهم الواحد بأكملها وأن مساهم 

دفع ربع القيمة اإلسمية التي اكتتبها 

كما ظل هذا التصريح ملحق بالقائمة 

املنصوص عليها في القانون ا ذاري به 

العمل.

التأسي�سي  العام  ا ذمع  إن 
قرر   8225 وونيو   8( املنعقد بتاريخ 

ماولي :

التصريح  صحة  على  املصادقة 

اآلنف  والدفع  باالكتتاب  الرسمي 

الذكر.

تعيين املتصرفين األولين للشركة 

السيد بنعمر محمد والسيد   : وهما 

روباعي حسن.

من  ا حسابات  مندوب  وتعين 

طائلة  تحت  اإلداري  املذلس  طرف 

ا ذمع  طرف  من  عليه  املصادقة 

العام العادي للمساهمين.

النهائي  بالتأسيس  التصريح 

للشركة.
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كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   8225 وونيو   86 بتاريخ 

.95/52
مقتطف قصد النشر

580 P

إئتمانية صوفيطا

UNIVERS MAREE S.A.
تغيير الوضع القانوني للشركة 

مساهمة
غير  عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
 UNIVERS MAREE لشركة  عادي 
8228 مقرها بميناء  2) ووليو  بتاريخ 

العيون ، تقرر ماولي :
للشركة  القانوني  الوضع  تغيير 
إلى شركة جات  من شركة مساهمة 

املسؤولية املحدودة.
األسا�سي  القانون  على  املصادقة 
عرفي  بعقد  املحرر  للشركة  ا ذدود 

بتاريخ 2) ووليو 8228.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   8228 ديسمبر   7 بتاريخ 

.95/219
مقتطف قصد النشر

581 P

إئتمانية صوفيطا

UNIVERS MAREE S.A.R.L
تعيين مسيرون

بمقت�سى محضر جمع عام عادي 
بتاريخ   UNIVERS MAREE لشركة 
بميناء  مقرها   (223 فبراور   (8

العيون ، تقرر ماولي :
الوضعية  على  املصادقة 

املحاسباتية لسنة 223).
املكتب  مهمة  إنهاء  على  املوافقة 

املسير ومنحهم اإلبراء التام.
مكون  تعيين مكتب مسير جدود 
)البطاقة  السيد بنعمر محمد   : من 
الوطنية : )H6(43( والسيد الروبعي 
 : الوطنية  )البطاقة  العزيز  عبد 
سعيد  الروبعي  والسيد   )H73328

.(H87262 : البطاقة الوطنية(

التزام الشركة وتم قانونا بإمضاء 
على  املسير  املكتب  من  عضوين 

الشكل التالي :
بنعمر محمد والروبعي عبد العزيز 

أو بنعمر محمد والروبعي سعيد.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (223 وونيو   88 بتاريخ 

.2003/313
مقتطف قصد النشر

582 P

إئتمانية صوفيطا

UNIVERS MAREE S.A.R.L.
زيادة في رأس املال

غير  عام  جمع  محضر  بمقت�سى 
 UNIVERS MAREE لشركة  عادي 
مقرها بميناء   (225 فبراور   4 بتاريخ 

العيون ، تقرر ماولي :
 422.222 من  الشركة  مال  رفع 

درهم إلى 8.222.222 درهم.
عن  باملقاصة  الزيادة  هذه  تتم 
نزاع  أي  من  خالية  ثابتة،  دوون 
الشركة  طرف  من  األداء  وواجبة 

لفائدة الشركاء.
السابع  الفصلين  تغيير  وعليه 

والتاسع من القانون األسا�سي.
كتابة  لدى  القانوني  اإلوداع  تم 
الضبط باملحكمة االبتدائية بالعيون 
رقم  تحت   (225 فبراور   (5 بتاريخ 

.2005/91
مقتطف قصد النشر

583 P

األستاج محمد رشيد التدالوي

موثق بالدار البيضاء

67/69 شارع موالي ادريس األول الطابق األول 

الشقة رقم 3

HOPE CLINIC  شركة
شركة محدودة املسؤولية

رأسمال االجتماعي : 822.222 درهم
8)، زنقة الغضفة الطابق األر�سي 
مكتب رقم 8 املعاريف الدار البيضاء
تلقاه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األستاج محمد رشيد التدالوي موثق 
بالدار البيضاء بتاريخ 85 وونيو 2)2) 
وضع النظام األسا�سي للشركة جات 
با خصائص  املحدودة  املسؤولية 

اآلتية :

HOPE CLINIC شركة   : التسمية 
محدودة املسؤولية.

الهدف االجتماعي : تهدف الشركة 
إلى القيام داخل أو خارج املغرب ب :

مصحة طبية.
اإلنعاش العقاري.

التصدور واالستيراد.
العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية  الصناعية  والتجارية  التقنية 
لها  التي  املنقولة  الغير  أو  املنقولة 
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالهدف 

االجتماعي الهادفة إلى تطويره.
املقر االجتماعي : 8) زنقة الغضفة 
الطابق األر�سي مكتب رقم 8 املعاريف 

الدار البيضاء.
املدة : 22 سنة ابتداء من تسذيلها 

بالسذل التجاري.
وحدد   : االجتماعي  الرأسمال 
 822.222 مبلغ  في  الشركة  رأسمال 
الشكل  على  جميعها  محررة  درهم 

التالي :
 42.222  : طاوي  نورة  السيدة 

درهم.
 42.222  : طاوي  عثمان  السيد 

درهم.
 (2.222  : عذوب  نوال  السيد 

درهم.
املذموع : 822.222 درهم.

في  ا حصص  تحدد   : ا حصص 
كل  قيمة  اجتماعية  حصة   8222
درهم محررة جميعها   8222 حصة 

على الشكل التالي :
422 حصة   : السيدة نورة طاوي 

اجتماعية.
السيد عثمان طاوي : 422 حصة 

اجتماعية.
22) حصة   : السيد نوال عذوب 

اجتماعية.
املذموع : 8222 حصة.

السنة االجتماعية : من فاتح وناور 
إلى 38 ديسمبر.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محددة من طرف السيدة نورة طاوي.
وتلتزم الشركة في جميع عقودها 
بالتوقيع املنفرد للسيدة نورة طاوي.

تم اإلوداع القانوني املركز ا ذهوي 
بتاريخ  البيضاء  بالدار   لالستثمار 

2) وونيو 2)2) تحت رقم 737576.
للخالصة والبيان

األستاج محمد رشيد التدالوي

584 P

G.D.P. PHARMA
ش.م.م.

شركة جات املسؤولية املحدودة
رأسمالها : 822.222 درهم 

املقر الرئي�سي : شارع املسيرة رقم 57 
حي االزدهار ويسالن مكناس

السذل التجاري رقم : 52827
تأسيس

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   (2(2 ووليو   3 بتاريخ  بمكناس 
جات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
املسؤولية املحدودة جات ا خصائص 

التالية :
 G.D.P. PHARMA  : التسمية 

ش.م.م.
املقر االجتماعي : شارع املسيرة رقم 

57 حي االزدهار ويسالن مكناس.
وتوزيع  بيع   : االجتماعي  الهدف 
واألجهزة  صيدالنية  شبه  املنتجات 

الطبية االستيراد والتصدور.
حصة   822  : الشركة  رأسمال 
من  مكون  درهم   8222 بقيمة 
الواحدة  للحصة  درهم   822.222

موزعة على الشكل التالي :
موالي  برج  ا حميدوين  حي   522
عمر مكناس 78 والساكن ب 28833 
لبطاقة  ا حامل  السيد زهير مستور 
 522 ج.م.  رقم  الوطنية  التعريف 
 (2 مكناس  زنقة وقعة الزالقة م.ج. 
والسيد كريم   632555 والساكن ب 
التعريف  لبطاقة  ا حامل  أبو محند 

الوطنية رقم د حصة.
أسندت مهمة التسيير   : التسيير 
ا حامل  مستور  زهير  السيد  إلى 
الوطنية رقم ج.م  التعريف  لبطاقة 

.28833
املدة : 22 سنة ابتداء من تسذيلها 

بالسذل التجاري.
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اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
الضبط  كتابة  لدى  القانوني 
بتاريخ  بمكناس  التجارية  باملحكمة 

83 ووليو 2)2) تحت رقم 8252.
رقم السذل التجاري : 52827.

للبيان واإلشارة

585 P

GENIE CABLES EL GHARB
SARL

س.ت : 82665 وجدة
حل الشركة

تعيين مصفي للشركة
بمقت�سى قرار ا ذمع العام الغير 
 32 بتاريخ  بوجدة  املنعقد  عادي 
شركة  شركاء  قرر   ،(282 أكتوبر 
جيني كابل الغرب رأسمالها 522.222 
إقامة  ا خامس  شارع محمد  درهم، 

الصفاء طابق ) رقم 4 وجدة.
ماولي :

حل الشركة
مصطفى  ا خالدي  السيد  تعيين 

كمصفي للشركة.
بوجدة  الشركة  مقر حل  تحدود 
شارع محمد ا خامس إقامة الصفاء 

طابق ) رقم 4.
للشركة  القانوني  اإلوداع  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 
ووليو   85 بتاريخ  بوجدة  التجارية 

2)2) تحت رقم )843.
مقتطف قصد اإلشهار

586 P

 INSTITUTION SPIRALE
 PRIVE

ش.م.م. جات شريك وحيد
الرأسمال االجتماعي : 8.222.222 

درهم
املقر االجتماعي : مراكش مجموعة 
7 املدخل 3 رقم 84 مرآب واسمين 

تمنصورت
سذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،(2(2 فبراور   3 بتاريخ  بمراكش 
لشركة  األسا�سي  القانون  وضع  تم 
 INSTITUTION SPIRALE PRIVE
على  وحيد  شريك  جات  ش.م.م. 

الشكل التالي :

شركة   : الشركة  تسمية 
 INSTITUTION SPIRALE PRIVE

ش.م.م. جات شريك وحيد.
الهدف االجتماعي للشركة : املعهد 

ا خاص بالتعليم.
: مراكش  املقر االجتماعي للشركة 
84 مرآب  رقم   3 املدخل   7 مجموعة 

واسمين تمنصورت.
رأسمال  حدد   : الشركة  رأسمال 
درهم   8.222.222 مبلغ  في  الشركة 
مقسمة إلى 82.222 حصة اجتماعية 
822 درهم للحصة الواحدة  من فئة 
شركة  خبرة  تقرير  في  مبين  هو  كما 
 HLZ CONSULTING املحاسبة 
تطبيقا للمادة   (2(2 وناور   6 بتاريخ 
العامة  املدونة  من  مكرر   II-868
القانون  من   53 واملادة  للضرائب 
مكتتبة وموزعة على الشريك   5-26
الوحيد في رأسمال الشركة كما ولي :

 82.222  : كدوالي  عمر  السيد 
حصة اجتماعية.

حصة   82.222  : مجموع 
اجتماعية.

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
تقييدها  تاريخ  من  ابتداء  سنة   22

بالسذل التجاري بمراكش.
: تسير الشركة من  تسيير الشركة 
طرف السيد طه كدوالي مسير شريك 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة.
السنة االجتماعية : تبتدئ السنة 
االجتماعية من فاتح وناور وتنتهي في 

38 ديسمبر من كل سنة.
وقد تم اإلوداع القانوني للشركة 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
بمراكش بتاريخ )8 وناور 2)2) تحت 

رقم 883378.
587 P

 MOROCCO COMPETENCES
ACCOUNTS

SARL AU
2)2) وضع  تم بتاريخ فاتح ووليو 
قانون منظم لشركة باملميزات التالية :

 MOROCCO  : التسمية 
 COMPETENCES ACCOUNTS

.SARL AU

املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

جات مساهم واحد.

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

ساهم  جات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

أعمال  في  مقاول   : الهدف 

املحاسبة.

املقر االجتماعي : شارع عبد الكريم 

ا خطابي برج منارة ) املدخل الطابق 

الرابع املكتب 87 مراكش.

في  حدد   : االجتماعي  الرأسمال 

إلى  مقسمة  درهم   822.222 مبلغ 

درهم   822 فئة  من  حصة   8222

موزعة كاآلتي :

 : عصام  محمد  تاشفين  السيد 

8222 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدارة 

تاشفين  السيد  طرف  من  محدودة 

محمد عصام.

من  تبتدئ   : االجتماعية  السنة 

فاتح ووليو إلى غاوة 32 وونيو.

22 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من تاريخ تأسيس الشركة.

تم اإلوداع القانوني لدى املحكمة 

ووليو   85 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

وسذلت   884((6 تحت رقم   (2(2

الشركة في السذل التجاري بمراكش 

تحت رقم 824288.

588 P

JMAJM RENT CAR
SARL AU

في  مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(2(2 وونيو   (4 الرباط بتاريخ 

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

.JMAJM RENT CAR : التسمية

لكراء  وكالة   : االجتماعي  الهدف 

السيارات بدون سائق.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.

 8222  : صابر  شيماء  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

مجموعة املذد   3(8 رقم   : املقر 

حي النهضة ) الرباط.

املسيرة : السيدة شيماء صابر.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.8445(5

589 P

FLAGRANT DELICE

SARL AU

في  مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،(2(2 وونيو   (6 الرباط بتاريخ 

املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

.FLAGRANT DELICE : التسمية

الهدف االجتماعي : ممون حفالت 

وإدارة الفنادق.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 

فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.

السيد رونالد لباج : 8222 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

كريم  أحمد  قيسارية   (5  : املقر 

وعبد  السالوي  عمر  زنقة  زاوية 

الرحمان الشنقيطي قبيبات العكاري 

الرباط.

املسير : السيد رونالد لباج.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

.8445(7

590 P
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DIQUARKS
SARL AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(2 مارس   8( الرباط بتاريخ 
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
 DIQUARKS SARL  : التسمية 

.AU
االستشارات   : االجتماعي  الهدف 

التسييروة.
تحدود املوقع ا ذغرافي والتواصلي 

للسيارة والتجارة املعلوماتية.
رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
توفيق املسطاتي : 8222 حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
ا حسن  شارع   422 رقم   : املقر 

الثاني الشقة 5 محيط الرباط.
املسير : السيد توفيق املستاتي.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.844488

591 P

SAWTRO
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   ،(2(2 وونيو   ( بتاريخ  الرباط 
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.
.SAWTRO : التسمية

أشغال   : االجتماعي  الهدف 
مختلفة أو البناء.

رأسمال الشركة : 822.222 درهم 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

822 درهم للحصة الواحدة.
 (52  : الدون  سيف  بوحميد 

حصة.
بوحميد الصدوق : 52) حصة.

بوحميد أناس : 52) حصة.
بوحميد وليد : 52) حصة.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 
التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 ديسمبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
ا حسن  شارع   422 رقم   : املقر 

الثاني الشقة 5 محيط الرباط.
املسير : بوحميد سيف الدون.

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 
.844472

592 P

 ABOUACHI  SARL.AU
بمقت�سى عقد بتاريخ  04/05/2020 
األسا�سي  النظام  وضع  تم  بسطات 
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 
بشريك واحد والتي  تحمل ا خصائص 

التالية :
التسمية :

 ABOUACHI SARL.AU
جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد
و  االستيراد  االجتماعي:  الهدف 
التصدور تربية العذول و التجارة في 

العلف.
رأس املال: حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 822.222 درهم في ود :
- عيشور محمد 822.222 درهم

من  ابتداء  سنة   22  : املدة   -
التأسيس النهائي.

إلى  وناور  فاتح  من  املالية:  السنة 
38 دجنبر من كل سنة.

دوار اوالد ع�سي  املقر االجتماعي : 
دار الشافعي البروج سطات.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
غير  ملدة  محمد  عيشور  للسيدة 

محدودة.
اإلوداع  تم  القانوني:  اإلوداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
كما   129/2020 بسطات تحت رقم 
تم تسذيل الشركة بالسذل التجاري 
بتاريخ 26/18/06/2020 تحت عدد 

.5233
1 C

 BELKHAIRAT
 DISTRIBUTION  SARL

بمقت�سى عقد بتاريخ  29/02/2020 
األسا�سي  النظام  وضع  تم  بسطات 
املحدودة  املسؤولية  جات  لشركة 

والتي تحمل ا خصائص التالية :
التسمية :

  BELKHAIRAT DISTRIBUTION
 SARL

جات  شركة   : القانونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة

توزيع العلف   : الهدف االجتماعي 
والتجارة العامة

رأس املال : حدد رأسمال الشركة 
بمبلغ 82.222 درهم في ود :

- بلعرو�سي وحيد 2.222 درهم
- بلعرو�سي حاتم  8.222 درهم

من  ابتداء  سنة   22  : -املدة 
التأسيس النهائي.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 دجنبر من كل سنة.

 822 مراب رقم  املقر االجتماعي : 
بلوك 3 حي ميمونة سطات.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
غير  ملدة  حاتم  بلعرو�سي  للسيد 

محدودة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  باملحكمة  القانوني 
كما   187/2020 بسطات تحت رقم 
تم تسذيل الشركة بالسذل التجاري 
عدد  تحت   18/06/2020 بتاريخ 

.5238
2 C

HAITAM TRANST SARL AU
العنوان : اوالد بوعزة جماعة  اوالد 

بورحمون سوق السبت  
رقم التقييد بالسذل التجاري

-887-
تأسيس شركة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   31/01/2020
املسوولية  جات   لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  دات  املحدودة 

تحمل  ا خصائص التالية :

 HAITAM  : الشركة  تسمية 
TRANST SARL AU

جماعة   بوعزة  اوالد   : العنوان 
اوالد بورحمون سوق السبت

الغرض :  تاجر اللوازم املكتبية                            
رأس املــال 822.222 درهم

مقسم إلى 8222 حصة اجتماعية 
قيمتها 822 درهم . 

الغني  عبد  لغميري  السيد   -
القاطن باوالد حمدان انزالة شارع 4 

رقم 8 بني مالل 
- وملك : 8222 حصة

السنة املـالية : السنة امليالدوة
مدة الشركة : 22 سنة 

عبد  صوالح  السيد  -املسير 
ا حفيظ القاطن بحي النهضة ) سوق 

السبت
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
تحت رقم    االبتدائية بسوق السبت  

)5  بتاريخ  23/02/2020.
3 C

   UNIMARIT SARLAU
دوار اوت اعلي اكطاوة  قصبة تادلة   

راس املال : 82.222 دهم 
السذل التجاري رقم : 468 

اعالن تصفية شركة 
االستتنائي  القرار  بمقت�سى 
للشركاء الشركة بتاريخ 09/06/2020 

تم ما ولي 
قفل التصفية  

- اعالن نهاوة تصفية الشركة 
- تعيين السيد  عب�سي الشرقاوي     

صا ح مصفيا لها  
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   -
االبتدائية قصبة تادلة  تحت   عدد 

44/2020 بتاريخ 17/06/2020.
4 C

BTP GO TRAV SARL
رقم السذل التجاري 2222

موطنة بتجزئة العثمانية الحي 
اإلداري الطابق الثالث بني مالل

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (8
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة تحمل ا خصائص التالية :
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BTP GO TRAV : التسمية
بتجزئة  موطنة   : العنوان 
الطابق  اإلداري  الحي  العثمانية 

الثالث بني مالل. 
الغرض:  أعمال مختلفة والبناء

درهم   822.222  : املال  رأس 
اجتماعية  حصة   8222 إلى  مقسم 

قيمتها 822 درهم .
حي  ابراهيم  أغزيف  السيد 
مالل  بني   2 رقم   8 بلوك  االنبعاث 

وملك 522 حصة اجتماعية .  
عنوانه  محمد،  اوالواد   : السيد 
املشيل،  اتربات  تادارت  اوت  قصر 

وملك 522 حصة اجتماعية.    
السنة املالية : السنة امليالدوة.

مدة الشركة :  22 سنة 
التسيير : أغزيف ابراهيم و اوالواد 

محمد.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (87 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

بتاريخ 88 مارس.
5 C

   ITRAMARIT SARLAU
 دوار اوت اعلي اكطاوة  قصبة تادلة   

راس املال : 22.222 دهم 
السذل التجاري رقم : 722 

اعالن ح تصفية شركة 
االستتنائي  القرار  بمقت�سى 
للشركاء الشركة بتاريخ  09/06/2020 

تم ما ولي 
قفل التصفية  

- اعالن نهاوة تصفية الشركة 
- تعيين السيد  عب�سي الشرقاوي     

صا ح مصفيا لها  
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   -
تحت عدد  تادلة   االبتدائية قصبة 

45/2020 بتاريخ 17/06/2020.
6 C

S.M ANIMATION  SARL AU
822.222DH

اعالن عن تأسيس شركة جات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   03/15/2020
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية : 

جات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

S.M ANIMATION  :التسمية

األنشطة   : الشركة  غرض 

الرياضية
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

84سوق القدوم الطابق الثاني بلوك 

د زنقة8) غشت، خريبكة

مدة الشركة : 22 سنة.

 822.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم

إلى  مقسمة   : النقدوة  ا حصص 

درهم   822 فئة  من  حصة   8222

للحصة موزعة على:  

 822.222  : حرشاوي  سعيد   -

درهما. 

ا حصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم:

سعيد حرشاوي الساكن رقم 28) 

الطاشرون بوجنيبة، خريبكة

توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

مساهم  حرشاوي  سعيد  للسيد: 

ومسير ملدة غير محدودة

ب  القانوني  االوداع  تم 

23/06/2020 تحت رقم 6357.

7 C

 SOCIETE EL BOULMANI

TRAVAUX SARL AU
شركـــــة جات املسؤوليــــة املحــــدودة 

بشريـــــك واحـــــد
رأسمالهـــــا 822.222 درهـــــم

مقـرها االجتماعـي: دوـــــور تامـــــودا 

بلـــــوك س 3 الطـــابق 4 رقـــــم -85 

تطـــوان 

عقــــــــــد التأ سيــــــــــس
عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 

بتطـــوان،   10/06/2020 في:  املـــؤرخ 

األساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 

املحـــدودة  املسؤوليـــة  جات  لشركـــة 

بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة :

 BOULMANI   :تسميــــة الشركــــــــة -
TRAVAUX

الشركـــة  الشركـــــة:  أغـــــراض   -
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :
أشغـــــال مختلفـــــة للبنـــــاء

وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة 
األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة .
تامـــــودا  دوـــــور  االجتماعي:  املقر   -
 85- رقـــــم   4 الطـــابق   3 س  بلـــــوك 

تطـــوان
- الرأسمــــــــــــال:  لقـــد تحـــدد رأسمـــال 
 822.222  : الشركـــة فــــي مبلـــغ قـــدره 
8222حصـــة مـــن  درهـــم مقســـم إلـــى 
درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة   822 فئـــة 

كمـــا ولـــي:  
بوملانـــــي  الرحيـــــم  عبد   : السيــــد   -
حصـة مرقمــة مــــن  8222  وصـــل إلــى 

 8 إلــــى 8222.     
- املـــدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 
22 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسذيـل 

بالسذـل  التجـاري. 
- التسيير : لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة 
عبد  السيــــد  إلـــى  الشركــــة  تسييــــر 
ملــــدة  واحـــد  كمسيـــر  بوملانــي  الرحيــم 

غيـــــــر محـــــــددة.        
لـــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم   -
كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائيـــة 

بتطـــوان بتاريـــخ: 18/06/2020
755 وتقييــــد الشركـــة  تحـــــت رقـــــم 
 : رقم  تحـــت  التجـــاري  بالسذـــل 

 .(6838
مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

8 C

 INNOJURIS CONSEILS
 JURIDIQUE HAFOUD SARL

AU
42222DH

اعالن عن تأسيس شركة جات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية: 

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

التسمية :

 INNOJURIS CO2NSEILS 

 JURIDIQUE HAFOUD

نصيحة قانونية   : غرض الشركة 

وتطوير  برمجة   - أعمال  مسؤول   -

تكنولوجيا املعلومات.
 2( رقم  االجتماعي:  املقر  عنوان 

بلوك س شارع عالل الفا�سي النهضة 

الطابق الثالث، خريبكة.

مدة الشركة : 22 سنة.

 42.222  : الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم.

مقسمة   : النقدوة  ا حصص 

درهم   822 حصة من فئة   422 إلى 

للحصة موزعة على:  

- حمزة حفوض : 42.222 درهما. 

ا حصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم:
زنقة   23 حمزة حفوض الساكن 

الشيشان حي الكرم، خريبكة

توزيع االنصبة على الشركاء: 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

للسيد حمزة حفوض مساهم ومسير 

ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االوداع  تم 

22/06/2020 تحت رقم 6355.

9 C

PERSOLAM
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   88-23-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:

     PERSOLAM : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

واستغالل  الفالحي  االنتاج   -

األرا�سي الفالحية. 
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- وبصفة عامة مختلف العمليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

رقم   ( : حي القسم  املقر الرئي�سي 

)3 -الداخلـة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

822 درهم مقسمة  كالتالي : 

السيد. احمد العالم : 452 حصة.

 : ملباركي  بوتال  موالي  السيد.    

452 حصة.

 : الدليمي  الطالب  السيد.    

822 حصة.

السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

الطالب الدليمي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 82-26-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 

و املسذل في   373-(2(2 تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم85653.

10 C

DAKHLA TRIP AND COACH
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   26-23-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:

التسمية : 

 DAKHLA TRIP AND COACH

جات  شركة  القانوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

أنواع  جميع  لتعلم  مدرسة   -

الرياضات املائية.

- وبصفة عامة مختلف العمليات 

املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 

وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.  

املقر الرئي�سي : شارع العركوب رقم 

-4)77-28 الداخلـة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 82.222 
درهم مقسمة إلى مائة  حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  وملكها  درهم   822

MAS JULIEN
 : : تسير من طرف السيدة  اإلدارة 

MAS JULIEN ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ((-26-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
2)2)-388  و املسذل في  تحت رقم  

السذل التجاري تحت رقم 85665.
11 C

ORCHI PECHE
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   86-26-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:
     ORCHI PECHE : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.
املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

التصدور، البيع و الشراء، النقل، 
األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوجات البحرية، تجهيزات، مواد 
ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أولية 

بالصناعة و التجارة البحرية.
العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
حي النهضة بقعة   : املقر الرئي�سي 

رقم5))8  الداخلة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
 : السيد  بالكامل  وملكها  درهم   822

عبد العزيز عر�سي .
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

عبد العزيز عر�سي ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 (3-26-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
واملسذل في    386-(2(2 تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم 85675.
12 C

SWZ CONSTRUCTION
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   87-26-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:
التسمية : 

 SWZ CONSTRUCTION
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.
املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:
أشغال البناء و أشغال مختلفة.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 
املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.
حي النهضة بقعة   : املقر الرئي�سي 

رقم 8622 - الداخلة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى الف حصة من فئة 
السيد:  بالكامل  وملكها  درهم   822

محمد اوعي�سى.
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

محمد اوعي�سى ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 26-27-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
واملسذل في    444-(2(2 تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم 85762.
13 C

GARDILAM
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   88-23-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:
       GARDILAM : التسمية

جات  شركة  القانوني:  الشكل 
املسؤولية املحدودة.

املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:
- جميع أشغال ا حراسة.

- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.

رقم   ( : حي القسم  املقر الرئي�سي 
)3 -الداخلـة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

822 درهم مقسمة  كالتالي: 
السيد احمد العالم : 452 حصة

السيد. موالي بوتال ملباركي : 452 
حصة

 822  : الدليمي  الطالب  السيد. 
حصة

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
الطالب الدليمي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 82-26-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
و املسذل في   374-(2(2 تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم85655.
14 C

G.B EL MAJOR PESCADO
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   28-26-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:
التسمية :

G.B EL MAJOR PESCADO 
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

والشراء،  البيع  التصدور،   -
األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 
واملنتوجات البحرية، تجهيزات، مواد 
ماله عالقة  كل  عام  بشكل  و  أولية 
النقل  بالصناعة و التجارة البحرية، 

 حساب الغير. 
- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغيرا ملنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
الصناعي  الحي   : الرئي�سي  املقر 

بقعة رقم ا 86)  -الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

822 درهم وملكها بالكامل:
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السيد: محمد غيالن 322 حصة
السيد: رشيد بيفري 322 حصة
السيد: انوار غيالن 822 حصة

السيد: اسامة غيالن 822 حصة
السيد: محمد بيفري 822 حصة
السيد: حسن بيفري 822 حصة

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 
محمد غيالن ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 26-27-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
و املسذل في   44(-(2(2 تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم.85765.
15 C

 ENTREPOTS LOGISTIQUE
DAKHLA

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة بمشارك واحد

بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 
قوانين  وضع  تم   (7-2(-(2(2

الشركة جات املميزات التالية :
التسمية:

 ENTREPOTS LOGISTIQUE
 DAKHLA  par abréviation

 E.L.D.A
جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.
املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

- وحدة لتخزين و تجميد السمك. 
- وبصفة عامة مختلف العمليات 
املنقولة  العقارية  املالية،  التجارية، 
وغير املنقولة التي من شأنها توسيع 

نشاط الشركة.
املقر الرئي�سي : حي املسذد رقم 85 

-الداخلـة.
الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
شركة  بالكامل  وملكها  درهم   822
 CONSERVERIES RIO DE ORO

   .SARL
السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

 حسن املذيد ملدة غير محددة.
بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ((-26-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
في  واملسذل  رقم2)2)-382  تحت 

السذل التجاري تحت رقم85663.
16 C

 MOROCCAN RIADS

MANAGEMENT
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (4-82-(288

الشركة جات املميزات التالية:

 MOROCCAN RIADS : التسمية

 MANAGEMENT

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

- استغالل و تسيير فندق.

- وبصفة عامة مختلف العمليات 

املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 

وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.

محمد  شارع   : الرئي�سي  املقر 

عبداملولى  اقامة    8( رقم  ا خامس 

الطابق االول- الداخلة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 

درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 

السيد:  بالكامل  وملكها  درهم   822

توفيق الغفولي.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

توفيق الغفولي ملدة غير محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 22-88-(288 بتاريخ  بوادي الذهب، 

288)-8787  واملسذل في  تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم 828)8.

17 C

ATUNKA
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   (5-26-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:

     ATUNKA : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

التصدور، البيع و الشراء، النقل، 

األسماك  أنواع  ملختلف  التسويق 

واملنتوجات البحرية، تجهيزات، مواد 

عالقة  ماله  كل  عام  وبشكل  أولية 

بالصناعة و التجارة البحرية.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 

وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.

العركوب شارع   : الرئي�سي   املقر 
 رقم 4)77-28  الداخلة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 82.222 

درهم مقسمة إلى مائة حصة من فئة 

السيد  بالكامل  وملكها  درهم   822

محمد السماللي الرحالي .

السيد:  من طرف  تسير   : اإلدارة 

غير  ملدة  الرحالي  السماللي  محمد 

محددة.

بكتابة  تم   : القانوني  اإلوداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

 27-27-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 

واملسذل في    454-(2(2 تحت رقم 

السذل التجاري تحت رقم 85785.

18 C

DAKHLA ALLIANCE
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بمشارك واحد
بتاريخ  العرفي  للعقد   تبعا 

قوانين  وضع  تم   83-23-(2(2

الشركة جات املميزات التالية:

  DAKHLA ALLIANCE : التسمية

جات  شركة   : القانوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمشارك واحد.

املوضوع : وتعلق نشاط الشركة:

استغالل وتسيير فندق.

العمليات  عامة مختلف  وبصفة 

املنقولة  العقارية،  املالية،  التجارية، 

وغير املنقولة التي من شانها توسيع 

نشاط الشركة.

املقر الرئي�سي : حي املنتزه بقعة رقم 

6) - الداخلة.

الرأسمال : حدد في مبلغ 822.222 
درهم مقسمة إلى ألف حصة من فئة 
السيد  بالكامل  وملكها  درهم   822

محمد الزاهر.
السيد  طرف  من  تسير   : اإلدارة 

محمد الزاهر ملدة غير محددة.
بكتابة  تم  القانوني:  اإلوداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 23-27-(2(2 بتاريخ  بوادي الذهب، 
في  واملسذل   432-(2(2 رقم  تحت 

السذل التجاري تحت رقم 85748.
19 C

  STE IMMOBOULAHFA
S.A.R.L-AU

تأســــيس شركة جات مسؤولية  
محدودة

شارع القاهرة رقم 24 عمارة 8 طابق 
8 الشقة 5

تطوان
بتطوان  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  تحرير  تم   13/03/2020
األسا�سي لشركة  محدودة املسؤولية  

جات املميزات التالية :
  STE IMMOBOULAHFA : االسم

S.A.R.L-AU
واألشغال  أشغال البناء   : الهدف 

العامة.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة   -
التجارية والصناعية والتقنية واملالية 
أو  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 

غير مباشر بالهدف املذكور أعاله.
القاهرة  شارع   : االجتماعي  املقر 
 .5 الشقة   8 طابق   8 عمارة   24 رقم 

تطوان.
بو حف  السيد  عين   : التسيير 
محمد  مسير للشركة ملدة غير محددة 

املدة :
مدة الشركة : 22 سنة

س 
ْ
: حدد را س املال االجتماعي 

ْ
را

درهم   822.222 في  الشركة  مال 
اجتماعية  حصة   822 إلى  واملقسم 
و املوزعة على  درهم.   8222 من فئة 

الشكل التالي :
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السيد بو حف محمد : مائة  ألف 
درهم )822.222( يعني 822 حصة.

لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ: 25/06/2020.
تحــت رقــــم : 886 وتقييــد الشركـة 
بالسذــل التجــاري تحــت رقــم 6875).

قصد بيان و اقتطاف
التسيير

20 C

 IBER CAZA
  INTERNACIONAL 

S.A.R.L-AU
تأســــيس شركة جات مسؤولية  

محدودة
شارع القاهرة رقم 24 عمارة 8 طابق 

8 الشقة 5
تطوان

بتطوان  عرفي  عقد  بمقت�سى   
القانون  تحرير  تم   12/06/2020
األسا�سي لشركة  محدودة املسؤولية  

جات املميزات التالية 
 IBER CAZA  : االسم 

INTERNACIONAL  S.A.R.L-AU
الهدف :

-الصيد السياحي.
تنظيم أوام الصيد واملناسبات   -
مع الترحيب والسفر للسياح املحليين 

والدوليين.
املنتجات  واستيراد  تسويق   -

املتعلقة بالنشاط أعاله.
وجميع  اللعبة  وشراء  بيع   -
املنتجات واآللة إلعادة تخزين اللعبة.
الدراج  طيور  تربية  محطة   -

والبط.
الوحدة- شارع   : االجتماعي  املقر 

تطوان. 
البازي  السيد  عين   : التسيير 
نعمان مسير للشركة ملدة غير محددة 

املدة : مدة الشركة 22 سنة.
س 

ْ
: حدد را س املال االجتماعي 

ْ
را

درهم   822.222 في  الشركة  مال 
اجتماعية  حصة   822 إلى  واملقسم 
درهم و املوزعة على   8222 من فئة 

الشكل التالي :

ألف  مائة   السيد البازي نعمان  

درهم )822.222( يعني 822 حصة.

لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

لتطــوان بتاريــخ: 30/06/2020.           

وتقييــد الشركـة   288 تحــت رقــــم: 

بالسذــل التجــاري تحــت رقــم 3)62).
قصد بيان و اقتطاف

التسيير

21 C

فابورينوكس ماغوك
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
الرأسمال االجتماعي822.222 درهم

شارع ولد سيدي بابا اقامة املذد 
رقم 28 الوالوة تطوان

ازيد جيستيون شركة جات مسؤولية 

محدودة 

بشارع ولد سيدي بابة إقامة املذد 
رقم 28 الوالوة تطوان

 رقم التقييد في السذل التجاري : 

8(743

بمقت�سى عقد عرفي / عقد موثق 

إعداد  تم   15/06/2020 في  مؤرخ 

جات  للشركة  األسا�سي  القانون 

املسؤولية املحدودة باملميزات التالية:

جات  الشركة   : الشركة  شكل 

شريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

واحد.

فابورينوكس   : الشركة  تسمية 

 FAVORINOX MAROC ماغوك 

 SARL AU

تصميم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املطابخ و انتاجها.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 28 ولد سيدي بابة إقامة املذد رقم 

الوالوة تطوان.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة.

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

مائة ألف درهم.

8222 حصة   : ا حصص النقدوة 

اجتماعية بقيمة 822 درهم للحصة.

الشخصية  الشركاء  أسماء 
والعائلية: 

السيد : أووب مخلوف
توزيع األنصبة على الشركاء:

حصة   8222 السيد حسن اوكن 
اجتماعية .

الشخ�سي  الشركة  مسير  اسم 
والعائلي وعنوانه :

الساكن  مخلوف  أووب   : السيد 
زنقة  عامر  أبي  بني  املنصور  بشارع 

الزيتون رقم 7 تطوان.
لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   25/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
وتقييــد الشركـة بالسذــل   887 رقــــم 

التجــاري تحــت رقــم 6877).
22 C

 ECOLE DE COIFFURE ET
 D’ESTHÉTIQUE LINA PRIVÉ

SARL AU
تأســــيس شركة جات مسؤولية  

محدودة
العمارة رقم 7 درب بوحرمة شارع 

ا حاج عبد السالم بلقات 
)شارع املحلة سابقا( تطوان

مؤرخ في  عرفي   عقد   بمقت�سى  
قد تم تأسيس شركة   88.26.(2(2
جات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

ا خصائص التالية : 
 Ecole de coiffure et  : التسمية 

d’esthétique lina privé SARL AU
جات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد. 
الهدف االجتماعي : مدرسة لتعليم 

ا حالقة والتجميل. 
درهم    822.222  : املال  رأس 
مقسمة إلى 822 حصة من فئة 822 

درهم.
الشركاء :

شيماء الطاهري : 822  حصة.
املذموع : 822 حصة.

املدة : 22 سنة .

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسذيل.
رقم  العمارة   : االجتماعي  املقر 
عبد  ا حاج  شارع  بوحرمة  درب   7
)شارع املحلة سابقا(  بلقات  السالم 

تطوان.
التسيير السيدة : شيماء الطاهري.    
لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   29/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
بالسذــل  الشركـة  وتقييــد   24 رقــــم: 

التجــاري تحــت رقــم 6227).  
مقتطف للنشر واإلشهار

23 C

  STE AGOULAL TRAVAUX
 S.A.R.L AU

شركـة محـدودة املسؤوليـة جات  
شريك الوحيد  

رأسمالــها 10.000،00 درهــــــم
مقـــرها االجتماعـــي: شارع عبد الكريم 

ا خطابي و شارع ا ذامعة العربية 
رقم 7 املضيق.

عقــــــد التأ سيـــــس
عرفـي  عقـد  ملقتضيـات  طبقـا 
بتطـوان،   15/06/2020 فـي  املـؤرخ 
تـم تأسيـس شركــة محدودة املسؤولية 
باملواصفات  الوحيد  شريك  جات 

التالية :
: الشركـــــة  تسميــة   - 
STE AGOULAL TRAVAUX SARL AU 
األثاث  بيع   : الشركــة  اغــراض   -

بالتقسيط 
عبد  شارع   : االجتماعي  املقر   -
ا ذامعة  شارع  و  ا خطابي  الكريم 

العربية رقم 7 املضيق.
: لقد تحدد رأسمال  الرأسمــــــــال   -
82.222 درهـم  الشركة في مبلغ قـدره 
مقسـم  إلى 822 حصـة من فئة 822 

درهم لكل حصة مفوتة كما ولي :     
السيــــد: العيا�سي أمغار.

- املــــدة : حــددت مــــدة الشركـة فــي 
22 سنــــة ابتــــداء مـــــن تاريــــخ التسذيـل 

بالسذـل التجـاري.
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لقـد أسنـدت صالحية   : التسيير   -
العيا�سي  السيـد  إلـى  الشركة  تسييـر 

أمغار كمسيـر ملدة غير محـــددة.    
األول  وبـــدأ   : املحاسبي  -العام 
الواحــد  فـــي  وينتهــي  وناوـــر  شهـــر  مـــن 

والثالثيــن مــن شهــر دجنبـــر.
لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   29/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
وتقييــد الشركـة بالسذــل   234 رقــــم 

التجــاري تحــت رقــم 6825)  .
مقتطف من أجل البيان والنشر

24 C

 SOCIETE LLC NEST MAROC
 S.A.R.L

مؤرخ  عرفي   عقد   بمقت�سى  
تأسيس  تم  ب07/03/2020  في 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  جات 

ا خصائص التالية : 
 SOCIETE LLC NEST  : التسمية 

  MAROC S.A.R.L
 SARL - AU : الصفة القانونية

الهدف  االجتماعي : جميع خدمات 
االستشارة و التوجيه و إعداد ملفات 

الدراسة باملغرب وبا خارج
درهم   822.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   8222 إلى  مقسمة 

.822
الشركاء : 

أومن هرندو
كمال عشير

عادل البلقاسمي
املدة : 22 سنة.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسذيل.
محمد  شارع   : االجتماعي  املقر 
 ،4 رقم  شقة   ،(34 رقم  ا خراز، 

تطوان.
التسيير : أومن هرندو

لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   15/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
رقــــم 2685 وتقييــد الشركـة بالسذــل 

التجــاري تحــت رقــم 6725).
مقتطف للنشر واالشهار 

25 C

FIDUCIARE
LAAJEB ACCOUNTING SARL

ALHISN WORK
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   18/06/2020 بتاريخ  تطوان 
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس  تم 
ا خصائص  تحمل  والتي  املحدودة 

التالية: 
            ALHISN WORK : التسمية
جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة.
اشغال   : االجتماعي  الهدف 
نقل  تجارة،  أعمال البناء،  مختلفة، 
املشاركة  الغير،  عن  نيابة  البضائع 
وا خاصة،  العامة  األسواق  في 
صيانة وتطوير املساحات ا خضراء، 
والتنظيف،  واملراقبة  ا حراسة 
وبيع  استيراد وتصدور وتجارة وشراء 
واملوقع،  البناء  آالت  املعدات  جميع 
نقل البضائع وا خدمات اللوجستية، 
واملحاجر،  املناجم  واستغالل  بحث 
مساعدة العمالء والتنسيق، التغذوة 
الزراعي،  والعمل  والصناعة  العامة 
دراسة  البناء،  معدات  استئجار 
مشاريع املشتروات العامة واملساعدة 
االستحواج بجميع األصول  التقنية، 
األصول  جميع  وتشغيل  وإنشاء 
غير  أو  مباشرة  املرتبطة  التجارية 
مباشرة بهدف الشركة، وبشكل عــام 
جميع العمليات الصناعية والتجارية 
العقارية  وغير  والعقارية  واملالية 
املرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر 
أغراض  أو  إليها  املشار  باألغراض 

مشابهة أو مماثلة.
رأس املال 822.222 درهم مقسمة 
إلى 8222.حصة من فئة 822 درهم.

الشركاء : 
محمد القاسمي 522 حصة  

عبد اإلله ا خنوس 522 حصة
املدة : 22 سنة

إلى  وناور  فاتح  من  املالية:  السنة 
38 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.
املقر االجتماعي )88 شارع النقيب 
الرمز  طابولة  الشهداء  دور  املزدكي 

البرودي 22)82 تطوان.

التسيير : ومحمد القاسمي مغربي 
التعريف  لبطاقة  حامل  ا ذنسية 

.BH578(45 الوطنية
لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   26/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
وتقييــد الشركـة بالسذــل   882 رقــــم 

التجــاري تحــت رقــم 6888).  
مقتطف للنشر واالشهار

26 C

STE FIKAMED sarl
Comptable Agrée Par l’Etat

 STE BEN YAMOUN
 DISTRIBUTION SARL
رأسمالها 322.222 درهم 

الكائن مقرها ب: 8) شارع تطوان 
الطابق األول تجزئة كريمة  

- مرتيل –
رقم التقييد في السذل التجاري: 

(6265
عقد التأسيس

مسذل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتطوان   15/06/2020 بتاريخ 
با خصائص  تتميز  شركة  تأسست 

التالية :
 STE أو تسميتـــها  الشركة  عنوان 
 BEN YAMOUN DISTRIBUTION

SARL
الشركة   : الشركة  أغراض 

تأسست لألغراض التالية :
توزيع ا خميرة و مشتقاتها.

املقر االجتماعي  : مقرها 8) شارع 
كريمة  تجزئة  األول  الطابق  تطوان 

مرتيل.
سنة ابتدءا من تاريخ   22  : املدة 

التسذيل بالسذل التجاري .
 322.222 في  محدد  املال:  رأس 
درهم، ويمثل 3222 حصة اجتماعية 
بقيمة 822 درهم للحصة مفوتة كما 

ولي :  
 8522  : وامون  بن  رضا  السيد 

حصة اجتماعية.  
 8(52  : السيد محمد بن وامون 

حصة اجتماعية.
 (52  : العمراني  نبيلة  السيدة 

حصة اجتماعية.
الشركاء : 

املقيم   وامون،  بن  رضا  السيد 
 5 ط   575 بشارع محمد ا خراز رقم 

شقة 3) تطوان.
املقيم  وامون،  بن  محمد  السيد 
 83 بشارع ميسور تجزئة مونيا رقم 

الشطر الثاني تطوان.
املقيمة  العمراني،  نبيلة  السيدة 
 83 بشارع ميسور تجزئة مونيا رقم 

الشطر الثاني تطوان.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد رضا بن وامون، املقيم  بشارع 
محمد ا خراز رقم 575 ط 5 شقة 3) 

تطوان، بصفة دائمة
األول من  وبدأ   : املحاسبي  العام 
شهر وناور وينتهي في الواحد والثالثين 

من شهر دجنبر 
االحتياط  لتكوين   5%  : األرباح 

القانوني والباقي موزع بين الشركاء.
لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   08/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
رقــــم 8282 وتقييــد الشركـة بالسذــل 

التجــاري تحــت رقــم 6265).
STE FIKAMED SARL

27 C

 STE NASRO&ZAID TRANS
SARL-AU

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   (2(2 وونيو   2(
املحدودة    املسؤولية  جات  شركة 
تحمل  والتي  الوحيد  الشريك  جات 

ا خصائص التالية : 
التسمية : نصرو &زيد طرانس.

جات  شركة   : القانونية  الصفة 
الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
الهدف االجتماعي :  نقل العمال

درهم   822.222  : املال  رأس 
مقسمة إلى 8222حصة من فئة 822 

درهم.
الشركاء : 822حصة.

املدة : 22 سنة.
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من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسذيل.

املقر االجتماعي: تجزئة الوقاوة س 
رقم 5)8 تطوان.

 التسيير :محمد عبيدو.

لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 

كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 

تحــت   22/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
وتقييــد الشركـة بالسذــل   888 رقــــم 

التجــاري تحــت رقــم 6855).  
مقتطف للنشر واالشهار 

28 C

 GREEN VOLTS SARL
822.222DH

اعالن عن تأسيس شركة جات 
املسؤولية املحدودة

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   22/06/2019

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية: 

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة. 

 GREEN VOLTS  :التسمية

وتركيب  دراسة  الشركة:  غرض 

جميع أعمال التشغيل االلي واالعمال 

الكهربائية الصناعية - تركيب محطة 

الطاقة.

عنوان املقر االجتماعي : كراج رقم 

3) تجزئة صدق الفتح )، خريبكة.

مدة الشركة : 22 سنة.

 822.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.

إلى  مقسمة  النقدوة:  ا حصص 

درهم   822 فئة  من  حصة   8222

للحصة موزعة على:  

- حسن الهاشمي 52.222  درهما. 

- محمد حراي�سي: 52.222 درهما.

ا حصص العينية: 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم :

بالرقم  الساكن  الهاشمي  حسن 

38 البناوات ا ذدودة، خريبكة .

محمد حراي�سي الساكن دوار أوالد 
اعبدون، خريبكة.

توزيع االنصبة على الشركاء : 
التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
كمساهم  الهاشمي  حسن  للسيد 
والسيد محمد  ومسير ملدة محدودة، 

حراي�سي كمساهم.
ب  القانوني  االوداع  تم 

29/06/2020 تحت رقم 6362.
29 C

 JASMINE ACTIVITIES
SARL AU

822.222DH
اعالن عن تأسيس شركة جات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد 
بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 وونيو   (5  
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية: 
جات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
  JASMINE ACTIVITIES : التسمية
غرض الشركة: اشغال مختلفة و 

البناء - تاجر- مطعم
عنوان املقر االجتماعي: مراب رقم 

26 حي قدور بلحاج، خريبكة.
مدة الشركة: 22 سنة.

 822.222  : مبلغ رأسمال الشركة 
درهم.

مقسمة  النقدوة:  ا حصص 
إلى8222   حصة من فئة 822 درهم 

للحصة موزعة على:  
 822.222  : بوسليم  واسمين   -

درهما. 
ا حصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسماء 
والعائلية وعناوينهم:

 26 واسمين بوسليم الساكن رقم 
حي قدور بلحاج، خريبكة

توزيع االنصبة على الشركاء : 
التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
مساهمة  بوسليم  واسمين  للسيدة: 

ومسيرة ملدة غير محدودة.

ب  القانوني  االوداع  تم 

01/07/2020 تحت رقم 6378.

30 C

BAKAB  SARL AU

822.222DH

اعالن عن تأسيس شركة جات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم إعداد القانون   (2(2 وونيو   (4  

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية: 

جات  شركة  الشركة:  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

  BAKAB  :التسمية

 - اآلفات  عالج  الشركة:  غرض 

اشغال مختلفة و البناء - تاجر.

 36 رقم  االجتماعي:  املقر  عنوان 

زنقة ام القرى الرشاد 3، خريبكة

مدة الشركة : 22 سنة.

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم.

إلى  مقسمة  النقدوة:  ا حصص 

درهم   822 فئة  من  حصة   8222

للحصة موزعة على:  

 : كبوري  الدون  بدر  احمد   -

822.222 درهما. 

ا حصص العينية : 

الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم :

احمد بدر الدون كبوري الساكن 

رقم 3 زنقة بلعمان طابق 8 شقة 88 

حي الراحة الدار البيضاء.

توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

كبوري  الدون  بدر  احمد  للسيد 

مساهم ومسير ملدة غير محدودة.

تم االوداع القانوني ب فاتح ووليو 

2)2) تحت رقم 6373.

31 C

EXPERTRAV SARL AU
822.222DH

اعالن عن تأسيس شركة جات 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   27/05/2020
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية : 
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد
  EXPERTRAV  :التسمية

اشغال مختلفة   : غرض الشركة 
والبناء.

 85 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
تجزئة عابد، خريبكة

مدة الشركة : 22 سنة.
 822.222  : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم.
إلى  مقسمة   : النقدوة  ا حصص 
درهم   822 فئة  من  حصة   8222

للحصة موزعة على :  
- خالد ناوي : 822.222 درهما. 

ا حصص العينية : 
الشخصية  الشركاء  اسماء 

والعائلية وعناوينهم :
خالد ناوي الساكن رقم 85 تجزئة 

عابد، خريبكة.
 85 رقم  الساكن  رزيق  بسمة 

تجزئة عابد، خريبكة.
توزيع االنصبة على الشركاء : 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
للسيدة بسمة رزيق مسيرة ملدة ثالث 

سنوات وخالد ناوي كمساهم.
ب  القانوني  االوداع  تم 

25/06/2020 تحت رقم 6368.
32 C

YAFOUZ SARL
العنوان: دوار اوت عمير، فم اودي 

اوالد امبارك بني مالل  
رقم السذل التجاري

82238
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  إنشاء  تم   2020/03/18
تحمل  املحدودة  املسؤولية  جات 

ا خصائص التالية :
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YAFOUZ SARL : التسمية
عنوان : دوار اوت عمير، فم اودي 

اوالد امبارك بني مالل  
الضيعات  تسيير   : الغــرض 

الفالحية
درهم   822.222  : املــال  رأس 
اجتماعية  8222حصة  إلى  مقسم 

قيمتها 822 درهم 
- السيد : السيد ادريس احنصال 
86الرقم  القاطن بحي النصر الزنقة 

86 بني مالل، ومتلك 522 حصة.
وراس  صا ح  السيد   : السيد   -
 88 الزنقة   ( القاطن بحي ا حربولية 
الرقم 4 بني مالل، ومتلك 522 حصة.

السنة املـالية : السنة امليالدوة
مدة الشركة : 22 سنة

ادريس احنصال  السيد   : املسير 
86الرقم  القاطن بحي النصر الزنقة 

86 بني مالل
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 ،(44 االبتدائية بني مالل تحت رقم 

تاريخ 2020/06/04.
33 C

TRS D.Y.B.A.R.E   SARL
بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في ب 
16/02/2020 قد تم تأسيس شركة 
جات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

ا خصائص التالية : 
TRS D.Y.B.A.R.E : التسمية

جات  شركة   : القانونية  الصفة 
مسؤولية محدودة.

نقل    : االجتماعي  الهدف 
األشخاص  حساب الغير  

درهم     822.222  : املال  رأس 
فئة  من  حصة   822 إلى  مقسمة 

8222 درهم. 
 822 الفتوح  محسن   : الشركاء 
حصة ومحمد  بولعيش 822 حصة  

املدة : 22 سنة.
من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 
38 دجنبر من كل سنة ماعدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ  التسذيل.
 BLAD  HAMZA  :املقر االجتماعي
  DOUAR  BOURIAN  Province

.Tétouan

كل من السيد محسن   : التسيير 
K 522725 ومحمد بولعيش      الفتوح 

.L 452388
لــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم 
كتابــة الضبــط باملحكمــة االبتدائــية 
تحــت   29/06/2020 لتطــوان بتاريــخ 
وتقييــد الشركـة بالسذــل   242 رقــــم 

التجــاري تحــت رقــم 6225).
مقتطف للنشر واالشهار 

34 C

 SOCIETE SK INTERIOR
CONCEPTS   SARL AU

شركـــــة جات املسؤوليــــة املحــــدودة 
بشريـــــك واحـــــد

رأسمالهـــــا 822.222 درهـــــم
مقـرها االجتماعـي: 8) شـــــارع محمـــــد 

ا خامـــــس - تطـــــوان.
عقــــــــــد التأ سيــــــــــس

عرفـــي  عقـــد  ملقتضيـــات  طبقـــا 
بتطـــوان,   15/06/2020 في:  املـــؤرخ 
األساســـي  القانـــــــون  تأسيـــس  تـــم 
املحـــدودة  املسؤوليـــة  جات  لشركـــة 
بشريـــــك واحـــــد باملواصفـــات التاليـــة :

- تسميــــة الشركــــــــة :
 SK INTERIOR CONCEPTS

الشركـــة  الشركـــــة:  أغـــــراض   -
تأسســـت لألغـــراض التاليـــة :

الدوكـــــور الداخلـــــي
وبشكــل عــام العمليــات التجاريـة 
األغــراض  بأحــد  املرتبطــة  املاليــة 

املذكــورة .
شـــــارع   ،(8 االجتماعي:  املقر   -

محمـــــد ا خامـــــس-  تطـــــوان.
- الرأسمــــــــــــال : لقـــد تحـــدد رأسمـــال 
 822.222 قـــدره  مبلـــغ  فــــي  الشركـــة 

درهـــم مقســـم  
 822 حصـــة مـــن فئـــة   8222 إلـــى 
درهـــم لكـــل حصـــة مفوتـــة كمـــا ولـــي :  

تصـــل  خيـــــاط  ساميـــــة   : السيــــد 
إلــــى   8 8222 حصـة مرقمــة مــــن  إلــى 

.8222
-املـــدة : حـــددت مـــدة الشركـــة فـــي 
22 سنـــة ابتـــــداء مـــــن تاريــــخ التسذيـل 

بالسذـل  التجـاري. 

-التسيير : لقـــــد أسنـــدت صالحيـــة 
إلـــى السيــــد ساميـــــة  تسييــــر الشركــة 
خيـــــاط كمسيــــــرة واحـــدة ملــــدة غيـــــــر 

محـــــــددة.        
لـــدى  القانونـــي  اإلوـــداع  تـــم   -
كتابـــة الضبـــط باملحكمـــة االبتدائيـــة 
بتطـــوان بتاريـــخ 26/06/2020 تحـــــت 
)82 وتقييــــد الشركـــة بالسذـــل  رقـــــم 

التجـــاري تحـــت رقم  6887). 
 مقتطـــف مـــن أجـــل البيـــان والنشـــر

35 C

MAROBRA  SARL 
RC 7613

24 حي اطلس بلوك )8  بني مالل 
رأسمال 822.222 دهم

اعالن توسيع نشاط الشركة
االستثنائي  القرار  بمقت�سى 
تم  ،19/3/2019 بتاريخ   للشركاء  

 ما ولي :
توسيع نشاط الشركة الى ما ولي :

- منعش عقاري 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
عدد    تحت  مالل  ببني  االبتدائية 

87)/  بتاريخ  18/06/2020.
36 C

 CHAAF ASSISTANCE SARL
AU

 MULTIالعنوان: عند مركز ا خدمات
SERVICES الحي االداري الطابق 3 

تجزئة العتممانية  بني مالل
رقم السذل التجاري

82833
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إنشاء شركة جات   2020/06/05
الشريك  دات  املحدودة   املسؤولية 

الوحيد   تحمل ا خصائص التالية:
التسمية :

CHAAF ASSISTANCE SARL AU
ا خدمات مركز  عند   : عنوان 
االداري  الحي    MULTI SERVICES
الطابق 3 تجزئة العتممانية  بني مالل
الغــرض : االسعافـ  نقل املصابين- 

سيارة انقاد .

درهم   822.222  : املــال  رأس 

اجتماعية  حصة   8222 إلى  مقسم 

قيمتها 822 درهم 

- السيد : ووسف شعاف القاطن 

بني   3( الرقم  الكرمة  داي  بتجزئة 

مالل، ومتلك 8222 حصة

السنة املـالية : السنة امليالدوة

مدة الشركة : 22 سنة

شعاف  ووسف  السيد  املسير: 

الرقم  الكرمة  داي  بتجزئة  القاطن 

)3 بني مالل

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

رقم  تحت  مالل  بني  االبتدائية 

383بتاريخ 2020/06/29.

37 C

 STE BATIED BUSINESS 

SARL AU
دار الدباغ  شارع نواكشوط رقم 88  

بني مالل 

راس املال 822.222 دهم 

السذل التجاري رقم   45)7 

االستتنائي  القرار  بمقت�سى 

للشركاء  الشركة  بتاريخ 10/3/2020   

تم ما ولي 

- اعالن حل الشركة اعاله و تعيين 

شارع  القاطن  زاكي  محمد  السيد 

الصابر      إقامة  هللا  عبد  بن  عالل 

الفقيه بن صا ح مصفيا لها. 

-تعيين مقر الشركة مقرا لتصفيتها 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   -

عدد  تحت  مالل   ببني  االبتدائية 

319/02020 بتاريخ 29/6/2020.

38 C

  MULTI SERVICE TAHIR

SARL AU
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ  02/07/2020  بسيدي املكي 

تم وضع النظام األسا�سي لشركة جات 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل ا خصائص   التالية :
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 MULTI SERVICE  : التسمية 

TAHIR SARL AU

جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

وبيع  شراء   : االجتماعي  الهدف 

اللوازم املكتبية والطباعة الرقمية
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 822.222  درهم في ود :

     822222 الغفورطهير  عبد   -

درهم 

من  ابتداء  سنة   22 -املدة: 

التأسيس النهائي.

 38 وناور إلى   8 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.

املقر االجتماعي : تجزئة النور زنقة 

املسذد الرقم 867 برشيد 

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  طهير  الغفور  عبد  للسيد 

محددة.

اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 

القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 

تحت رقم 439/2020 كما تم تسذيل 

بتاريخ  التجاري  بالسذل  الشركة 

09/07/2020 تحت عدد 83735.

39 C

DYNAMICMED SARL AU 
عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببرشيد   16/03/2020 بتاريخ 

جات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل ا خصائص التالية :

التسمية  :

DynamicMed  SARL AU 

جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

بيع املعدات    : الهدف االجتماعي 

الشبه الطبية
رأس املال: حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 822.222   درهم في ود :

    822.222 الشطيبي  عباس   -

درهم 

من  ابتداء  سنة   22  : -املدة 

التأسيس النهائي.

 38 وناور إلى   8 : من  السنة املالية 
ديسمبر من كل عام.

املقر االجتماعي : تجزئة خدوجة ) 
رقم 58 الدروة برشيد

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 
غير  ملدة  الشطيبي   عباس  للسيد: 

محددة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تحت رقم 401/2020 كما تم تسذيل 
بتاريخ  التجاري  بالسذل  الشركة 

01/07/2020 تحت عدد83628.    
40 C

 CONCEPTION ET 
REALISATION ILYAS  SARL

عليه  مصادق  عقد  بمقت�سى 
تم  ببرشيد   30/06/2020 بتاريخ  
جات  لشركة  األسا�سي  النظام  وضع 
تحمل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

ا خصائص التالية :
 CONCEPTION ET  : التسمية  

 REALISATION ILYAS  SARL
جات  شركة   : القانونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة 
 ETUDE ET  : االجتماعي  الهدف 
 REALISATION DES TRAVAUX

INDUSTRIELS
رأس املال : حدد رأسمال الشركة 

بمبلغ 822.222  درهم في ود :
- الهام الطويل 52.222 درهم

 - واسين بالعبدوة 52.222 درهم 
من  ابتداء  سنة   22  : -املدة 

التأسيس النهائي.
 38 وناور إلى   8 : من  السنة املالية 

ديسمبر من كل عام.
: زنقة عمرا خيام  املقر االجتماعي 
جوهرة   88 شقة   5 عمارة   ( الطابق 

برشيد
التسيير  حق  أعطي   : التسيير   
واسين  و  الطويل   الهام  للسيدون:  

بالعبدوة  ملدة غير محددة.
اإلوداع  تم   : القانوني  اإلوداع 
القانوني باملحكمة االبتدائية ببرشيد 
تحت رقم 405/2020 كما تم تسذيل 
بتاريخ  التجاري  بالسذل  الشركة 
02/07/2020 تحت عدد  83627.   
41 C

LAFAGA SARL

تــر 82
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LAFAGA SARL

842 شارع لال واقوت الطابق 6 

مكتب 825 ، 2222)، الدارالبيضاء 

املغرب

تــر 82 شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 

شارع لالواقوت زاوية مصطفى 

املعاني الطابق ) رقم 85  - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.33(883

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (282 دجنبر   (2 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

تــر  الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

 822.222,22 رأسمالها  مبلغ    82

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

مصطفى  زاوية  لالواقوت  شارع   68
 (2222  -   85 رقم   ( املعاني الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

صعوبات مادوة.

 68 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مصطفى  زاوية  لالواقوت  شارع 
 (2222  -   85 رقم   ( املعاني الطابق 

الدارالبيضاء املغرس. 

و عين:
و  أحرضان  زهرة    السيد)ة( 

املنار مجموعة  تجزئة   (5 عنوانه)ا( 

 (2372 أنفا   بوزنيقة  زنقة  ك 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  -تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2)2) تحت رقم 732674.

8I

sud boujdour negoce

STE BOURHIM PÊCHE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

78222، بوجدور املغرب
STE BOURHIM PÊCHE  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التنمية 
بوجدور - 78222 بوجدور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3(233

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   22
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BOURHIM PÊCHE
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
بالتقسيط وا ذملة جميع منتوجات 

البحرية تصدور واستيراد.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوجدور   78222  - بوجدور  التنمية 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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بورحيم عنوانه)ا(  السيد سعيد 
حي التنمية بوجدور 78222 بوجدور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بورحيم عنوانه)ا(  السيد سعيد 
حي التنمية بوجدور 78222 بوجدور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 22 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1167/2020.

(I

األستاج علي الشريف العلمي -موثق-

ABOUBAST PROMOTION
إعالن متعدد القرارات

األستاج علي الشريف العلمي -موثق-

إقامة واسمين، العمارة ب، زاوية 

شارع محمد ا خامس و شارع ا ذيش 

امللكي الطابق األول، ا ذدودة. ، 

4222)، ا ذدودة املغرب

 ABOUBAST PROMOTION

«شركة جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

2) زنقة الفقيه املندولي  - 4222) 

ا ذدودة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.75(2

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 88 وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

هشام  السيد  استقالة  ماولي: 

التعريف  لبطاقة  ا حامل  بنزهة، 

كمسير   ،M(77282 رقم  الوطنية 

 ABOUBAST لشركة    شريك  غير 

   «PROMOTION » S.A.R.L

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

أربع  عدد  من  واحد  مسير  حذف 

مسيرون للشركة 

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي:  

االسا�سي  للقانون   43 البند  تحيين 

للشركة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :43 رقم  بند 

 ABOUBAST شركة   تسيير  ماولي: 

بتوقيع   «PROMOTION » S.A.R.L

للمسيرون  منفصل  غير  و  مشترك 
املشاركين : السيد ا حسين أبو الهول 

السيد  أو  بنزهة  املصطفى  السيد  و 

السيد محمد  ا حسين أبو الهول و  

املصطفى  السيد  أو   الهول   أبو 

بنزهة و السيد محمد أبو الهول و هم 

املسيرون  املشاركين الذي تم تعيينهم 

الصالحيات  بأوسع  النحو  هذا  على 

نيابة على الشركة في جميع الظروف

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية با ذدودة  بتاريخ 5) وونيو 

2)2) تحت رقم 5285).

3I

EXCEL COMPTA SARL AU

 THE DESTINY OF THE
MAROCCAN DREAM

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة وردة ب الشقة 2 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 

مراكش املغرب

 THE DESTINY OF THE

MAROCCAN DREAM شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 82 

درب صاليح رياض لعرووس مراكش 

املدونة 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 DESTINY OF THE MAROCCAN

.DREAM

غرض الشركة بإوجاز : االستغالل 
التجاري لدار للضيافة ، رياض

مقاولة لتسيير ا خدمات

التجارة
 82 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

درب صاليح رياض لعرووس مراكش 

املدونة 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة امال غمريش :  62 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

  : مونتيل  فرونسوا  كلود  السيد 

42 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غمريش  امال  السيدة 

لعروس  رياض  صاليح  درب   82

مراكش   42222 املدونة  مراكش 

املغرب.

مونتيل  فرونسوا  كلود  السيد 

رياض  صاليح  درب   82 عنوانه)ا( 

 42222 املدونة  مراكش  لعروس 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   غمريش  امال  السيدة 

لعروس  رياض  صاليح  82درب 

مراكش   42222 املدونة  مراكش 

املغرب

مونتيل  فرونسوا  كلود  السيد 

رياض  صاليح  82درب  عنوانه)ا(  

 42222 املدونة  مراكش  لعروس 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 4)8842.

4I

ارنك

MSETRO TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ارنك

شارع ووسف ابن تاشفين رقم 84 

 LARACHE ،2(222 ،العرائش

املغرب

MSETRO TRANS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املنار 8 رقم 66)  - 222)2 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5(82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MSETRO TRANS

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 TRANSPORT DE PERSONNEL

.POUR LE COMPTE D’AUTRUI

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنار 8 رقم 66)  - 222)2 العرائش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

82.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد أووب الرانكو :  822 حصة 

بقيمة 82.222,22 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  الرانكو  أووب  السيد 
 2(222  686 رقم   8 تجزئة شعبان 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرانكو  أووب  السيد 
 2(222  686 رقم   8 تجزئة شعبان 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 
رقم  تحت   (2(2 ووليوز   26

.(62888(2225582

5I

GRAFCO SARL AU

SOTRAPOR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

GRAFCO SARL AU
 N°15 RUE TELEMCAN

 RESIDENCE GHITA MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

SOTRAPOR شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع أبو 
 حسن املراني إقامة أميرة ) شقة 

3) الطابق 7 م.ج - 52222  مكناس  
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.44323
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 87 فبراور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«شارع أبو  حسن املراني إقامة أميرة 
  52222  - م.ج   7 الطابق   (3 ) شقة 
مكناس  املغرب» إلى «رقم 422 إقامة 
األمل الشقة 8 الطابق السفلي تجزئة 
  52222  -  8 اإلسماعيلية  رياض 

مكناس   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 3)88.

6I

AUDIT MANAGEMENT GESTION

 MAGHREBINE DE TUBES ET
DE SANITAIRES

شركة جات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

 AUDIT MANAGEMENT
GESTION

 RESIDENCE HELVETIA 1 PLACE
 ZELLAQA 2EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
 MAGHREBINE DE TUBES ET DE
SANITAIRES شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية زنقة 
ابو تور و ا ذاللي العوفير  - 22222 

البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.62822

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (288 مارس   8( في  املؤرخ 

املصادقة على :
ا خودة  رشيد   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.222
4.752) حصة لفائدة  السيد )ة( بدر 

ا خودة بتاريخ 84 مارس 288).
تفويت السيد )ة( حورية الشريبي 
أصل  من  اجتماعية  حصة   2.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (2.(52
مارس   8( بتاريخ  ا خودة  فدوى 

.(282
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 288) تحت رقم 664842.
7I

فيفونديس مركز أعمال

 GROUP DIFFERENT
MONEY

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

فيفونديس مركز أعمال
386 تجزئة لينا, طابق 3, رقم س4, 
سيدي معروف ، 82)2)، الدار 

البيضاء املغرب

 GROUP DIFFERENT MONEY

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 

ابراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 

8) اقامة الريحان - 2332) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

452827

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (282 دجنبر   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GROUP DIFFERENT MONEY

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.NEGOCIANT

 33(  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 

 (2332  - اقامة الريحان   (8 الشقة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد امين بنحنيني :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بنحنيني  امين  السيد 
م  ي  ح  املسيرة   8(74 رقم   5 امل 

الرباط 82228 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بنحنيني  امين  السيد 
م  ي  ح  املسيرة   8(74 رقم   5 امل 

الرباط 82228 الرباط املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
8I

موثق

SNACK
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 snack
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(   أعطى   (282 ووليوز   38
)ة(  ا حامل  اسحنون  ابراهيم  
 J(3(746 رقم    الوطنية  للبطاقة 
 57432 التجاري  بالسذل  املسذل 
حق  بمراكش  التجارية  باملحكمة 
التسيير ا حر لألصل التجاري الكائن 
ب  مراكش, جليز زنقة محمد البقال 
مراكش  الرشيد    موالي  نهج  و 
للسيد)ة(  املغرب   مراكش   42222
عن  ونوب  بوجملة   الرحيم    عبد 
 )«SNACK ABDERRAHIM» شركة(
رقم    الوطنية  للبطاقة  )ة(  ا حامل 
تبتدئ  سنة   5 ملدة    EE(38872
 38 و تنتهي في   (282 ووليوز   38 من 
شهري  مبلغ  مقابل   (2(4 ووليوز 

82.222  درهم.
2I

 SURGELES ET PANIFICATION DON FRIO

S.A.R.L

FBL HOLDING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FBL HOLDING SARL-AU
 N°46, boulevard Zerktouni,

 2ème étage, Appt N°6 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

FBL HOLDING  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 

6 - 2222) الدارالبيضاء املغرب
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تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FBL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOLDING

إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

في  واملشاركة  االستثمارية  املحافظ 

أسهم الشركات ؛.

46 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الزرقطوني الطابق الثاني شقة رقم 6 

- 2222) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد علي لكراري :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لكراري  علي  السيد 

املحمدوة 2222) املحمدوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اومان عدراوي عنوانه)ا( 

الدارالبيضاء   (2222 الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738822.

82I

LAHLOU MOHAMMED

NAJISTRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAHLOU MOHAMMED
) شارع املسيرة ا خضراء الطابق 
االول رقم املكتب 5 ، 2)222، 

طنجة املغرب
NAJISTRANS شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ا خير 
3، زنقة 7 رقم 45 - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825878

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 22 
مارس 2)2) تم إعداد القانون 
األسا�سي لشركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NAJISTRANS
-نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األشخاص.
-النقل املختلط

-النقل بكل أشكاله و خاصة النقل 
املغرب،  مدن  خالل  من  ا حضري 
الصناعية،  الشركات  عمال  نقل 

النقل السياحي......
و  الوطنية  الطرق  على  النقل   -

الدولية........
عنوان املقر االجتماعي : حي ا خير 
طنجة   22222  -  45 رقم   7 زنقة   ،3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة كوثر نرجيس :  822 حصة 

بقيمة 8.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  نرجيس  كوثر  السيدة 

 22222  88( رقم    ،3 ا خير  تجزئة 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نرجيس  كوثر  السيدة 

 22222  88( رقم    ،3 ا خير  تجزئة 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 887)3).

88I

BEST ACTIONS COMPTA

FRAÎCHEUR DE LÉGUMES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BEST ACTIONS COMPTA

 BP : 2881 POSTE PRINCIPAL

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Fraîcheur de légumes  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أبواب 

مراكش منطقة )72)3 عمارة  63 

شقة 7 املسيرة مراكش  - 42222 

مراكش  املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

824622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Fraîcheur de légumes
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
النيئة،  ا خضروات  و  الفواكه 
املقشرة،  املقطعة،  الطازجة، 

واملغسولة..
أبواب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 63 عمارة    3(72( مراكش منطقة 
 42222  - مراكش   املسيرة   7 شقة 

مراكش  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : كونزي    السيدة وفاء 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كونزي    السيدة وفاء 
س  عمارة  األطلس  أبواب  أسكجور 
مراكش    42222 مراكش    32 رقم 

املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  كونزي    السيدة وفاء 
س  عمارة  األطلس  أبواب  أسكجور 
مراكش    42222 مراكش    32 رقم 

املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883282.

8(I

FIDUNIVERSEL

رامو فوود
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNIVERSEL
 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 ،CASABLANCA، 20030
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CASABLANCA MAROC
رامو فوود شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) مرس 
سلطان طابق 8رقم3 - 2722) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464363

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   83
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
رامو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فوود.
غرض الشركة بإوجاز : مطعم.

عنوان املقر االجتماعي : 6) مرس 
 (2722  - 8رقم3  طابق  سلطان 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عمر صبري :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 السيد عمر صبري : 8222 بقيمة 

822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  صبري  عمر  السيد 
7زنقة بدر الصباب حي كوتي 2722)  

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صبري  عمر  السيد 
7زنقة بدر الصباب حي كوتي 2722)  

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 88)738.
83I

فيكوج دو سوس ش م م للشريك الوحيد

 TREE ACH - تري آش ش م م
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
توسيع نشاط الشركة 

فيكوج دو سوس ش م م للشريك 
الوحيد

45، شارع العقبة، ، 44222، 
الصويرة املغرب

  TREE ACH SARL - تري آش ش م م
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي محل رقم 
86 سوق اربعاء تاكوشت، - 44222 

الصويرة املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.4478

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   82 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
 LE  - التجارة في أي منتوج غذائي 
 NÉGOCE DE TOUT PRODUIT

.ALIMENTAIRE
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 848.
84I

mohammed boumzebra

STE INDA ABDOU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
STE INDA ABDOU شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

شارع فلسطين تجزئة الهدى الرقم 
82 مكرر - 22)3) الفقيه بن صا ح 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.3623

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
اإلستثنائياملؤرخ في 28 ووليوز 2)2) 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
 STE محدودة جات الشريك الوحيد 
رأسمالها  مبلغ    INDA ABDOU
مقرها  وعنوان  درهم   522.222,22
فلسطين  شارع  مراب  اإلجتماعي 
 - مكرر   82 الرقم  الهدى  تجزئة 
املغرب  صا ح  بن  الفقيه   (3(22
االزمة  بسبب  حلها   : ل  نتيجة 

االقتصادوة.
مراب  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الرقم  الهدى  تجزئة  شارع فلسطين 
الفقيه بن   (3(22 مكرر املغرب   82

صا ح املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عبد اللطيف  بن زينة و 
عنوانه)ا( الحي االداري زنقة القاهرة 
صا ح  بن  الفقيه   (3(22  8( رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: مراب شارع فلسطين تجزئة الهدى 

الرقم 82 مكرر
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
صا ح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(2 ووليوز   22 بتاريخ 

.109/2020
85I

ائتمانية رزقي «ج. رزقي هشام» محاسب معتمد

SOCIETE GHE TOURS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية رزقي «ج. رزقي هشام» 
محاسب معتمد

رقم 87 شقه 85 زنقه انتسيرابي ، 
52222، مكناس املغرب

SOCIETE GHE TOURS شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

78 الشطر ب كاميليا )  - 52222 

مكناس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

42858

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE GHE TOURS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين  حساب الغير.
 78 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

الشطر ب كاميليا )  - 52222 مكناس 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : حمزة  ا خياري  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حمزة  ا خياري  السيد 
رقم 78 الشطر ب كاميليا )  52222 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة  ا خياري  السيد 
رقم 78 الشطر ب كاميليا )  52222 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   82 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 7)86.

86I
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STE INVEST EUROP AFRIQUE

AGRO AHLI
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AGRO AHLI شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 
االوخاء الحي الصناعي  - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(2(58

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 4) وونيو 2)2) تم  تحويل  
املقر االجتماعي ا حالي للشركة من «) 
زنقة االوخاء الحي الصناعي  - 42222 
مراكش املغرب» إلى «حي املسيرة 3 ب 

468 - . مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884248.
87I

gel

CLICK DELIVERY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CLICK DELIVERY
 RUE BOUNAAMANE NR 27 ،
20000، CASABLANCA maroc
CLICK DELIVERY شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 
ا حرية الطابق 3 شقة 5  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.468437

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
فتحي  ٱميمة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
ووليوز   26 التومي بتاريخ  املصطفى  

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738877.

88I

IMMOVERALL

إيموفيرال
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

IMMOVERALL
 N°329 6 RUE ADAWHA BENI

 MELLAL ، 23000، BENI MELLAL
MAROC

إوموفيرال شركة جات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرميلة 
الصومعة شارع 6 رقم 2)3 بني مالل 

- 3222) بني مالل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.2435

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   (( اإلستثنائياملؤرخ في 
املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
رأسمالها  مبلغ  إوموفيرال   املحدودة 
مقرها  وعنوان  درهم   822.222
 6 اإلجتماعي الرميلة الصومعة شارع 
رقم 2)3 بني مالل - 3222) بني مالل 

املغرب نتيجة ل : قرار الشركاء.
و حدد مقر التصفية ب الرميلة 
الصومعة شارع 6 رقم 2)3 بني مالل 

- 3222) بني مالل املغرب. 
و عين:

و  الزياني  مدوحة   السيد)ة( 
 6 الرميلة الصومعة شارع  عنوانه)ا( 
3222) بني مالل  2)3 بني مالل  رقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 354.

82I

سل سوليسيون

قادوطكس
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
سل سوليسيون

تجزئة البساتين شارع البلح رقم 882 
، 22222، طنجة املغرب

قادوطكس شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
االدريسية شارع طارق ابن زياد رقم 

72 - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825833
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

قادوطكس.
تسويق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس ا حرفية.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
االدريسية شارع طارق ابن زياد رقم 

72 - 22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد القدوري علي :  522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

 522   : محمد  القدوري  السيد 
حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  علي  القدوري  السيد 
شارع  نرجس  تجزئة   ( البرنص  حي 
 22222  8(27 الليمون رقم القطعة 

طنجة املغرب.
السيد القدوري محمد عنوانه)ا( 
شارع  نرجس  تجزئة   ( البرنص  حي 
 22222  8(27 الليمون رقم القطعة 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
مصطفى  القدوري  السيد 
عنوانه)ا( البرنص 8 زنقة ابن حبوس 

رقم2 3 22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 868)3).
(2I

gel

ROUSAM EQUIPEMENTS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CLICK DELIVERY
 RUE BOUNAAMANE NR 27 ،
20000، CASABLANCA maroc
 ROUSAM EQUIPEMENTS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
لال الياقوت الطابق 5 الشقة د - 

2282) الدار البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(32268

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 فبراور   27 في  املؤرخ 

املصادقة على :
كحلي  سميرة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222
8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( عمر 

نجم بتاريخ 27 فبراور 2)2).
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738876.
(8I

سل سوليسيون

اسفان طرنس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

سل سوليسيون
تجزئة البساتين شارع البلح رقم 882 

، 22222، طنجة املغرب
اسفان طرنس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
البساتين شارع البلح رقم 882  - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : اسفان 

طرنس.
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   882 رقم  البلح  شارع  البساتين 

22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد صابر ا خملي�سي 
حصة بقيمة 822.222 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صابر ا خملي�سي عنوانه)ا( 

طابق   4 الهدى   3 ا حسني  املذمع 
طنجة   22222 اجزناوة   73 رقم   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صابر ا خملي�سي عنوانه)ا( 

طابق   4 الهدى   3 ا حسني  املذمع 
طنجة   22222 اجزناوة   73 رقم   3

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 862)3).

((I

efg expert

 R&R METROPOLITANO

MULTI SERVICES – sarl
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

efg expert

  Av lalla Yacout  5eme, Appt 32

D ، 20000، casablanca maroc

 R&R METROPOLITANO MULTI

SERVICES – sarl شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ا حرية عمارة ) رقم 86 - 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825235

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 R&R  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 METROPOLITANO MULTI

.SERVICES – sarl

تقدوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 
اإلدارية  الوساطة  األعمال:  خدمات 

والتجارية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22222  -  86 رقم   ( عمارة  ا حرية 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اللغميش  السيد رضوان 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد محمد رضا الوهابي :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
اللغميش  رضوان  السيد 
أ   (5 عنوانه)ا( زنقة ابن حنيفة رقم 

22222 طنجة املغرب.
الوهابي  رضا  محمد  السيد 
اقامة  انزارن  بئر  شارع  عنوانه)ا( 
 22222  (( الشقة   3 البركة الطابق 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللغميش  رضوان  السيد 
أ   (5 عنوانه)ا( زنقة ابن حنيفة رقم 

22222 طنجة املغرب
الوهابي  رضا  محمد  السيد 
اقامة  انزارن  بئر  شارع  عنوانه)ا( 
 22222  (( الشقة   3 البركة الطابق 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم )3))3).
(3I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

ALAYOUSTRAV
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

ALAYOUSTRAV شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2) , 

إقامة العرفان , مرجان 4,  - 52272 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.42637

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   32 اإلستثنائياملؤرخ في 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

رأسمالها  مبلغ    ALAYOUSTRAV

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

 , إقامة العرفان   ,  (2 اإلجتماعي رقم 

- 52272 مكناس املغرب    ,4 مرجان 

التصفية اإلرادوة و ا حل   : نتيجة ل 

املسبق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب رقم 2) , 

إقامة العرفان , مرجان 4,  - 52272 

مكناس املغرب. 

و عين:
السيد)ة( اسليمان  ووسفي علوي  
حي   82( رقم   ( زنقة  عنوانه)ا(  و 

املغرب  مكناس   52272   8 الوحدة 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 476.

(4I

BCNG

ZIZ ENGINEERING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BCNG
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 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

ZIZ ENGINEERING شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)،شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم)2 الدار 

البيضاء - 2252) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIZ  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENGINEERING

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

اإلعالميات.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 2 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)2 الدار البيضاء - 2252) الدار 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

  : مازيغ  الكبير  عبد  السيد 

 822 بقيمة  حصة   822.222,22

درهم للحصة .

 8.222  : السيد عبد الكبير مازيغ 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد الكبير مازيغ عنوانه)ا( 

 (2 شارع حمان الفطواكي حي   882

غشت الريش 2252)  الريش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد الكبير مازيغ عنوانه)ا( 

 (2 شارع حمان الفطواكي حي   882

غشت الريش 2252)  الريش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 7)7388.

(5I

efg expert

 MIX LATI FOOD sarl

d’associé unique

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

efg expert

  Av lalla Yacout  5eme, Appt 32

D ، 20000، casablanca maroc

 MIX LATI FOOD sarl d’associé

unique شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

ا حمد رفم 23 شارع سذلماسة 

الطابق األول  - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825237

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 MIX LATI FOOD sarl d’associé

.unique

تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية بالتقسيط وا ذملة.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سذلماسة  شارع   23 رفم  ا حمد 

طنجة   22222  - األول   الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : طحان  املهدي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طحان  املهدي  السيد 

حي الزياتن 22222 طنجة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طحان  املهدي  السيد 

حي الزياتن 22222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 33))3).

(6I

ا حسين فاضيل

TOJJAR ALKHIR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ا حسين فاضيل

شقة رقم 25 حي االزدهار 2-75 

مراكش ، 42222، مراكش املغرب

TOJJAR ALKHIR شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

85 املذمع املنهي ا ذزء الثاني شارع 

عالل الفا�سي عمارة ب مراكش - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824782

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOJJAR ALKHIR

بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

منتوجات غذائية.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثاني  ا ذزء  املنهي  املذمع   85 رقم 

شارع عالل الفا�سي عمارة ب مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السو�سي  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد جواد أوت الطالب 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد السو�سي عنوانه)ا( 

 (88 رقم  د  حرف   28 الشطر 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب.

الطالب  أوت  جواد  السيد 

تمصلوحت  أمناس  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد السو�سي عنوانه)ا( 

 (88 رقم  د  حرف   28 الشطر 

تامنصورت 42222 مراكش املغرب

الطالب  أوت  جواد  السيد 

تمصلوحت  أمناس  دوار  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88322.

(7I
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gel

 IFASSEN GROS ET
DISTRIBUTION IGD

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IGD

 LOT AL FADL GH 6 IMM 1 N 1 ،

20000، CASABLANCA maroc

 IFASSEN GROS ET»

DISTRIBUTION «IGD شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

 LOT AL وعنوان مقرها اإلجتماعي

 FADL GH 6 IMM 1 N 1 - 20000

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464832

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 IFASSEN GROS ET»  : تسميتها 

.DISTRIBUTION «IGD

الشركة  غرض 

 COMMERCE  : بإوجاز 

AGROALIMENTAIRE

TRANSPORT

.IMPORT EXPORT

 LOT AL  : عنوان املقر االجتماعي 

 FADL GH 6 IMM 8 N 8 - (2222

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عوكشة  أحمد  هللا  نصر  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عوكشة  أحمد  هللا  نصر  السيد 
 4 مجموعة  السدري  حي  عنوانه)ا( 
زنقة )) رقم ) 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عوكشة  أحمد  هللا  نصر  السيد 
 4 مجموعة  السدري  حي  عنوانه)ا( 
زنقة )) رقم ) حي السدري مجموعة 
البيضاء  الدار   ( رقم   (( زنقة   4

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 737225.

(8I

RAIS AUDIT&CONSEIL

SOCINVEST
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RAIS AUDIT&CONSEIL
87، زنقة با ب املنصور - فضاء باب 
أنفا - الطابق 4 - الدار البيضاء ، 

252)، الدار البيضاء املغرب
SOCINVEST شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

محج مـحمد السادس و زنقة حمان 
الفطواكي - - الرباط املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8(5387
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 5) نونبر 282) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«زاوية محج مـحمد السادس و زنقة 
الرباط املغرب»   -  - حمان الفطواكي 
الرباط    -  - طرابلس    شارع    ،3» إلى 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 825362.

(2I

مـكـتب الكــوهن

MODALIOS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مـكـتب الكــوهن

)5 شـارع الزرقطــونـي  - الدار 

البيضاء ، 2842)، الدار البيضاء 

املغــرب

 MODALIOS

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 

الزرقطوني - 2372) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8467(2

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 فبراور   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ملهندز  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   322 عماني 

)ة(  السيد  752 حصة لفائدة   أصل 

فبراور   87 ملهندز عماني كمال بتاريخ 

.(2(2

ملهندز  عمر  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   852 عماني 

)ة(  السيد  752 حصة لفائدة   أصل 

87 فبراور  ملهندز عماني نعيمة بتاريخ 

.(2(2

ملهندز  عمر  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   852 عماني 

)ة(  السيد  752 حصة لفائدة   أصل 

87 فبراور  ملهندز عماني سعاد بتاريخ 

.(2(2

ملهندز  دنيا  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   852 عماني 

)ة(  السيد  752 حصة لفائدة   أصل 

87 فبراور  ملهندز عماني مونية بتاريخ 

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738858.

32I

FIDUCIAIRE EK-HAYLOU NORD SARL AU

SKY OPTICAL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EK-HAYLOU
NORD SARL AU

 Avenue MOHAMED V ,886
 Résidence HADIKA Bureau N°(

، 90000، TANGER MAROC
SKY OPTICAL  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 863 زنقة 
 TANGER 90000  مسترخوش

TANGER املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825847

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. OPTICAL
غرض الشركة بإوجاز :  تركيب و 

بائع في بصريات النظارات.
 863  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 TANGER 22222 زنقة مسترخوش  

TANGER املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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املهدي   وسيم  بولعيش  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
املهدي   وسيم  بولعيش  السيد 
عياض  القا�سي  زنقة  عنوانه)ا( 
 22222  3 رقم   ( الطابق   (2 عمارة 

TANGER املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املهدي   وسيم  بولعيش  السيد 
عياض  القا�سي  زنقة  عنوانه)ا( 
 22222  3 رقم   ( الطابق   (2 عمارة 

TANGER املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 875)3).
38I

Maitre Idriss el khatib

ERBEN
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
Maitre Idriss el khatib

 Tetouan Tetouan، 93000،
Tetouan Maroc

ERBEN شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7) شارع 
محمد ا خامس - 23222 تطوان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8285

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
نورية بوهالل  )ة(  تفويت السيد 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   52
ا حسن  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

الرباحي بتاريخ 4) وونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
28 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8855.
3(I

SOFT ALTERNATIVE SARL

HOLDING WAMON sarl
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFT ALTERNATIVE SARL
 RUE KADI AYAD RESIDENCE
 LA RENCONTRE IMMEUBLE G

N°552 ، 90000، طنجة املغرب
 HOLDING WAMON sarl

شركة جات املسؤولية املحدودة
إقامة  وعنوان مقرها اإلجتماعي  
 - الرازي  بكر  أبو  زنقة   ، كليمنتين 

22222 طنجة املغرب
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(3(884

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOLDING WAMON sarl
:  املشاركة  غرض الشركة بإوجاز 

وإدارة األوراق املالية.
إقامة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الرازي  بكر  أبو  زنقة   ، كليمنتين 

22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   882   : السيد عمر مورو 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد  املهدي مورو :  2)8 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عمر مورو عنوانه)ا(  شارع 
االمام القسطالني اقامة بونيطا طابق 

) شقة 7 22222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(   مورو  املهدي  السيد  

اقامة  القسطالني  االمام  شارع 

بونيطا طابق ) شقة 7 22222 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عمر مورو عنوانه)ا(  شارع 

بونيطا  اقامة  القسطالني  االمام 

طابق ) شقة 7 22222 طنجة املغرب

عنوانه)ا(   مورو  املهدي  السيد  

اقامة  القسطالني  االمام  شارع 

بونيطا طابق ) شقة 7 22222 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 825865.

33I

ائتمانية واقوت

الهزميري فير
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ائتمانية واقوت

)) الطابق السفلي عمارة رقم 3) 

اشراق سكن تامنصورت ، 42322، 

مراكش املغرب

الهزميري فير شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حرف ج 

الشطر 8 رقم 858 تامنصورت - 

42322 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8247(8

 23 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الهزميري فير.
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
واملاء  الكهرباء  مواد  باتقسيط 
والتصدور   )DROGUERIE(

واالستيراد.
حرف   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تامنصورت   858 رقم   8 ج الشطر 

42322 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبدالعالي  الهزميري  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالعالي  الهزميري  السيد 
عنوانه)ا( حدائق الياسمين مجموعة 
تامنصورت    7 رقم   88 مدخل   2(

42322 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالعالي  الهزميري  السيد 
عنوانه)ا( حدائق الياسمين مجموعة 
تامنصورت    7 رقم   88 مدخل   2(

42322 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883223.
34I

MEXCO

HYPHADIET
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
MEXCO

 ESPACE RIHAB FES AV ALLAL
 BEN ABDELLAH IMM. C BUR

53، 30000، FES MAROC
HYPHADIET شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 2، زنقة 
رحال املسكيني - 32222 فاس 
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املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(5832

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
التجميل  مستحضرات  توزيع 
الشخصية  النظافة  ومنتجات 

واألجهزة الطبية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8574.
35I

مكتب محاسبة

MBM CAR SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مكتب محاسبة

عمارة 48 شقة ) زنقة عالل بن عبد 
هللا ص.ب 22) الرشيدوة ، 224)5، 

الرشيدوة املغرب
MBM CAR SARL AU شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8248 
املركب ا حب�سي بوتالمين - 222)5 

الرشيدوة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
83228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MBM  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.CAR SARL AU

كراء   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
السيارات.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - بوتالمين  ا حب�سي  املركب   8248

222)5 الرشيدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد املبخوتي محمد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املبخوتي محمد عنوانه)ا( 
  (8 رقم  السادس  محمد  شارع 

222)5 الرشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املبخوتي محمد عنوانه)ا( 
  (8 رقم  السادس  محمد  شارع 

222)5 الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 563.
36I

FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

HAYWATER TEC
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE SAJIMAR CONSEIL

 RES SOUFIANE SIDI MAAROUF
 CASABLANCA ، 3028،
CASABLANCA MAROC

HAYWATER TEC شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 زنقة 
احمد املذاتي اقامة اللب الطابق 
8 رقم 8 املعاريف الدار البيظاء - 

654) الدار البيظاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

463845
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAYWATER TEC
معااجة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املياه.
زنقة   83  : عنوان املقر االجتماعي 
 8 احمد املذاتي اقامة اللب الطابق 
رقم 8 املعاريف الدار البيظاء - 654) 

الدار البيظاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
666 حصة    : السيدة وفاء الوهي 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة حسناء وتيق :  334 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الوهي  وفاء  السيدة 
الدار   b 2514 املهدي عمارة  اقامة 

البيظاء املغرب.
عنوانه)ا(  وتيق  حسناء  السيدة 
سكورة  بو   88 رقم  الصفا  اقامة 

486) الدار البيظاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الوهي  وفاء  السيدة 
الدار   b 2514 املهدي عمارة  اقامة 

البيظاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)7378.
37I

مـكـتب الكــوهن

MODALIOS
شركة جات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك
مـكـتب الكــوهن

)5 شـارع الزرقطــونـي  - الدار 
البيضاء ، 2842)، الدار البيضاء 

املغــرب
MODALIOS  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
الزرقطوني - 2372) الدار البيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8467(2

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 87 فبراور 2)2) تم اإلعالم 
عماني  ملهندز  محمد  الشريك  بوفاة 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
ووليوز   23 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

288) بالشكل األتي :
  ، بنجلون   خدوجة  السيد)ة( 

8.222 حصة .
السيد)ة( نبيلة بنجلون بن قاسم  

،  752 حصة .
محمد(  )بن  محمد  السيد)ة( 

ملهندز عماني  ،  8.722 حصة .
  ، عماني   ملهندز  عمر  السيد)ة( 

8.722 حصة .
  ، عماني   ملهندز  دنيا  السيد)ة( 

852 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738858.
38I

أمين إبى

ريديزار
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
أمين إبى

28 زنقة السعدي أوت منصور 
ميدلت، 54352، ميدلت املغرب
ريدوزار شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 28 
طريق الرشيدوة - 54352  ميدلت 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(323
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   (8
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ريدوزار.
أشغال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة
تاجر

ممون حفالت.
 28 كلم   : عنوان املقر االجتماعي 
ميدلت    54352  - الرشيدوة  طريق 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة موالي عبد العزيز عفيفي 
أوت   3( زنقة الغازي رقم  عنوانه)ا( 

الربع  54352 ميدلت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الصدوق عفيفي عنوانه)ا( 
الربع   أوت   3( رقم  الغازي  زنقة 

54352 ميدلت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   82 بتاريخ  االبتدائية بميدلت  

2)2) تحت رقم -.
32I

ETAMCO

 HALAMI  الحالمي طرافو
TRAVAUX

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

ETAMCO
828 شارع عالل بن عبد هللا حي 

السعادة ويسالن مكناس ، 52282، 
مكناس املغرب

 HALAMI  ا حالمي طرافو
TRAVAUX شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : مدشر 
حمراوة جماعة و قيادة املغاسيين 
زرهون - 52222 مكناس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.33487
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 مارس   82 في  املؤرخ 
 HALAMI طرافو   ا حالمي  حل 
مسؤولية  جات  شركة   TRAVAUX
محدودة جات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   82.222 رأسمالها 
حمراوة  مدشر  اإلجتماعي  مقرها 
 - جماعة و قيادة املغاسيين زرهون 
52222 مكناس املغرب نتيجة لقرار 

الشريك الوحيد.
و عين:

و  ا حالمي  الطيبي   السيد)ة( 
املحمدوة  زنقة   (84 عنوانه)ا( 
املغرب  مكناس   47222 ويسالن 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
مدشر  وفي   (2(2 مارس   82 بتاريخ 
املغاسيين  قيادة  و  جماعة  حمراوة 

زرهون - 52222 مكناس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 475.

42I

مـكـتب الكــوهن

JOUDATISS
شركة جات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك
مـكـتب الكــوهن

)5 شـارع الزرقطــونـي  - الدار 
البيضاء ، 2842)، الدار البيضاء 

املغــرب
JOUDATISS  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 زنقة 

اخوان لغريني - 2282) الدار 
البيضاء املغرب.

وفاة شريك

رقم التقييد في السذل التجاري 
.88265

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم اإلعالم  وناور   (2 املؤرخ في 
بوفاة الشريك عمر بن عدو ادري�سي 
 
ً
تبعا الورثة  على  حصصه  توزيع  و 
وناور   82 في  املؤرخ  اإلراثة  لرسم 

282) بالشكل األتي :
السيد)ة( ربيعة ميكو  ،  5) حصة 

.
السيد)ة( مونية بن عدو ادري�سي  ،  

5) حصة .
السيد)ة( شاكر بن عدو ادري�سي  ،  

52 حصة .
السيد)ة( مجيد بن عدو ادري�سي  ،  

52 حصة .
عدو  بن  النبي  عبد  السيد)ة( 

ادري�سي  ،  52 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738842.
48I

CABINET IMFI CONSEIL

FELLAH ATLAS AGRI»
إعالن متعدد القرارات

CABINET IMFI CONSEIL
حي السالم، 83، شارع الشعيبية 

طالل، ا ذدودة. ، 4222)، ا ذدودة 
املغرب

«FELLAH ATLAS AGRI «شركة 
جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
23، زنقة محمد را�سي السالوي، 
بيلفيدور، - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.3((872
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 82 أكتوبر 282)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
 622 -8 تفويت السيد ووسف بن�سي 
إدريس  لفائدة  اجتماعية  حصة 
بن�سي و22) حصة اجتماعية لفائدة 
-) تغيير الشكل  السيد محمد بن�سي. 

القانوني للشركة من شركة محدودة 
املسولية جات شريك وحيد إلى:شركة 

محدودة املسولية.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

الذي ونص على   :8-6-7 بند رقم 
الشكل   - حصص.  تفويت   - ماولي: 

القانوني للشركة. 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 38 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 282) تحت رقم )3845.
4(I

sud boujdour negoce

STE NK PECHE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sud boujdour negoce
 Av mohamed V n°23 Boujdour ،

78222، بوجدور املغرب
STE NK PECHE  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ودادوة 
البحارة بوجدور - 78222 بوجدور 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3(238

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. NK PECHE
غرض الشركة بإوجاز :  بيع وشراء 
بالتقسيط وا ذملة جميع املنتوجات 

البحرية استيراد وتصدور .
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ودادوة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوجدور   78222  - بوجدور  البحارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : النعيم  خاليد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  النعيم  خاليد  السيد 
 78222 بوجدور  حي موالي عبدهللا 

بوجدور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النعيم  خاليد  السيد 
 78222 بوجدور  حي موالي عبدهللا 

بوجدور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1166/2020.
43I

jamal ait hommad

اناس بوكيلي
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jamal ait hommad
 BLOC C N° 519 HAY EL

 YASSMINE SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

اناس بوكيلي شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اضريد اشبانات زيرارة سيدي قاسم 
- 86222 سيدي قاسم مغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(8473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اناس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

بوكيلي.
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين لصا ح الغير.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اضريد اشبانات زيرارة سيدي قاسم 

- 86222 سيدي قاسم مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
222 حصة    : السيد بوكيلي انس 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوكيلي انس عنوانه)ا( دوار 
اضريد اشبانات زيرارة سيدي قاسم 

86222 سيدي قاسم مغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوكيلي انس عنوانه)ا( دوار 
اضريد اشبانات زيرارة سيدي قاسم 

86222 سيدي قاسم مغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

ووليوز 2)2) تحت رقم 828.
44I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

و. پ . ب كونسلت

 O.P.B CONSULT ÉTUDES  
ET CONSEIL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, (75

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

 O.P.B Consult  و. پ . ب كونسلت
études et conseil  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 ، شقة 

8 ، شارع موالي احمد الوكيلي ، 
حسان - 82282 الرباط املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

844288
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   2(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 . و. پ   : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 
 O.P.B Consult études  ب كونسلت

. et conseil
غرض الشركة بإوجاز : الدراسات 
الفنية ملشاريع تشييد املباني وأعمال 

الهندسة املدنية ؛
ملشروعات  الفنية  الدراسات   -
الصحي  والصرف  الشرب  مياه 

السائل.
البناء:  مواقع  خدمة  دراسات   -
الصرف الصحي ، والكهرباء ، وما إلى 

جلك ؛
ملختلف  بيئية  دراسات   -
ا حضرية  التنمية  مشروعات 

والريفية.
تنفيذ  في  الفنية  املساعدة   -

مشاريع البناء.
- مراقبة ومراقبة مشاريع البناء.

- الدراسات املالية والفنية.
- دراسات الطاقة.

 ،  32  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شقة 8 ، شارع موالي احمد الوكيلي ، 

حسان - 82282 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 32.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 (82   : العبا�سي  السيد  حسن 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 22   : سليمان  أنيسة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد  حسن العبا�سي عنوانه)ا( 

 ، حي رياض   ،  H 83 بلوك   6 القسم 

الرباط 82282 الرباط املغرب.

السيدة أنيسة سليمان عنوانه)ا( 

 ، حي رياض   ،  H 83 بلوك   6 القسم 

الرباط 82282 الرباط املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  حسن العبا�سي عنوانه)ا( 

 ، حي رياض   ،  H 83 بلوك   6 القسم 

الرباط 82282 الرباط املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (3 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2)2) تحت رقم 825244.

45I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

2STP
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

STP) شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

أمان ;  الطابق 8; شقة 8)8 باء;  

الحي العسكري 3 ; البساتين - 

2)522 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

52257

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.(STP : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

أشغال   -  : غرض الشركة بإوجاز 

البناء و األشغال العمومية. 

والشبكات  الطرقات  أشغال   -

املختلفة.

- أشغال مختلفة.

عمارة   : االجتماعي  املقر  .عنوان 

أمان ;  الطابق 8; شقة 8)8 باء;  الحي 

 522(2  - البساتين   ;  3 العسكري 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 3.334   : ووسف  مزردة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 3.333   : محمد   قرياني  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 3.333   : السيد األمين محمد   

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد   قرياني  السيد 

تجزئة الشرفاء الشقة )8 طريق عين 

الشقف فاس ))368 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  األمين  السيد 

دوار اوالد الشلحة اوالد عياد تيسة 

تاونات 22)4 تاونات املغرب.

عنوانه)ا(  ووسف  مزردة  السيد 

 8(8 شقة   ;8 الطابق    ; عمارة أمان 

البساتين-    ;  3 العسكري  الحي  باء;  

مكناس  2)522  مكناس  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ووسف  مزردة  السيد 

 8(8 شقة   ;8 الطابق    ; عمارة أمان 

البساتين-    ;  3 العسكري  الحي  باء;  

مكناس  2)522  مكناس  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8884.

46I

DAR COMPTABILITE

 H&R AUTOMATIQUE
SERVICE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
DAR COMPTABILITE

 IMMO LOT SAADA BASSATINE
 1 IMM N 3 APP 12 NADOR ،

62010، NADOR MAROC
 H&R AUTOMATIQUE SERVICE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املطار 

السعادة ع 3 شقة )8 - 282)6 
الناضور املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.87283
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 26 فبراور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 -  8( 3 شقة  «حي املطار السعادة ع 
«شارع  إلى  الناضور املغرب»   6(282
ا حسن ) رقم )8  - 232)6 الناضور  

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5)8.
47I

(AIN GROUPE COMPTA

CADENAS INVEST
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(AIN GROUPE COMPTA
 BD MED V 3 EME ETAGE APP
 11 282 BENI MELLAL، 23000،

BENI MELLAL MAROC
CADENAS INVEST شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد ا خامس اقامة الربيع الطابق 
3 - 3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

82245

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (8

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CADENAS INVEST

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

محمد ا خامس اقامة الربيع الطابق 

3 - 3222) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : طريقي   عالل  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عالل طريقي  عنوانه)ا( حي 

االطلس فيال رقم 7 بني مالل 3222) 

بني مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عالل طريقي  عنوانه)ا( حي 

االطلس فيال رقم 7 بني مالل 3222) 

بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بتاريخ 24 وونيو 

2)2) تحت رقم 58).

48I

Tigos

BE-HERO-SPORTS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 72
2222)، الدار البيضاء املغرب

BE-HERO-SPORTS شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)  شارع 
مرس السلطان الطابق 8 الشقة 3  - 

2422) الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
463(82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (2
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
BE-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HERO-SPORTS
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس الرياضية.
عنوان املقر االجتماعي : 6)  شارع 
مرس السلطان الطابق 8 الشقة 3  - 

2422) الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
البويري  الصمد  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البويري  الصمد  عبد  السيد 
زياد  بن  طارق  زنقة   48 عنوانه)ا(  

6822) برشيد املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

البويري  الصمد  عبد  السيد 
زياد  بن  طارق  زنقة   48 عنوانه)ا(  

6822) برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم ))7374.

42I

FISCOFISC

نبس موطوسيكل
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FISCOFISC

 RESIDENCE BADR BD
 MOHAMED V DEUXIEME

 ETAGE N62 FES ، 30000، FES
MAROC

نبس موطوسيكل شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي املحل رقم 

3 و 4 قطعة 54) تجزئة ثغاث  - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نبس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

موطوسيكل.
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدرجات النارية با ذملة
بائع قطع غيار دراجات النارية

االستيراد و التصدور.

املحل   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 و 4 قطعة 54) تجزئة ثغاث  - 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 5.222   : السيد املغاري عبدهللا 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املغاري عبدهللا عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املغاري عبدهللا عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8522.

52I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«SADAFATE DOUKALA»
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU
 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، ا ذدودة املغرب
«SADAFATE DOUKALA» شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريف 
سيدي بنور، مركز أوالد عمران - 

4352) سيدي بنور املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8572
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (284 شتنبر   85
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«SADAFATE DOUKALA»
بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
بيع   - البضائع.  نقل   - املحروقات. 
قطع  بيع   - ا ذدودة.  السيارات 

الغيار..
طريف   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - عمران  أوالد  مركز  بنور،  سيدي 

4352) سيدي بنور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد أمحمد أبو الفرج 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : الفرج  أبو  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أمحمد أبو الفرج عنوانه)ا( 
بنور  سيدي   (4352 بنور  سيدي 

املغرب.
السيد محمد أبو الفرج عنوانه)ا( 

ا ذدودة 4222) ا ذدودة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أمحمد أبو الفرج عنوانه)ا( 
بنور  سيدي   (4352 بنور  سيدي 

املغرب
السيد محمد أبو الفرج عنوانه)ا( 

ا ذدودة 4222) ا ذدودة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 88 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

شتنبر 284) تحت رقم 22).
58I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

 NOUR ADDIAE DE»
«CONSTRUCTION

إعالن متعدد القرارات
 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU
 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، ا ذدودة املغرب

 NOUR ADDIAE DE»

CONSTRUCTION» «شركة جات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

8، محطة الطوطال )Total(، دوار 
رياونة، أشتوكة،  - 4822) أزمور 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.8(8(7

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
الو ذاوي  خالد  السيد  تفويت   -

لفائدة  حصة(   52( جميع حصصه 

تفويت   - طمعاوي.  عبد هللا  السيد 

جميع  العبدي  املولى  عبد  السيد 

لفائدة السيد  حصة(   52( حصصه 

الشكل  تغيير   - طمعاوي.  هللا  عبد 

القانوني للشركة من شركة محدودة 

السؤولية لشركة محدودة السؤولية 

جات شريك وحيد. تعيين السيد عبد 

بعد  للشركة  كمسير  طمعاوي  هللا 

استقالة السيد خالد الو ذاوي.   

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ونص  الذي   :8(-7-6-8 رقم  بند 

على ماولي: - شكل الشركة. - حصص 

الشركاء. - تعيين مسير الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  با ذدودة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5243).

5(I

ETAMCO

AL QEMA CLEANING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETAMCO

828 شارع عالل بن عبد هللا حي 

السعادة ويسالن مكناس ، 52282، 

مكناس املغرب
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AL QEMA CLEANING شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

مبروكة دار ام السلطان عين عرمة  
- 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
52225

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QEMA CLEANING
صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مواد  و  البالستيكية  املكنسات  وبيع 

التنظيف - التصدورواالستيراد.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مبروكة دار ام السلطان عين عرمة  - 

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : محمد  كرياتي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  كرياتي  السيد 
تجزئة مبروكة دار ام السلطان عين 

عرمة  52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  كرياتي  السيد 
تجزئة مبروكة دار ام السلطان عين 

عرمة 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8884.
53I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

 CHEZ BAYLASSAN
LAARAICH SAHARA

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 
العيون الساقية ا حمراء

صندوق البرود 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

 CHEZ BAYLASSAN LAARAICH
SAHARA شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محطة 
بنزون الشيخ ماء العينين لعريش - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3(287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   (8
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CHEZ BAYLASSAN LAARAICH

.SAHARA
التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة االستراد والتصدور
نقل البضائع واألشخاص

مركز للترفيه و األلعاب
تقدوم الوجبات الغدئية.

محطة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - لعريش  العينين  ماء  الشيخ  بنزون 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : لعريش  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لعريش  حمزة  السيد 

العينين  ماء  الشيخ  بنزون  محطة 

لعريش 72222 العيون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لعريش  حمزة  السيد 

العينين  ماء  الشيخ  بنزون  محطة 

لعريش 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1252/20.

54I

ISKAMAY

كافيليتو

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ISKAMAY

املحاميد مراكش املحاميد 2، 

42222، مراكش املغرب

كافيليتو شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املشعر ا حرام رقم 7)5 اسيل 

مراكش مراكش 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

8247(5

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كافيليتو.

غرض الشركة بإوجاز : مقهى.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اسيل   5(7 رقم  ا حرام  املشعر 

مراكش   42222 مراكش  مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 875   : السيدة الصرصار راضية 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8(5   : السيدة املنصوري نرجس 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيدة الصرصار راضية : 87522 

بقيمة 822 درهم.

 : نرجس  املنصوري  السيدة 

522)8 بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

راضية  الصرصار  السيدة 

عنوانه)ا( ح م امرشيش زنقة جامعة 

بن ووسف رقم 22) مراكش 42222  

مراكش املغرب.

نرجس  املنصوري  السيدة 

عنوانه)ا( ح م امرشيش زنقة جامعة 

بن ووسف رقم 22) مراكش 42222  

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

راضية  الصرصار  السيدة 

عنوانه)ا( ح م امرشيش زنقة جامعة 

بن ووسف رقم 22) مراكش 42222  

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883225.

55I
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BCNG

LINK TRADE BUSINESS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

LINK TRADE BUSINESS شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 65)،شارع 
الزرقطوني الطابق 2 رقم)2 الدار 
البيضاء - 2252) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LINK  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRADE BUSINESS
: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 

اإللكترونية.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 2 الطابق  الزرقطوني  65)،شارع 
رقم)2 الدار البيضاء - 2252) الدار 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

2.222,22) درهم، مقسم كالتالي:
  : الكرمي  هللا  عبد  السيد 
2.222,22) حصة بقيمة 822 درهم 

للحصة .

 (22  : الكرمي  عبد هللا  السيد   
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد هللا الكرمي عنوانه)ا( 
إقامة  سيدي مومن شارع األدارسة 
الفرج زنقة 84 رقم 42 الدار البيضاء 
املغرب 2252) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا الكرمي عنوانه)ا( 
إقامة  سيدي مومن شارع األدارسة 
الفرج زنقة 84 رقم 42 الدار البيضاء 
املغرب 2252) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)7388.
56I

FIDU.ECO

ASALAT AL BOUNYANE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDU.ECO

872 شارع فاس اقامة نسرين 
الطابق االول رقم 6 طنجة ، 

22222، طنجة املغرب
ASALAT AL BOUNYANE شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 872 شارع 

فاس اقامة نسرين الطابق االول 
رقم 6 طنجة طنجة 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825755
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASALAT AL BOUNYANE

الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العقاري.

 872  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  نسرين  اقامة  فاس  شارع 
 22222 طنجة  طنجة   6 رقم  االول 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد العمراني عبد العزيز :  32 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
 (2   : سلوى  مطال�سي  السيدة 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
السيد العمراني عماد :  82 حصة 

بقيمة 8.222 درهم للحصة .
السيد العمراني عبد ا حكيم :  82 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
 82   : نجالء  العمراني  السيدة 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
 82   : االمين  العمراني  السيد 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
 82   : عائشة  العمراني  السيدة 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
 32  : السيد العمراني عبد العزيز 

بقيمة 8.222 درهم.
 (2  : سلوى  مطال�سي  السيدة 

بقيمة 8.222 درهم.
السيد العمراني عماد : 82 بقيمة 

8.222 درهم.
السيد العمراني عبد ا حكيم : 82 

بقيمة 8.222 درهم.
 82  : نجالء  العمراني  السيدة 

بقيمة 8.222 درهم.
السيد العمراني االمين : 82 بقيمة 

8.222 درهم.
 82  : عائشة  العمراني  السيدة 

بقيمة 8.222 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العزيز  عبد  العمراني  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 82 رقم 

2 22222 طنجة املغرب.
السيدة مطال�سي سلوى عنوانه)ا( 
الحي ا ذدود زنقة 44 رقم44 22222 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عماد  العمراني  السيد 
تجزئة النصر زنقة 82 رقم 2 22222 

طنجة املغرب.

ا حكيم  عبد  العمراني  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 82 رقم 

2 22222 طنجة املغرب.

السيدة العمراني نجالء عنوانه)ا( 
تجزئة النصر زنقة 82 رقم 2 22222 

طنجة املغرب.

السيد العمراني االمين عنوانه)ا( 
تجزئة النصر زنقة 82 رقم 2 22222 

طنجة املغرب.

عائشة  العمراني  السيدة 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 82 رقم 

2 22222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز  عبد  العمراني  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 82 رقم 

2 22222 طنجة املغرب

السيدة مطال�سي سلوى عنوانه)ا( 
الحي ا ذدود زنقة 44 رقم44 22222 

طنجة املغرب

عنوانه)ا(  عماد  العمراني  السيد 
تجزئة النصر زنقة 82 رقم 2 22222 

طنجة املغرب

ا حكيم  عبد  العمراني  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة النصر زنقة 82 رقم 

2 22222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 227)3).

57I

EXCEL COMPTA SARL AU

LIPZART
شركة جات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EXCEL COMPTA SARL AU

اقامة وردة ب الشقة 2 زنقة 

االمام علي الحي الشتوي ، 42222، 

مراكش املغرب

LIPZART شركة جات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم )82 
تجزئة املسار طريق اسفي  - 42222 

مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 
.8223(5

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 )8 مارس  املؤرخ في 
املسؤولية  جات  شركة   LIPZART
 822.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
 - اسفي   طريق  املسار  تجزئة   82(
42222 مراكش املغرب نتيجة لودوة.

و عين:
السيد)ة( جييل  اليفيي داندريو و 
عنوانه)ا( الوالوات املتحدة االمريكية  
)ة(  امريكا كمصفي  ميامي    33828

للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
بتاريخ )8 مارس 2)2) وفي رقم )82 
 42222  - تجزئة املسار طريق اسفي  

مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884244.

58I

FUTURE CONSEIL

EXCELLO RENT CAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUTURE CONSEIL
52 زنقة ووسف بن تاشفين الطابق 

األول ، 6822)، برشيد املغرب
EXCELLO RENT CAR شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 834 املركز 
التجاري واسمينة برشيد - 6822) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
83782

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EXCELLO RENT CAR
تأجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

سيارات بدون سائق.
 834  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - برشيد  واسمينة  التجاري  املركز 

6822) برشيد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة القوري حسناء  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة القوري حسناء  عنوانه)ا( 
 (6822 482 بلوك اوه الحي ا حسني 

برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة القوري لطيفة عنوانه)ا( 
 (6822 بلوك ف الحي ا حسني   55(

برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2)2) تحت رقم 438.
52I

2bl consulting

ألو دكتور
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

2bl consulting
temara ، 12000، temara temara
ألو دكتور شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األر�سي رقم 677 حي الفردوس تمارة 

- 222)8 تمارة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8(5842

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 وونيو   (2 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«852.222 درهم» أي من «822.222 
عن  درهم»   (52.222» إلى  درهم» 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

2)2) تحت رقم 587.
62I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

YOUR MAKER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  GENIE MANAGEMENT
CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 857
 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP
 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC
YOUR MAKER  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بي بي س 
مركز االعمال اقامة العزيزية شارع 
اململكة العربية السعودوة الطابق 
3 رقم 2) طنجة - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 YOUR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. MAKER

غرض الشركة بإوجاز : ا خياطة.

عنوان املقر االجتماعي : بي بي س 

شارع  العزيزية  اقامة  االعمال  مركز 

الطابق  السعودوة  العربية  اململكة 
طنجة   22222  - طنجة   (2 رقم   3

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

82.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

 822   : اوت بوزيت  السيدة سناء 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بوزيت  اوت  سناء  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة القا�سي عياض عمارة 
طنجة   22222 طنجة   8( رقم   8(

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوزيت  اوت  سناء  السيدة 
عنوانه)ا( زنقة القا�سي عياض عمارة 
طنجة   22222 طنجة   8( رقم   8(

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 74))3).

68I

IZDIHAR CONSEIL

ENNEGI  إنيغي
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc
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إنيغي  ENNEGI شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم6)، 
درب الفورة عرصة با سيدي، أسول  

- 42222  مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824658

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

إنيغي    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ENNEGI

أعمال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء وأعمال أخرى.

عنوان املقر االجتماعي : الرقم6)، 
درب الفورة عرصة با سيدي، أسول  

- 42222  مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد نيدو جورجيو : 822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  جورجيو  نيدو  السيد 

إوطاليا 2222 دي نسيطة إوطاليا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  جورجيو  نيدو  السيد 

إوطاليا 2222 دي نسيطة إوطاليا

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.8832(8

6(I

STE CECONA SARL

 STE AL WIFAK CIMENT
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
شارع جيش امللكي رقم 74 الناظور ، 

222)6، الناظور املغرب
 STE AL WIFAK CIMENT SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوفاق 

سلوان  الناظور 722)6 الناظور 
املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE AL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.WIFAK CIMENT SARL
بيع مواد   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 6(722 الناظور  سلوان   الوفاق 

الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 222   : محمد  بوسوكار  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 822   : طارق  بوسوكار  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 222  : محمد  بوسوكار  السيد 

بقيمة 822 درهم.
 822  : طارق  بوسوكار  السيد 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوسوكار محمد عنوانه)ا( 

سلوان   24 رقم   22 زنقة  االمل  حى 

الناظور  722)6 الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  طارق  بوسوكار  السيد 

سلوان   82 رقم   22 زنقة  االمل  حى 

الناظور  722)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوسوكار محمد عنوانه)ا( 

سلوان   24 رقم   22 زنقة  االمل  حى 

الناظور  722)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 877.

63I

LA GRIGNOTIERE  

LA GRIGNOTIERE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LHIMA LABO

 Z.I OULED SALEH

 CASABLANCA ، 2222،

CASABLANCA MAROC

LA GRIGNOTIERE شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املبني رقم 

) الطريق رقم 884 اتجاه بوسكورة 

النواصر )))) الدار البيظاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.488868

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ووسف  لعبي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.522

5.222 حصة لفائدة  السيد )ة( منى 

برحو بتاريخ 28 ووليوز 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 83222.

64I

STE GEST CLA COM SARL

 STE TAWZAYT SERVICES
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL
 LOT DES FONCTIONNAIRES
 B5 3EME ETAGE AVE MED V
 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC
 STE TAWZAYT SERVICES SARL
AU شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

املنجمي تنغير  - 45822 تنغير املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
625

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAWZAYT SERVICES SARL AU
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االموال  .
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنجمي تنغير  - 45822 تنغير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : الصدقي محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الصدقي محمد عنوانه)ا(  السيد 
 45822 زنقة خنيفرة تنغير   84 رقم 

تنغير  املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

الصدقي محمد عنوانه)ا(  السيد 
 45822 زنقة خنيفرة تنغير   84 رقم 

تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2)2) تحت رقم 836.

65I

دوفي اكسبيرتيز

ALAOUI B ARCHITECTE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

دوفي اكسبيرتيز

إقامة الياسمين زاوية شارع عمر 

ا خيام وزنقة البنفسج عمارة 7 

بوسيجور ، 2))2)، الدار البيضاء 

املغرب

ALAOUI B ARCHITECTE شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ))  شارع 

دو كاتليت الطابق الثاني الدار 

البيضاء - 52)2) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   (2

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALAOUI B ARCHITECTE

الهندسة   : غرض الشركة بإوجاز 

املعمارية والتخطيط العمراني.

  ((  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع دو كاتليت الطابق الثاني الدار 
البيضاء  الدار   (2(52  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بشرى العلوي عزيز :  822 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عزيز  العلوي  بشرى  السيدة 
حي  اللوح  عين  شارع   82 عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (2642 السالم  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عزيز  العلوي  بشرى  السيدة 
حي  اللوح  عين  شارع   82 عنوانه)ا( 
السالم  2642) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

66I

SOLUCIA EXPERTISE

TAMARIS CASH
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOLUCIA EXPERTISE

 N°3 RUE IBN EL ARIF 2EME
 ETAGE BUREAU N°8 MAARIF

 CASABLANCA-MAROC ،
20330، CASABLANCA MAROC

TAMARIS CASH شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي كلم 82, 
طماريس بلدوة دار بوعزة إقليم 
النواصر - 3))7) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAMARIS CASH

تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األموال.

 ,82 كلم   : عنوان املقر االجتماعي 

إقليم  بوعزة  دار  بلدوة  طماريس 

البيضاء  الدار   (7((3  - النواصر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : جنيدي  أسماء  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد ازان حسام الدون 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة أسماء جنيدي عنوانه)ا( 

 3( رقم  الصنهاجي  هللا  عبد  شارع 

البيضاء  الدار   (2222 ابن مسيك  

املغرب.

الدون  حسام  ازان  السيد 

حي  البنفسج   8( زنقة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (2222 الراحة  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مروان عيطوني  عنوانه)ا( 

شارع عبد هللا الصنهاجي رقم )3 ابن 

مسيك 2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738822.

67I

rachid

IDEMRARE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rachid
 sidi ghiat ait ourir marrakech،

40000، marrakech maroc
IDEMRARE شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ا حفرة 
دوار بن صباح جماعة و قيادة 

اغواطيم تحناوت ا حوز مراكش - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824337

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IDEMRARE
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

النجارة والدوكور.
ا حفرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
قيادة  و  جماعة  صباح  بن  دوار 
 - مراكش  ا حوز  تحناوت  اغواطيم 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد ادريس مصباحي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 8222  : مصباحي  ادريس  السيد 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد ادريس مصباحي عنوانه)ا(  

مراكش   تحناوت  الصباح  بن  دوار 

42222 مراكش  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس مصباحي عنوانه)ا(  

مراكش   تحناوت  الصباح  بن  دوار 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883687.

68I

A(I LAB

A2I LAB
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

A(I LAB

 RUE JAMAL EDDINE AFGHANI

 ETAGE 3 N1      15 19 Rue

 sebbar 3 hay arrabie، 64000،

OUJDA MAROC

A(I LAB شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 زنقة 

جمال الدون األفغاني طابق 3 رقم 

8 - 64222 وجدة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

35823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 A(I  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAB

غرض الشركة بإوجاز : • 
  مختبر  أخذ العينات وتحليل جميع 
واالنبعاثات  واملياه  املعادن  أنواع  

الغازية
مراقبة العمليات التجارية   •

وأخذ العينات أثناء الشحن.
زنقة   85  : عنوان املقر االجتماعي 
جمال الدون األفغاني طابق 3 رقم 8 

- 64222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد بن عذاجي وليد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بن عذاجي وليد عنوانه)ا( 
بحي االطر رقم 22 واد ا حيمر  تويست  

))642 جرادة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن عذاجي وليد عنوانه)ا( 
ا حيمر   واد      22 رقم  االطر  بحي 

تويست  ))642 جرادة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم -.
62I

FOREIGN CONSULTING

HAPPY DIFFUSION
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FOREIGN CONSULTING
 CASABLANCA- Mers Sultan-
 Rue Alla Fassi- N° 8 ، 20130،

Casablanca Maroc
HAPPY DIFFUSION شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)، شارع 
مرس السلطان شقة 3 الطابق االول 

البيضاء - 2832) البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.486223

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 ووليوز   27 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
HAPPY DIFFUSION  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   822.222
اإلجتماعي 6)، شارع مرس السلطان 
 - البيضاء  االول  الطابق   3 شقة 
 : نتيجة ل  املغرب  البيضاء   (2832

عدم تحقيق الهدف الرئي�سي.
دليلة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الصناعي  الحي   2 رقم   6 زنقة   (
البرنو�سي - 2682) البيضاء املغرب. 

و عين:
و  ابوشعالة  احمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( دليلة ) زنقة 6 رقم 2 الحي 
البيضاء   (2682 الصناعي البرنو�سي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2.

72I

FIDUCIAIREJAD

TOSCANA CARS sarl au
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
 TOSCANA CARS sarl au

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد و عنوان مقرها 

االجتماعي.عمارة رقم 844 أوشيك 
باريس الطابق الثالث شقة رقم )8 
شارع محمد ا خامس جيليز 42222 

مراكش املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة 
رقم التقييد في السذل التجاري 

.26423

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تحويل   (2(2 وناور   (3 املؤرخ في 

للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

أوشيك باريس   844 عمارة رقم  من  

شارع   8( رقم  الثالث شقة  الطابق 

 42222 جيليز  ا خامس  محمد 

مراكش املغرب 

إلى متجر في الطابق السفلي إبن 

 42222 8)3 طريق الصويرة  تومرت 

مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (2 بتاريخ  بمراكش  التجارية 

2)2) تحت رقم 883653.

78I

sacompta sarl au

PEER TRAVAUX
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sacompta sarl au

44) شارع ا ذيش امللكي ميسور ، 

52)33، ميسور املغرب

PEER TRAVAUX  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لكصير تاندوت  اوطاط ا حاج 

33322 اوطاط ا حاج املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

87(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PEER  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. TRAVAUX
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مثحادت   : غرض الشركة بإوجاز 
املختلفة  االشغال  و  +البناء 

+الصادرات و الواردات .
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا حاج  اوطاط  تاندوت   لكصير 

33322 اوطاط ا حاج املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : بعو   بلقاسم  السيد 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بعو   بلقاسم  السيد 
الهيتم  ابن  زنقة  السعادة  تجزئة 
جرسيف  35822 جرسيف  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بعو   بلقاسم  السيد 
الهيتم  ابن  زنقة  السعادة  تجزئة 

جرسيف  35822 جرسيف  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  االبتدائية ببوملان  

2)2) تحت رقم 187/2020.

7(I

PF EXPERTS

MARRAKESHPLUS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PF EXPERTS

)3 زنقة ابن عطية, عمارة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 42222، 

مراكش املغرب
Marrakeshplus شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بف 

إكسبير، )3 زنقة بن عطية عمارة 
بن بن عبد الرازق شقة رقم 83 جليز 

- 2)422 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824785

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Marrakeshplus
التجارة   -  : غرض الشركة بإوجاز 
في جميع أنواع املالبس واملنسوجات 

واألحذوة وجميع اإلكسسوارات.
-تجارة واستيراد أي منتج أو مادة 
ودوية أو زخرفة بالتفصيل في املتجر 

وعلى اإلنترنت.
املنتجات  من  نوع  أي  -استيراد 

وامللحقات املنتج..
بف   : االجتماعي  املقر  عنوان 
إكسبير، )3 زنقة بن عطية عمارة بن 
 - 83 جليز  بن عبد الرازق شقة رقم 

2)422 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
52 حصة    : السيد زريويل ناصر 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد بنشقرون علي :  52 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ناصر  زريويل  السيد 
النخيل   (82 رقم   2( املكيس 

ا ذنوبي  42222 مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  علي  بنشقرون  السيد 
48 مجموعة علي بلحاج حي ووسف 
بن تاشفين  42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ناصر  زريويل  السيد 
النخيل   (82 رقم   2( املكيس 

ا ذنوبي  42222 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  علي  بنشقرون  السيد 
48 مجموعة علي بلحاج حي ووسف 

بن تاشفين 42222 مراكش املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884258.
73I

NEGOCEMAR

كاتوولك اويفينت

CATWALK EVENTS 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEGOCEMAR
 RUE HARIRI IMB HALIMA N°8(

90000 ،، طنجة املغرب
 CATWALK كاتوولك اويفينت
EVENTS شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البرانص 8. زنقة،:ابن شهيد. رقم :  
52 - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825((8

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CATWALK اويفينت  كاتوولك 

.EVENTS
تنظيم   : بإوجاز  الشركة  غرض 
خدمات  املناسباتو  و  االحداث 

االتصال املختلفة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  : رقم  زنقة،:ابن شهيد.   .8 البرانص 

52 - 22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد ووسف ا حراق 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ووسف ا حراق عنوانه)ا( 
23، شارع الزرقطوني 22222 طنجة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ووسف ا حراق عنوانه)ا( 
23، شارع الزرقطوني 22222 طنجة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   25 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 437).

74I

AIT RAZOUK  MOULOUD  

 STE  ALL WOOL INDUSTRIE
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT RAZOUK  MOULOUD
 N 14  2 EME ETAGE  AV

 YOUSSEF IBN TACHFINE  SETTI
 MASSOUDA SEFROU ، 31000،

SEFROU Maroc
 STE  ALL WOOL INDUSTRIE
SARL AU شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ا خباوز 
املنزل صفرو - 38222 صفرو املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALL WOOL INDUSTRIE SARL

.AU
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة . النقل .استيراد وتصدور.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا خباوز املنزل صفرو - 38222 صفرو 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد محمد شويطر 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  شويطر  محمد  السيد 
مدرسة القا�سي عياض شارع املنامة 
الزهور 8 فاس 32252 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شويطر  محمد  السيد 
مدرسة القا�سي عياض شارع املنامة 

الزهور 8 فاس 32252 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
28 ووليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم 123/2020.
75I

SHEMS TRAVEL AND EVENTS

 SHEMS TRAVEL AGENCES
DE VOYAGES

شركة جات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

« Shems Travel & Events» 
شركة محدودة املسؤولية

راس املال:  در هم 8.222.222,22
املقر االجتماعي : شارع الكورنيش 

،إقامة الياخت،عمارة ف، الطابق 4 
, رقم838  ، الدارالبيضاء

السذل التجاري بالدارالبيضاء رقم 
824(83

عقب صدور قرار من ا ذمع العام 
 ،(282 دجنبر   85 االستثنائي بتاريخ 

تقرر:

تغيير اسم الشركة كما ولي :
  «  Shems Travel & Events  
 Shems Travel Agences   عوضا عن

de voyages
تم تعدول البند رقم   عليه،  وبناء 

) و4 من النظام األسا�سي .
في  القانوني  اإلوداع  إجراء  تم 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،(2(2 مارس   8( بتاريخ 

.8587
76I

SOBEGEST

STE ATIF COM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE ATIF COM شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 42 
مكرر حي هالنا درب بوطويل  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATIF COM
وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اتصاالت
مقاول هندسة مدنية

مقاول أعمال األلياف البصرية.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - مكرر حي هالنا درب بوطويل    42

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عاطف بن درغات :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
درغات  بن  عاطف  السيد 
بلوك  بلعكيد  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
براهيم  سيدي  واحة   5(6 رقم  س 

الويدان 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
درغات  بن  عاطف  السيد 
بلوك  بلعكيد  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 
براهيم  سيدي  واحة   5(6 رقم  س 

الويدان 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884252.
77I

SOBEGEST

STE SAFAL AFRICA SERVICE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°183 APPT
 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC
 STE SAFAL AFRICA SERVICE
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 42 مكرر 
حي هالنة درب بوطويل  - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824782
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAFAL AFRICA SERVICE
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصدور
تنظيم األحداث

توفير ا خدمات املؤقتة املحلية.
عنوان املقر االجتماعي : 42 مكرر 
 42222  - بوطويل   درب  هالنة  حي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 (2.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نياس سلمى  :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 822   : السيدة ساني نديي فاتو 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  سلمى   نياس  السيدة 
كلم 8 شارع الشيخ انتا دووب  . دكار 

السنيغال.
السيدة ساني نديي فاتو عنوانه)ا( 

دووول دوركلي  . دكار السنيغال.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سلمى   نياس  السيدة 
كلم 8 شارع الشيخ انتا دووب  . دكار 

السنيغال
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884253.
78I

SHEMS TRAVEL AND EVENTS

 SHEMS TRAVEL AGENCES
DE VOYAGES

شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
« Shems Travel & Events» 

شركة محدودة املسؤولية
راس املال:  در هم 8.222.222,22
املقر االجتماعي : شارع الكورنيش 

،إقامة الياخت،عمارة ف، الطابق 4 
, رقم838  ، الدارالبيضاء
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السذل التجاري بالدارالبيضاء
 رقم 83)824

عقب صدور قرار من ا ذمع العام 
 ،(282 دجنبر   85 االستثنائي بتاريخ 

تقرر:
على  املقراالجتماعي  نقل 
،إقامة  الكورنيش  شارع   : العنوان 
رقم    ,  4 الطابق  الياخت،عمارة ف، 

838
تم تعدول البند رقم    عليه،  وبناء 

) و4 من النظام األسا�سي .
في  القانوني  اإلوداع  إجراء  تم 
بالدارالبيضاء  التجارية  املحكمة 
رقم  تحت   ،(2(2 مارس   8( بتاريخ 

.8587
72I

FIDLOUK

TIPMED
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDLOUK
86), شارع 2) غشت القصر الكبير 

، 852)2، القصر الكبير املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

 TIPMED
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 

احماود م/ج زنقة 3) رقم 88 
القصر

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(525

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية 
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها:  بمختصر  اإلقتضاء 

TIPMED

نقل  بإوجاز  الشركة  غرض 
األشخاص 

: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
احماود م/ج زنقة 3) رقم 88 القصر 
الكبير - 852)2 القصر الكبير املغرب
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة 
 82.222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي
 822  : املصباحي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء 
السيد محمد املصباحي عنوانه)ا( 
رقم   (3 حي اوالد احماود م/ج زنقة 
القصر   2(852 الكبير  القصر   88

الكبير املغرب
والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة
السيد محمد املصباحي عنوانه)ا( 
رقم   (3 حي اوالد احماود م/ج زنقة 
القصر   2(852 الكبير  القصر   88

الكبير املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  الكبير  بالقصر  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 68.
82I

FLEXIPOL MAROC

BATICONSULT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BATICONSULT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7, زنقة 
أحمد توكي الطابق ) - 2332) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
44(5(5

 25 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 غشت 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BATICONSULT
اشغال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء الداخلي وا خارجي والترميم.
زنقة   ,7  : عنوان املقر االجتماعي 
 (2332  -  ( الطابق  توكي  أحمد 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد حسن مونا :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مونا  حسن  السيد 
47222 زاكورة  دوار سارت تمكروت  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مونا  حسن  السيد 
زاكورة   47222 دوار سارت تمكروت 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
88I

Cabinet Comptable Marzofid

 MAREFA TRAVAUX SARL
MT

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 MAREFA TRAVAUX SARL MT

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 8  الطابق 
8عمارة 8محاميد 2 زهور أطلس 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824582
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   27
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAREFA TRAVAUX SARL MT
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املختلفة اواإلنشاءات. أعمال البناء 
واألنشطة  ا خدمات  تمثيل 
واالستشارات الفنية والتقنية.جميع 

عمليات االستيراد والتصدور..
عنوان املقر االجتماعي : 8  الطابق 
أطلس  زهور   2 8محاميد  8عمارة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : أوعمي  حفيظة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد ووسف زمام :  222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حفيظة أوعمي عنوانه)ا( 
82 الزنقة 32 حي أنس أسفي 2862) 

أسفي املغرب.
السيد ووسف زمام عنوانه)ا( 82 
 (2862 أسفي  أنس  حي   32 الزنقة 

أسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حفيظة أوعمي عنوانه)ا( 
82 الزنقة 32 حي أنس أسفي 2862) 

أسفي املغرب
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883864.

8(I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE BOUCHIAR CAR›S SARL
AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميدوا شارع محمد ا خامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35222، 
تازة املغرب

 STE BOUCHIAR CAR›S SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عالل بن عبد هللا اقامة املتلت 

الدهبي املدخل ا رقم 6 تازة - 35222 
تازة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5323

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOUCHIAR CAR’S SARL AU
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املتلت  اقامة  هللا  عبد  بن  عالل 
الدهبي املدخل ا رقم 6 تازة - 35222 

تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : بوشيار  السيدة سهام 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوشيار  سهام  السيدة 
 68 رقم  ا حسنية  تجزئة   ( املسيرة 

تازة 35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنعيش  نزهة  السيدة 
املسيرة ) تجزئة ا حسنية رقم 85تازة 

35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 63).
83I

AQUACOMPTE

EVENEM›S
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
AQUACOMPTE

 N°74 RUE ZERHOUN N°4
 RESIDENCE KAWTAR ، 20140،

CASABLANCA MAROC
EVENEM›S شركة جات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8  ممر 
اندرميد إقامة االرتقاء الطابق الثاني 
الرقم 7 حي املستشفيات - 2842) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(83343

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
 (282 ماي   87 في  اإلستثنائياملؤرخ 
املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
املحدودة EVENEM’S  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   82.222
اإلجتماعي رقم 8  ممر اندرميد إقامة 
حي   7 الرقم  الثاني  الطابق  االرتقاء 
املستشفيات - 2842) الدار البيضاء 
املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة الشركة 

الي نشاط مند عدة سنين.

  8 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
الطابق  االرتقاء  إقامة  اندرميد  ممر 
املستشفيات  حي   7 الرقم  الثاني 
املغرب 2842) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
و  اوداس  الهام   السيد)ة( 
8  ممر اندرميد إقامة  عنوانه)ا( رقم 
حي   7 الرقم  الثاني  الطابق  االرتقاء 
البيضاء  الدار   (2842 املستشفيات 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 282) تحت رقم 786664.
84I

HIDA SERVICE TAROUDANT

TAFOUKT LAGLALCHA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

TAFOUKT LAGLALCHA شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
)2) شارع القدس املالح - 83222 

تارودانت املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

6558
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   27
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAFOUKT LAGLALCHA

-األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 
املختلفة والبناء.

-صباغة املنازل والشقق..
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 83222  - املالح  القدس  شارع   (2(

تارودانت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد رشيد اوت همو 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رشيد اوت همو عنوانه)ا(  
 83222 تافروتن  تامسسولت  دوار 

تارودانت املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد رشيد اوت همو عنوانه)ا(  
 83222 تافروتن  تامسسولت  دوار 

تارودانت املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بتارودانت   االبتدائية 

فبراور 2)2) تحت رقم 73.
85I

LAMALIF IMMOBILIER

 LES JOYAUX DE
MARRAKECH

شركة جات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 LES JOYAUX DE MARRAKECH
شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شقة 
س82 الس تورس دي ماجوريل 

شارع االمير موالي عبد هللا مراكش - 
42222 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري : 
22663

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(2 أبريل   (( املؤرخ في 
 LES JOYAUX» تسمية الشركة من 
 LAMALIF» إلى «DE MARRAKECH

. «IMMOBILIER
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883827.
86I

LAMALIF IMMOBILIER

 LES JOYAUX DE
MARRAKECH

شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 LES JOYAUX DE MARRAKECH
شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
س82 الس تورس دي ماجوريل 

شارع االمير موالي عبد هللا مراكش 
 42222

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري : 

22663
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) أبريل 2)2) تم  تحويل 
املقر االجتماعي للشركة من العنوان 
القدوم: شقة س82 الس تورس دي 
عبد  موالي  االمير  شارع  ماجوريل 
مراكش املغرب   42222 هللا مراكش 
ثكنة   (4 رقم  ا ذدود:  العنوان  الى 
املسمى  امللك  االول  الطابق  الغول 

منير مراكش.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883827.
87I

FIDUBAC SARL

AAKIOU NEGOCE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

FIDUBAC SARL
)86مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 88 الناضور

62000، nador maroc
AAKIOU NEGOCE شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي شارع 37 

الريصاني إقامة رقم 44 الطابق 
األول حي لعري الشيخ الناظور - 

222)6 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.82883

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 وونيو   (5 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
توزيع املنتجات الغذائية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 27 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )86.
88I

FIRST EXPERTISE

 CONSOLIDATED
 CONTRACTING
 ENGINEERING &

PROCUREMENT - SAL
شركة املساهمة

إنشاء فرع تابع للشركة
FIRST EXPERTISE

 BD MOHAMMED V 3-658
 RESIDENCE ZINE EL MAHABA
 ،N°304 - 3ème  ETAGE، 20500

الدار البيضاء املغرب
 CONSOLIDATED

 CONTRACTING ENGINEERING
PROCUREMENT - SAL & شركة 

املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بيروت - 

54)) بيروت لبنان.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري -.
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (288 نونبر   (4 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 CONSOLIDATED التسمية 
 CONTRACTING ENGINEERING
 & PROCUREMENT - Succursale
و الكائن بالعنوان زنقة باب منصور 
 C - (2252 العمارة  أنفا  فضاء   3
الدارالبيضاء أنفا املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة( كنعان كميل.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور )28) تحت رقم 58457).
82I

TAXWISE ACCOUNTING SERVICE

EM BUILDING
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
EM BUILDING

 شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي : 3  شارع 
الفجر بورجون الدار البيضاء املغرب

رقم التقييد في السذل التجاري 
432223

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(2 وونيو   8( املؤرخ في 
السيدة  للشركة،  جدود  مسير 
تبعا  وحيد  كمسير  املهدي  املذدي 

إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 486)8
22I

cs plus

 GANNETT ECONOMIES
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Gannett Economies
شركة جات مسؤلیة محدودة جات 

الشریك الوحید 
وعنوان مقرھا اإلجتماعي 52 شارع 
الزرقتوني اقامة الورود الطابق 
السابع رقم 2) - الدارالبیضاء 

املغرب 
تأسیس شركة جات مسؤلیة 

محدودة جات الشریك الوحید 
رقم التقیید في السذل التجاري : 

 46(843
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 یونیو   (5
مسؤلیة  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحید  الشریك  جات  محدودة 

باملميزات التالیة: 
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشریك  جات  محدودة  مسؤلیة 

الوحید.

عند  متبوعة  الشركة  تسمیة 

تسمیتھا.  بمختصر  اإلقتضاء 

 Gannett Economies

صحیفة   : غرض الشركة بإیجاز 

و  القانونیة  إعالنات  في  متخصصة 

القضائیة ... 

52 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الطابق  الورود  اقامة  الزرقتوني 

الدارالبیضاء   -  (2 رقم  السابع 

املغرب.

أجلھا  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة. 

 822222 الشركة:  رأسمال  مبلغ 

درھم .

والعائلیة  الشخصیة  األسماء 

السید  الشركاء:  ومواطن  وصفات 
العفو  زنقة  عنوانھ)ا(  بندق  مراد 
بني   (3222  22 الدار  رقم   5 زنقة 

مالل املغرب.

والعائلیة  الشخصیة  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة: السید مراد 
زنقة  العفو  زنقة  عنوانھ)ا(  بندق 
مالل  بني   (3222  22 الدار  رقم   5

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلیداع  تم   

 85 بتاریخ  البیضاء  بالدار  التجاریة 

یونیو 2)2) تحت رقم 736287.

28I

اءتمانية عبد الرحيم

WEITER CASH
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

  WEITER CASH شركة

 جات املهام املحدودة بشريك وحيد 
رأسـمالها:  822.222,22 درهــم

مقـرهـا االجـتـمـاعـي: الرقم )2  زنقة 

الصحراء املغربية ا خميسات

تكـويـن شــركـة

ومحضر  عرفي،  عقد  بموجب 

التأسي�سي،  العام  ا ذمع 

بتاريخ  ومسذل  اإلمضاء  مصوح 

24/06/2020  تم إقرار ما ولي :   
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 تكوين شركة جات املهام املحدودة 
بشريك وحيد تحت املميزات التالية: 

WEITER CASH : 8- التسمية 
تحويل     : الهدف االجتماعي    (-

األموال
  2( الرقم   : االجتماعي  املقر   3-

زنقة الصحراء املغربية ا خميسات
4 - املدة الزمنية :  22 سنة.

مئة ألف درهم      : الرأسمال   -5
)822222,22 درهم( موزعة كاآلتى

   : إسماعيل   السيد حضران    *
 8222( ا حصص  جميع  على  وتوفر 

حصة( )822 درهم للحصة(
من  سير 

ُ
ت الشركة   : التسيير   6-

إسماعيل  حضران  السيد  طرف 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل   ،

  X(454(2
 ملدة غير محددة.                                                                    
بـكـتـابة  القانـوني  اإلوـداع  تم 
االبـتـدائية  باملحـكـمة  الضـبـط 
وجلك   388 تحـت رقـم  با خميسات  

بتاريخ 09/07/2020 . 
رقم السذل التجاري 3)22)

92I

Sté BADR FES

Sté BADR FES
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة
Sté BADR FES

رقم 87 عمارة أسامة 8 شارع 
مشرع بلقصيري األطلس فاس  

32222،املغرب. 
شركة بدر فاس، شركة جات 

املسؤولية املحدودة.
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 
87 عمارة أسامة 8 شارع مشرع 

بلقصيري األطلس فاس  32222، 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة:
رقم التقييد في السذل التجاري  

37275
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تم تغيير   (2(2 وونيو   88 املؤرخ في 
 BADR شركة  من  الشركة  تسمية 
 ECOLE LE MIRACLE» إلى     FES

 . «PRIVE

القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بفاس  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   (2(2 ووليوز   28

423888(2284348

23I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

SAADA GUARD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

 OCEAN BUSINESS &

CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15

شارع الكرامة زنقة برلين الزهور 8 

فاس، 32262، فاس املغرب

SAADA GUARD شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي تجزئة 

البستان عمارة 875 الناضور - 

222)6 الناضور املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.82648

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

تم تغيير   (2(2 وونيو   28 املؤرخ في 

نشاط الشركة من «

تنظيف  حراسة بالكالب املدربة، 

و  التجارية  و  الصناعية  األماكن 

ا خدمات

العمل املؤقت، ومراجعة حسابات 

السالمة من ا حرائق البيئية، وتعيين 

املوظفين وتدريبهم؛

أعمال ا حفر والصرف الصحي   ;

وأعمال الهندسة املدنية ؛

املناظر الطبيعية - بيع النباتات ؛

استئجار تقدوم ا خدمة؛

جميع  على  الباطن  من  التعاقد 

أنواع األعمال وتقدوم ا خدمات ؛

تسويق منتجات التنظيف؛

جميع  وتصدور  واستيراد  بيع 

األصناف واملنتجات املتعلقة بنشاط 

الشركة.

تحويل األموال

تنفيذ عمليات اإلورادات والدفع

ومعدات  دعم  وبيع  شراء 

تكنولوجيا املعلومات

املعدات  جميع  وبيع  شراء 

االلكترونية

تجارة.

الصناعية  املباني  «حراسة  إلى   »

واملنشآت املستقبلة للعموم».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور بتاريخ 23 ووليوز 

2)2) تحت رقم 788

24I

PANAMAROC

شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

PANAMAROC

شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها 2.522.222 درهم

مقرها االجتماعي : 858، شارع أنفا 

الطابق الثالث

الدار البيضاء

422)84 رقم السذل التجاري:  

342)864  رقم التعريف الضريبي:

رقم التعريف املوحد للشركة: 

228532((2222224

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 وونيو 2)2) ، تم تحويل 

، من  املقر االجتماعي ا حالي للشركة 

إلى  الثالث  الطابق  أنفا  شارع   ،858

 « رقم  الشفشاوني  عبر   882 طريق 

الطابق الثالث سيدي   8  » بنجلون  

البرنو�سي الدار البيضاء.

النظام  من   4 املادة  تعدول   -

األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   -

 (3 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736282.

25I

somadik

MASKA TRANSPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MASKA TRANSPORT
 شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
 مقرها اإلجتماعي: شارع مزوار زنقة 

25 رقم 65 حي الفتح- العيون 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

38628
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد-
:تسمية   MASKA TRANSPORT

الشركة  -
البضائع  نقل   : الشركة   غرض 

 حساب لغير-
 املقر االجتماعي : شارع مزوار زنقة 

25 رقم 65 حي الفتح العيون- 
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة -
 822.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي-
 8.222  : سفيان  معروفي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   :

وصفات ومواطن الشركاء -
عنوانه  سفيان  معروفي  السيد 
الوكنانو   86 رقم  تونيرو  كورسو 

تورينو اوطاليا- اوطاليا 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة-
عنوانه  سفيان  معروفي  السيد 
الوكنانو   86 رقم  تونيرو  كورسو 

تورينو -اوطاليا 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   24 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 862/2020
26I
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somadik

 STE ZIDANE QAMAR
TRANS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ZIDANE QAMAR TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
مقرها اإلجتماعي: شارع مزوار زنقة 
5 رقم 65 مكرر حي الفتح العيون 

-  العيون 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

386(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   27
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد-
 STE ZIDANE QAMAR

TRANS:تسمية الشركة -
البضائع  نقل   : الشركة   غرض 

 حساب لغير
املقر االجتماعي : شارع مزوار زنقة 

5 رقم 65 مكرر حي الفتح العيون -
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة
 822.222 :مبلغ رأسمال الشركة: 

درهم، مقسم كالتالي-
السيد زيدان بدوة : 8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء -
 السيد زيدان بدوة عنوانه تجزئة 

سوس العليمة- اوت ملول
والعائلية  الشخصية  :األسماء 

ومواطن مسيري الشركة-
السيد زيدان بدوة عنوانه  تجزئة 

سوس العليمة -اوت ملول
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ماي   (2 بتاريخ  بالعيون  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 884
27I

R&J Négoce

R
شركة جات مسؤولية محدودة

 جات الشريك الوحيد
تأسيس شركة
R&J Négoce

 شركة  جات مسؤولية محدودة جات 
شريك وحيد

 46 شارع الزرقطوني الطابق الثاني 
الشقة رقم 6 البيضاء  

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقيد في السذل التجاري 

  464723
 (( بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
االسا�سي  القانون  إعداد  تم  وونيو 
لشركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد باملميزات التالية :
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد  
 R&J Négoce :تسمية الشركة

و  االستيراد  الشركة  غرض 
التصدور

 46  : االجتماعي  مقرها  وعنوان   
الثاني  الطابق  الزرقطوني  شارع 

الشقة رقم 6 الدار البيضاء ، 
 22 املدة التي تأسست من اجلها 

سنة 
2222) درهم  جات رأسمال قدره 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
 5 س  م  السرور  تجزئة  عنوانها 

عمارة 45 شقة 87 االلفة البيضاء 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2)7386.
28I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«SADAFATE DOUKALA»
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، ا ذدودة املغرب

«SADAFATE DOUKALA» «شركة 

جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: طريف 

سيدي بنور، مركز أوالد عمران - 

4352) سيدي بنور  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.8572

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوبر 285)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

إلى:  الشركة  نشاط  توسيع  ماولي: 

نقل   - ومشتقاته.  املحروقات  بيع   -

نقل البضائع.   - العمال واملسافرين. 

بيع قطع   - بيع السيارات ا ذدودة.   -

الغيار.- كراء األليات املختلفة.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 

ا خاص بنشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 24 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

نونبر 285) تحت رقم 72).

22I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

«TRAVAUX PB»
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، ا ذدودة املغرب

«TRAVAUX PB»  «شركة جات 

املسؤولية املحدودة جات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 27، 

تجزئة رضا، السفلي، إثنين الشتوكة 

- - أزمور. املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.86588

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 أبريل 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

زنقة   ،82 من:  الشركة  مقر  نقل 

 ،5 شقة  الثالث،  الطابق  ا حرية، 

تجزئة رضا،   ،27 إلى:  الدار البيضاء 

السفلي، إثنين الشتوكة، أزمور.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

ا خاص بمقر الشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  با ذدودة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5246).

822I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

AFRICAN SUNRISE SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 LE PARTENAIRE FISCAL SARL

AU

42 شارع عمر بن ا خطاب الطابق 3 

رقم 6 ، 22222، طنجة املغرب

AFRICAN SUNRISE SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

ا ذبل، الرميالت )ميراج هيل كلوب( 

صندوق البرود رقم 828) - 22222 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.56723

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وناور   38 في  املؤرخ 

املصادقة على :

شقور  مهدي   )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   3.882

3.882 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

السالم شقور بتاريخ 38 وناور 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 22))3).

828I
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نوغلب

S.R.B COTRAV
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 
مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 

52222، مكناس املغرب
S.R.B COTRAV شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4)3 
تجزئة الداليا اوت يعزم اكوراي 

ا حاجب - 58222 ا حاجب املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
42225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   24
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.R.B  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.COTRAV
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اعمال البناء املختلفة
تجارة

استيراد و تصدور.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 4)3 
اكوراي  يعزم  اوت  الداليا  تجزئة 

ا حاجب - 58222 ا حاجب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد بن دالل احمد  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن دالل احمد  عنوانه)ا( 
الرتاحة احداف   ( الزنقة   ((3 رقم 

ازرو 53822 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن دالل احمد عنوانه)ا( 
الرتاحة احداف   ( الزنقة   ((3 رقم 

ازرو 53822 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (5 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8728.

82(I

نوغلب

RANDALOUS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نوغلب
شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 
مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 

52222، مكناس املغرب
RANDALOUS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
زروفن سيدي سليمان مول الكيفان 

مكناس - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
42238

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RANDALOUS
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اعمال البناء املختلفة 

تجارة

استيراد و تصدور.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

زروفن سيدي سليمان مول الكيفان 

مكناس - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : سعيد  سالمي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعيد  سالمي  السيد 

خنيفرة  تيغسالين  الغازي  اوت 

54222 خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  سالمي  السيد 

خنيفرة  تيغسالين  الغازي  اوت 

54222 خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (5 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8732.

823I

IZDIHAR CONSEIL

DRISS MB  ادريس م ب
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IZDIHAR CONSEIL

  RÉSIDENCE IBN SINA, N°18-

 izdihar, Marrakech ، 40100،

Marrakech Maroc

ادريس م ب  DRISS MB شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البكارة ملزاب الويدان  - 42222  

مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

823757

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (2

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: ادريس  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.DRISS MB  م ب

دار   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الضيافة.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

  42222  - الويدان   ملزاب  البكارة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ادريسلر بيغناغ :  2) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

  : السيدة فولب ميهالة كريستينة 

82 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريسلر بيغناغ عنوانه)ا( 

 67872 لندبيرك  زنقة  ا   85

BISCHOFFSHEIM فرنسا.

كريستينة  ميهالة  فولب  السيدة 

عنوانه)ا( 85 ا زنقة لندبيرك 67872 

BISCHOFFSHEIM فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريسلر بيغناغ عنوانه)ا( 

 67872 لندبيرك  زنقة  ا   85

BISCHOFFSHEIM فرنسا

كريستينة  ميهالة  فولب  السيدة 

عنوانه)ا( 85 ا زنقة لندبيرك 67872 

BISCHOFFSHEIM فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

مارس   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 88)883.

824I
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نصرو&زيد طرانس

بن قدور طرانس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

نصرو&زيد طرانس
تجزئة الوقاوة س رقم 5)8 تطوان ، 

23222، تطوان املغرب
بن قدور طرانس شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الغزالن زنقة 86 تطوان عنوان 

الرسائل البرودوة هو : شارع طريفة 
زنقة س رقم 83 تطوان 23222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(6285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
بن   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

قدور طرانس.
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عنوان  تطوان   86 زنقة  الغزالن 
شارع طريفة   : الرسائل البرودوة هو 
 23222 تطوان   83 رقم  س  زنقة 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد بن قدور رشيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 8222  : بن قدور رشيد  السيد   

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بن قدور رشيد عنوانه)ا( 
57 بير شيفا طنجة  حي قوادس زنقة 

22262 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بن قدور رشيد عنوانه)ا( 
57 بير شيفا طنجة  حي قوادس زنقة 

22262 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
27 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 260/20.
825I

fiduciaire la koutoubia

شركة صيدلية شاعر الحمراء 
 SOCIETE PHARMACIE

CHAIR EL HAMRA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire la koutoubia
 RUE HASSAN BEN M›BAREK
 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC
شركة صيدلية شاعر ا حمراء 

 SOCIETE PHARMACIE CHAIR
EL HAMRA  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ابوعبيدة الوحدة الثانية رقم 36 
الدودوات الحي املحمدي - 42222 

مراكش املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8247(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 SOCIETE ا حمراء  شاعر  صيدلية 
 PHARMACIE CHAIR EL HAMRA

.غرض الشركة بإوجاز : صيدالنية.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 36 رقم  الثانية  الوحدة  ابوعبيدة 
 42222  - املحمدي  الحي  الدودوات 

مراكش املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.422.222 درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بندادي خدوجة :  84.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة بندادي خدوجة عنوانه)ا( 
الطابق   58 العمارة  سعادة  اقامة 
االول شقة 4 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بندادي خدوجة عنوانه)ا( 
الطابق   58 العمارة  سعادة  اقامة 
االول شقة 4 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883228.
826I

موثق

START UP INVEST
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
موثق

7 شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن 
ا خطيب بلوك أ الطابق األول رقم 

36 ، 22222، طنجة املغرب
START UP INVEST  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي طنجة، 
شارع سان فرانسيسكو، اقامة 
ماجوريل، ، الطابق 5، رقم 35  
،بلوك B  - 90000 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

825868

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 START : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. UP INVEST

غرض الشركة بإوجاز : - االنعاش 
العقاري

العقارات  جميع  شراء  و  بيع   -

املبنية وغير املبنية 

 - والتشغيل، والتطوير، واإلدارة، 

والتبادل،  واإلوجار،  والتشغيل، 

املنشآت  جميع  وتشغيل  وإنشاء 

السياحية أو املماثلة.

    - إنشاء الشركات أو املشاركة في 

تأسيسها 

أنواع  جميع  عامة،  وبصفة     

الصناعية،  التجارية،  املعامالت 

بالنشاط  املتعلقة  املالية  العقارية، 

املشار إليه .

طنجة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اقامة  فرانسيسكو،  سان  شارع 
  35 رقم   ،5 الطابق   ، ماجوريل، 

،بلوك B  - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة عيادة ازغري :  52 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   52   : عناد  نورة  السيدة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ازغري  عيادة  السيدة 

 Danemark DK, Seedorffs Avenge

 26/2 Tv 2000, Frederiksberg

8662 الدانمارك الدانمارك.
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عنوانه)ا(  عناد   نورة  السيدة 

 Danemark DK, Henning

 Matzens VEJ 5b 4 Th 2000,

الدانمارك   Frederiksberg 8660

الدانمارك.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عناد   نورة  السيدة 

 Danemark DK, Seedorffs Avenge

 26/2 Tv 2000, Frederiksberg

8662 الدانمارك الدانمارك

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم )88)3).

827I

sofoget

DELICES BEN ABDOU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

delices ben abdou شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة  
زنقة روزفلت بالقرب من مصنع 

سانسوس - 84222  القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

558(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 delices : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ben abdou
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حلويات بالتقسيط
بيع الوجبات ا ذاهزة.

عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة  
مصنع  من  بالقرب  روزفلت  زنقة 
القنيطرة    84222  - سانسوس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اليعالوي  مونى  لال  السيدة  
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
السيدة  لال مونى اليعالوي : 8222 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اليعالوي  مونى  لال  السيدة  
عنوانه)ا( القنيطرة 84222 القنيطرة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليعالوي  مونى  لال  السيدة  
عنوانه)ا( القنيطرة 84222 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5))75.
828I

SDAI NEGOCE

NO.1 CAFE
إعالن متعدد القرارات

NO.1 CAFE
رقم A 5 اقامة فاتن شارع الدركاوي 

كليز ، 42222، مراكش املغرب
NO.1 CAFE «شركة جات املسؤولية 

املحدودة جات الشريك الوحيد»
 A 5 وعنوان مقرها االجتماعي: رقم
اقامة فاتن شارع الدركاوي كليز - 

42222 مراكش املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.28538

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 87 مارس 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
862 حصة من طرف السيد  تفويت 
السيد  لفائدة  عميمي  الكريم  عبد 
النوط  باتل  حمود  رجعان  محمد 
درهم مع   86222.22 العازمي بقيمة 
جميع املزاوا و االلتزامات  التي تتعلق 
ا ذدود:  التقسيم  االسهم.  هذه  بها 
باتل  حمود  رجعان  محمد  السيد 
.املذموع  822 حصة  النوط العازمي 

822 حصة
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
الى  شركة جات املسؤولية املحدودة 
شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
السيد  للشركة  جدود  مسير  تعيين 
سيدي محمد اوت بن حسن كمسير 
املسير  استقالة  لقبول  تبعا  وحيد 

السيد عبد الكريم عميمي .
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
التوقيع  من خالل  الشركة ستعمل 
السيد سيدي  الوحيد ملسيرالشركة  

محمد اوت بن حسن
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي:  
الشكل القانوني للشركة: شركة جات 
الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 
قدم  الشريك  التاسيس  عند  ماولي: 
السيد  كالتالي:  نقدوة  مساهمة 
النوط  باتل  حمود  رجعان  محمد 
.املذموع  درهم    82222.22 العازمي 

82222.22 درهم
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي:  
محدودة:   غير  ملدة  الشركة  مسير 
السيد سيدي محمد اوت بن حسن. 

على  ونص  الذي   :83 رقم  بند 
خالل  من  ستعمل  الشركة  ماولي: 

التوقيع الوحيد ملسيرالشركة السيد 
سيدي محمد اوت بن حسن .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884273.

822I

sofoget

ELEVAGE SAFROU
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
elevage safrou شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي  القنيطرة 

63 زاوية زنقة محمد العمراوي 
و زنقة سبتة بلوك ب مكتب 86   

kenitra 84222 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
48253

 بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
282) تم تغيير  8) أكتوبر  املؤرخ في 
 elevage» من  الشركة  تسمية 

. «ferti sebou» إلى «safrou
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وناور 

2)2) تحت رقم 73862.

882I

sofoget

ELEVAGE SAFROU
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
elevage safrou شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي القنيطرة 

63 زاوية زنقة محمد العمراوي
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 و زنقة سبتة بلوك ب مكتب 86 - 
kenitra 84222 املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.48253
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
282) تم تغيير  8) أكتوبر  املؤرخ في 
نشاط الشركة من « تربية الدواجن» 
بالنباتات  ا خاصة  مواد   «بيع  إلى 

البذور واألسمدة
بيع املعدات الزراعية».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وناور 

2)2) تحت رقم 73862.

888I

sofoget

ELEVAGE SAFROU
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
elevage safrou شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 

63 زاوية زنقة محمد العمراوي 
و زنقة سبتة بلوك ب مكتب 86   

kenitra 84222 املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.48253

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (282 أكتوبر   (8 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مصطفى   )ة(   السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   522 تلموست 
السيد  لفائدة   حصة   522 أصل 
8) أكتوبر  )ة(  محمد  عزري بتاريخ 

.(282
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وناور 

2)2) تحت رقم 73862.

88(I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

 BUSINESS AND
 MANAGEMENT HIGH

SCHOOL SARL
إعالن متعدد القرارات
 BUSINESS AND 

MANAGEMENT HIGH SCHOOL
شركة محدودة املسؤولية رأسمالها 

8.522.222,22 درهم
مقرها االجتماعي: 6، زنقة محمد 

التازي، مرشان - طنجة
السذل التجاري رقم 86782 –  

طنجة
ا ذمع  محضر  بمقت�سى 
بتاريخ  املنعقد  االستثنائي  العام 

18/02/2020  تقرر ما ولي:
حصة   522 تفويت  على  إقرار   -
تملكها  الهبة،  طريق  عن  اجتماعية 
السيدة أبو السرور مليكة في الشركة 
أبو  السيد  زوجها  لفائدة   BMHS

السرور عبد هللا؛
ا حالي  القانوني  الشكل  تغيير   -
للشركة إلى شركة محدودة املسؤولية 
خلق  دون  الوحيد،  الشريك  جات 

شخص معنوي جدود؛ 
من   7 و   6  ،8 الفصول  تغيير   -

القانون األسا�سي للشركة.
تم اإلوداع القانوني بكتابة ضبط 
بتاريخ  بطنجة،  التجارية  املحكمة 
10/07/2020 تحت عدد 322)3) .                                            

من أجل النشر البيان 
883I

sofoget

ELEVAGE SAFROU
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
elevage safrou  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي القنيطرة 
63 زاوية زنقة محمد العمراوي و 
زنقة سبتة بلوك ب مكتب 86 - 

kenitra 84222 املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.48253

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) أكتوبر 282) تم تعيين 

مسير جدود للشركة السيد)ة( عزري   

محمد كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 27 وناور 

2)2) تحت رقم 73862.

884I

BKMG Consulting SARL AU

BKMG CONSULTING
SARL AU 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BKMG Consulting SARL AU

 N°11 OLM 6 EL BASSATINE ، 0،

MEKNES MAROC

 BKMG Consulting SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 88 

اليم 6 البساتين -  2)522 مكناس 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

42(67

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   32

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BKMG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.Consulting SARL AU

مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ومراقبة  املالي  والتدقيق  الدراسات 

التسيير.

 88 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

مكناس   522(2   - البساتين   6 اليم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بلعربي  كوثر  السيدة 

 522(2 البساتين   6 اليم   88 رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلعربي  كوثر  السيدة 

 522(2 البساتين   6 اليم   88 رقم 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بمكناس   التجارية 

رقم  تحت   (2(2 فبراور   25

.424888(2228252

885I

FLASH ECONOMIE

HOUSE SERVICE 4YOU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

HOUSE SERVICE 4YOU »

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي :345 

املسار طريق اسفي - مراكش.
رقم التقييد في السذل التجاري 

  8238(2:

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في22 
القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

HOUSE SERVICE 4YOU
شركة  بإوجاز:  الشركة  غرض 
واألمن  )الوقاوة  األمن  حراس  توفر 
األمن  معدات  تاجر  ؛  وا حريق( 
إدارة  مقاول  ؛  الفردي  واإلنتاج 
ا حرائق  من  الوقاوة  على  )التدريب 

والسالمة من ا حرائق(.
 345  : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي - مراكش.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة   

الشركة: 22 سنة.
مبلغ رأسمال الشركة :   وبلغ رأس 
822.222,22درهم  الشركة   مال 
وهي مقسمة إلى  8.222  سهم بقيمة  
822.22 درهم لكل منها ، مرقمة من 
وتخصص للمساهم   ،  8.222 إلى   8

الوحيد السيد فريد بوصرحان.
السيد   : الشركة  مسير 
بتاريخ  مزداد  بوصرحان,  فريد 
24/02/1984  بآسني ا حوز, ا حامل 
للبطاقة الوطنية رقم EE8((4(5  و 
 -  854 ) ب رقم  القاطن  ب املسيرة 

مراكش
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
بتاريخ  بمراكش  التجارية 

24/03/2020 تحت رقم  .55)883
886I

FLASH ECONOMIE

K&L ELEC 
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
«K&L ELEC »

شركة جات مسؤولية محدودة
345 , املسار طريق آسفي – مراكش
رقم التقييد في السذل التجاري 

823785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم  2)2)؛  مارس   25 مراكش بَتاريخ 
إعداد القانون األسا�سي لشركة جات 

مسؤولية محدودة باملميزات التالية:
جات  شركة  الشركة:   شكل 

مسؤولية محدودة.                          
  K&L ELEC :تسمية الشركة

مقاول  بإوجاز:  الشركة  غرض 
أو  أعمال  مقاول  كهربائية  تركيبات 
تاجر  ؛  إنشاءات مختلفة وتطويرها 
)اللوازم  واالستيراد  بالتصدور  وقوم 

واملعدات الكهربائية واإلضاءة(
 345  : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق آسفي - مراكش.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة:  22 سنة
  82.222   : مبلغ رأسمال الشركة 

درهم            
ا حصص العينية :  822 حصة

الشخصية  الشركاء  أسماء 
والعائلية وعناوينهم:

السيد محمد واسير ملتوكي, املزداد 
سنة 20/01/1968, ا حامل للبطاقة 
و القاطن   ,   I(22222 الوطنية رقم 
 - اكدال   5 فيال  الزيتون  برياض 

مراكش.
املزداد سنة  السيد عبد هللا قبو, 
للبطاقة  ا حامل   ,01/01/1966
و القاطن   ,   I82(858 الوطنية رقم 

بفرنسا.
توزيع األنصبة على الشركاء :

  52 8. السيد محمد واسير ملتوكي: 
حصة  

). السيد عبد هللا قبو: 52 حصة  
اسم مسير الشركة : السيد محمد 

واسير ملتوكي و السيد عبد هللا قبو.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية  

24/03/2020تحت رقم )3)883.
887I

FLASH ECONOMIE

GUEHANOUDI 225
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

                                                                                               « GUEHANOUDI 225 »
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي :345 
املسار طريق اسفي - مراكش.

رقم التقييد في السذل التجاري 
  823723:

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في22 
القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

GUEHANOUDI ((5
وكالة  بإوجاز:  الشركة  غرض 

عقارية.
 345  : االجتماعي  املقر  عنوان 

املسار طريق اسفي - مراكش.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 22 سنة.
وبلغ     : الشركة  رأسمال  مبلغ 
2.222,22)درهم  رأس مال الشركة  
سهم بقيمة     (22 وهي مقسمة إلى  
822.22 درهم لكل منها ، مرقمة من 
للمساهم  وتخصص   ،  (22 إلى   8
 Guehanoudi Paul السيد  الوحيد 

.Auguste SAHORE
السيد   : الشركة  مسير 
 Guehanoudi Paul Auguste
بتاريخ  مزداد   ,SAHORE
14/02/1992  , ا حامل  ذواز السفر 
ب  القاطن   و    87AP(8865 رقم 

الساحل العاج. 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بمراكش  التجارية 

23/03/2020 تحت رقم  .77)883
888I

CABINET EL HAMMOUTI

MIRI NEGOCE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CABINET EL HAMMOUTI

شارع ا خرطوم رقم 58 الناظور ، 
222)6، الناظور املغرب

MIRI NEGOCE شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي ا ذدود 
بني أنصار - 222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
82822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIRI  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.NEGOCE
و  بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
استيراد املواد الغذائية و املنتوجات 
واألغراض  املنزلية  اإلستهالكية 

واألدوات املنزلية..
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا ذدود بني أنصار - 222)6 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : محمد  بو حف  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد بو حف عبد املنعم :  52) 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة بو حف لبنى :  52) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  بو حف  السيد 
أنصار  بني  القدومة  الدووانة  حي 

222)6 الناظور املغرب.
املنعم  عبد  بو حف  السيد 
بني  القدومة  الدووانة  حي  عنوانه)ا( 

أنصار 222)6 الناظور املغرب.
عنوانه)ا(  لبنى  بو حف  السيدة 
أنصار  بني  القدومة  الدووانة  حي 

222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   
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ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بو حف  السيد 
أنصار  بني  القدومة  الدووانة  حي 

222)6 الناظور املغرب
املنعم  عبد  بو حف  السيد 
بني  القدومة  الدووانة  حي  عنوانه)ا( 

أنصار 222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 86 مارس 

2)2) تحت رقم 382.
882I

PING MEDAZIZ بينك ميدازيز     

 اقريقز عمر
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

 اقريقز عمر
 (7 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
فبراور 2)2) أعطى السيد)ة(   اقريقز 
عمر    اقريقز عمر’ ا حامل )ة( 
 K32(337 رقم    الوطنية  للبطاقة 
 6255 التجاري  بالسذل  املسذل 
حق  بطنجة  التجارية  باملحكمة 
التسيير ا حر لألصل التجاري الكائن 
ب عمارة امل 3 شارع احمد ابن عالل 
بوعياش رقم 6) طنجة عمارة امل 3 
شارع احمد ابن عالل بوعياش رقم 
املغرب  طنجة    22222 طنجة   (6
للسيد)ة( الوردي مريم الوردي مريم 
 k   ا حامل )ة( للبطاقة الوطنية رقم
323688   ملدة 4 سنة تبتدئ من 7) 
فبراور   (7 في  تنتهي  و   (2(2 فبراور 
  8.522 شهري  مبلغ  مقابل   (2(4

درهم.
8(2I

N(M CONSEIL-SARL

STE KADRAOUI
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N(M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

STE KADRAOUI شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بوطيب 
سكتور C رقم 2)6 طريق ازغنغان  
الناظور  - 222)6 الناظور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(2888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KADRAOUI
اصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العذالت  بيع  العذالت-  وتوازن 

واالكسسوارت .
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق   6(2 رقم   C سكتور  بوطيب 
ازغنغان  الناظور  - 222)6 الناظور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد قدراوي محمد  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  قدراوي  السيد 
زاوو   ستوت  اوالد  صبرة   8 سكتور 

222)6 الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  قدراوي  السيد 
زاوو   ستوت  اوالد  صبرة   8 سكتور 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 746.
8(8I

TRANSPORTS BEGGAR

طرنسبور بكار
إعالن متعدد القرارات

TRANSPORTS BEGGAR
 AVENUE DRISS HARTI

 RESIDENCE WASSIME ETG 2
 APPT 6 CASABLANCA ، 20700،

CASABLANCA MAROC
طرنسبور بكار «شركة جات 

املسؤولية املحدودة جات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
ادريس ا حارثي اقامة وسيم الطابق 
) الشقة 6  - - الدارالبيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.(78233
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 وونيو 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
وفاة الشريك الوحيد رضوان بكار

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة جات 
شريك  جات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  جات  الى:شركة  وحيد 

املحدودة 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تقسيم ا حصص بين الورثة الشركاء 
 87( عراف  خدوج  كالتالي:  ا ذدد 
)88 حصة ( صالح  حصة( منى كوما 
 8(( بكار  ضحى  حصة(   (4( بكار 
حصة( محمد أمين بكار )4) حصة( 

إسراء بكار ))8 حصة(
على  ونص  الذي   :4 رقم  قرار 
ماولي: تعيين السيدة منى كوما مسيرة 

وحيدة جدودة 
قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

تغيير القانون االسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تغيير الشكل القانوني من شركة جات 

شريك  جات  املحدودة  املسؤولية 
املسؤولية  جات  الى:شركة  وحيد 

املحدودة 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
 82222 في  محدد  الشركة  رأسمال 
مفصلة  الشركاء  مساهمات   . درهم 
 ( خدوج عراف    : على الشكل التالي 
8722 درهم( منى كوما )8822 درهم 
ضحى  درهم(   (422( بكار  صالح   )
)22)8 درهم( محمد أمين بكار  بكار 
 8(22( بكار  إسراء  درهم(   (422(

درهم(
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
درهم   82222 الشركة  رأسمال 
 822 حصة بقيمة   822 مقسوم الى 
ا حصص  واحدة.تقسيم  لكل  درهم 
كالتالي:  ا ذدد  الشركاء  الورثة  بين 
منى كوما  حصة(   87( خدوج عراف 
)4) حصة(  ( صالح بكار  )88 حصة 
محمد أمين  حصة(   8(( ضحى بكار 
 8(( بكار  إسراء  حصة(   (4( بكار 

حصة(
على  ونص  الذي   :82 رقم  بند 
ماولي: تعيين السيدة منى كوما مسيرة 

وحيدة جدودة 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 85 وونيو 2)2) تحت رقم 82828.
8(3I

CGID

YOUNIT 360
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CGID
 67RUE AZIZ BELLAL 2EME
 ETG N°3 MAARIF ، 20000،

CASABLANCA MAROC
YOUNIT 360 شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 67 زنقة 
عزيزبالل الطابق ) رقم 3 املعاريف 
الدار البيضاء 2822) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
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محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464625
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUNIT 362
/  : بإوجاز  الشركة  غرض 

 infographie/ Métiers lies à la
communication/Événementiel/

 création des sites WEB/import
.  / export

زنقة   67  : عنوان املقر االجتماعي 
املعاريف   3 رقم   ( عزيزبالل الطابق 
2822) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الصدفي   حيون  ابن  عمر  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
 : السيد عمر ابن حيون الصدفي 

8222 بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الصدفي  حيون  ابن  عمر  السيد 
 RUE LAHCEN EL عنوانه)ا(  
 ARJOUN ETG 5 APPT 6 RES
 ATLAS QU DES HOPITAUX
البيضاء  الدار   CASA Q (2822

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصدفي  حيون  ابن  عمر  السيد 
 RUE LAHCEN EL عنوانه)ا( 
 ARJOUN ETG 5 APPT 6 RES
 ATLAS QU DES HOPITAUX

البيضاء  الدار   CASA Q (2822
املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.
8(4I

SOFICODEX

PROMOBENK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
SOFICODEX

48 زنقة ابن بطوطة الطابق الثاني 
و الثالث ، درب عمر ، )223)، الدار 

البيضاء املغرب
PROMOBENK شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 67، زنقة 
عزيز بالل، الطابق الثاني الرقم 3، 
املعاريف - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMOBENK
نشاط   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوكالة العقارية بكافة أشكالها
،التأجير  ،الشراء  الوساطة 
،اإلدارة ،التنظيم وإعادة تأهيل ،بيع 
وجميع  ،املنشآت  ،األرا�سي  املباني 
ا حضرية  أو  الريفية  امللكية  أشكال 
األخرى ، وكذلك تشييد جميع أنواع 

املباني وخدمة األرا�سي 

• تقدوم املشورة بشأن املعامالت 
العقارية

• القيام باألشغال العامة وأعمال 
املصا ح  عن  نيابة  املدنية  الهندسة 

ا خاصة أو العامة.
البنية  تصميم  في  املشاركة   •
التحتية العامة مثل الطرق واألنفاق 

والسدود وا ذسور واملوانئ وغيرها.
• صيانة وتجدود الطرق واألرصفة 

ومسارات الدراجات.
• بناء املعدات ا ذماعية.

املياه  أنابيب  أعمال  تطوير   •
الصحي ومحطات  الصرف  وشبكات 

املعا ذة ،
محطات معا ذة النفاوات ... ا خ.

األعمال   ، العامة  أعمال البناء   •
اإلنشائية ، أعمال التشطيب ملشاريع 
البناء أو التمدود أو التجدود للمباني 
الصناعية ،تجارية وجماعية وخاصة.
واآلالت  املواد  جميع  اقتناء   •

واملعدات ا خاصة بالبناء
العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
واملنقولة  والصناعية  التجارية 
والعقارية واملالية جات الصلة بشكل 
الشركة  بهدف  أو غير مباشر  مباشر 

وتعزيز تنميتها.
أو  مباشرة  مشاركة  أي  وكذلك 
األشكال  من  بأي شكل  مباشرة  غير 
في الشركات التي تسعى إلى أهداف   ،

مماثلة أو جات صلة.
.عنوان املقر االجتماعي : 67، زنقة 
 ،3 الرقم  الثاني  الطابق  عزيز بالل، 
الدارالبيضاء   (2222  - املعاريف 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد اناس ابن كيران 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد اناس ابن كيران عنوانه)ا( 
س  عمارة  انفا  رياض  اقامة   322
2 شارع بوركون انفا  4 الشقة  طابق 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اناس ابن كيران عنوانه)ا( 
س  عمارة  انفا  رياض  اقامة   322
2 شارع بوركون انفا  4 الشقة  طابق 

2222) الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732222.
8(5I

موثق

 lLA SAONE ET LOIRE
STATION

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

موثق
طريق تازة ساحة محمد السادس 
بلوك ب الطابق األول شقة أ 4 ، 

62222، وجدة املغرب
 lLA SAONE ET LOIRE STATION

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي   طريق 

عين بني مطهر، تجزئة العلج، بقعة 
رقم )88، وجدة. - 62222 وجدة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

35(28
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   83
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 lLA  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAONE ET LOIRE STATION
محطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
بيع  متجر  مقهى ومطعم،   ، خمات  

مواد األغذوة بخمة حرة..
طريق     : عنوان املقر االجتماعي 
بقعة  تجزئة العلج،  عين بني مطهر، 
وجدة   62222  - وجدة.   ،88( رقم 

املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : السيد العابد واسين 
بقيمة 5.222 درهم للحصة .

السيد العابد التهامي :  52 حصة 
بقيمة 5.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  التهامي  العابد  السيد 
سلطان  ابن  زيد  شارع  السالم،  حي 
وجدة   62222  (8 رقم   3 ب  زنقة 

املغرب.
السيد العابد واسين عنوانه)ا( حي 
شارع زيد ابن سلطان زنقة  السالم، 

ب 3 رقم 8) 62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العابد واسين عنوانه)ا( حي 
شارع زيد ابن سلطان زنقة  السالم، 

ب 3 رقم 8) 62222 وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8377.

8(6I

SARL

NAJMAT BENSLIMANE

إعالن متعدد القرارات
SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA
MAROC

NAJMAT BENSLIMANE «شركة 
جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 46 زنقة 
العرعار - 222)) الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.88((67

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 5) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
املالية  األوراق  بمساهمة  إثبات 
ساجد  الزهراء  فاطمة  السيدة  بين 
وشركة «SIHMA SARL AU» ممثلة 

بالسيدة فاطمة الزهراء ساجد.
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
املالية  األوراق  بمساهمة  إثبات 
وشركة  ساجد  أمل  السيدة  بين 
 «BLUEHILL INVEST SARL AU»

ممثلة بالسيدة أمل ساجد.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
على  ونص  الذي   :6 رقم  بند 
املذكورين  الشركاء  وقدم  ماولي: 
على  للشركة  مساهمات  أدناه 
 ABRAR شركة   - التالي:  النحو 
شركة   - درهم44322    INVEST SA
درهم    ADEIS INVEST SARLAU
  SIHMA SARLAU شركة   32.222-
 BLUEHILL شركة    - درهم30،000 
درهم32.222      INVEST SARLAU

بإجمالي 834322 درهم
على  ونص  الذي   :7 رقم  بند 
بمبلغ  املال  رأس  تحدود  تم  ماولي: 
إلى  مقسمة  درهم.   134،300.00
درهم واحد   822 8343 سهم بقيمة 
، مرقمة من 8 إلى 8343 تم إصدارها 
وتوزيعها بين الشركاء بما وتناسب مع 
 ABRAR INVEST- وهي:   ، حقوقهم 
 ADEIS INVEST- سهم443    SA
 SIHMA سهم322 - شركة  SARLAU
 BLUE - شركة  SARLAU  سهم322 

HILL INVEST SARLAU  سهم322
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 6)833.
8(7I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

SOPHIL INVESTISSEMENT
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 SOPHIL INVESTISSEMENT
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة فرح 
كامب منجان الشقة رقم ) الطابق 

االر�سي جليز - 42222 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.25447
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 32 وناور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
الشقة  منجان  كامب  فرح  «اقامة 
رقم ) الطابق االر�سي جليز - 42222 
 «GH 85» مراكش املغرب» إلى « امللك
اقليم ا حوز دائرة تاحناوت جماعة 

تامصلوحت - . مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   87 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883434.

8(8I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

ZELIDE
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ZELIDE شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي دوار اوالد 
احمد دائرة الويدان - . مراكش 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.22283

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 84 وناور 2)2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

ا حالي :
استغالل دور الضيافة .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   87 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883435.

8(2I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة أرمانج
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE ZOHOUR

 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
شركة أرمانج  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي أوالد 

الطيب العليا متجر 3 فاس سايس  
فاس سايس  32222 فاس املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

6(248
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أرمانج .
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  استيراد  حفرآبار-   – مختلفة 

تصدور.
أوالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس سايس    3 الطيب العليا متجر 

فاس سايس  32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد شمس :  622 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 422   : شمس  محمود  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شمس  محمد  السيد 

نرجس   املذد  شارع  زكية  عمارة   8

32262 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  محمود شمس  السيد 

نرجس   املذد  شارع  زكية  عمارة   8

32262 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شمس  محمد  السيد 

نرجس   املذد  شارع  زكية  عمارة   8

32262 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8454.

832I

ارنك

NEBOS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ارنك

شارع ووسف ابن تاشفين رقم 84 

 LARACHE ،2(222 ،العرائش

املغرب

NEBOS شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ووسف ابن تاشفين رقم 84 

العرائش 222)2 العرائش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5(38

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEBOS

 NEGOCE : غرض الشركة بإوجاز

.FRUITS ET LEGUMES

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ووسف ابن تاشفين رقم 84 العرائش 

222)2 العرائش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

62.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد وهدة :  22) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 (22   : السيد محمد سحيساح 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد نبيل بلمقدم :  22) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وهدة  سعيد  السيدة 

 2(222  68 رقم  ا خضراء  التجزئة 

العرائش املغرب.

السيد محمد سحيساح عنوانه)ا( 

 2(222  336  5 رقم  اسمارة  تجزئة 

العرائش املغرب.

عنوانه)ا(  بلمقدم  نبيل  السيد 

بئر الرامي الشرقية   872 املنزه الرقم 

2)842 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وهدة  سعيد  السيد 

 2(222  68 رقم  ا خضراء  التجزئة 

العرائش املغرب

السيد محمد سحيساح عنوانه)ا( 

 2(22  336  5 رقم  اسمارة  تجزئة 

العرائش املغرب

عنوانه)ا(  بلمقدم  نبيل  السيد 

بئر الرامي الشرقية   872 املنزه الرقم 

2)842 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 ووليوز   82

.(62888(2225743

838I

VOICOM

طريق ا حسابات

 LA VOIE DE LA  
COMPTABILITE   VOIOM

شركة التضامن
تحويل الشكل القانوني للشركة

VOICOM
 BD DE LA RESISTANCE N° 852
 ND1 BIS 1ER ETAGE ، 20490،

CASABLANCA MAROC
 LA VOIE DE  طريق ا حسابات

 «LA COMPTABILITE   «VOIOM
شركة التضامن

و عنوان مقرها االجتماعي   
852شارع املقاومة الطابق االول رقم 
د 8 مكرر الدار البيضاء - 2422)  

الدار البيضاء .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8(8425

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تحويل  82 وونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
التضامن» إلى «شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم )73622.
83(I

NEOCOMPTADUNORD

BUT INDUSTRIE
شركة جات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك
NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3
 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
BUT INDUSTRIE  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اكزناوة 
قطعة رقم 488 - 22222 طنجة 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السذل التجاري 
.85842

اإلستثنائي  العام  ا ذمع  بمقت�سى 
تم اإلعالم   (282 نونبر   28 املؤرخ في 
توزيع  و  تركي  كريم   الشريك  بوفاة 
 لرسم اإلراثة 

ً
حصصه على الورثة تبعا

بالشكل   (282 أكتوبر   28 في  املؤرخ 
األتي :

 (52 السيد)ة( سلوى املذدوبي  ،  
حصة .

 333   ، عائشة ودان   السيد)ة( 
حصة .

 567   ، تركي   حمزة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( طه تركي  ،  567 حصة .

السيد)ة( رنيا تركي  ،  83) حصة .
السيد)ة( مقسمة على الورثة  ،  ) 

حصة .
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 225)3).
833I

NEOCOMPTADUNORD

BUT INDUSTRIE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
NEOCOMPTADUNORD

 RUE ALGISERAS IB RAJAE 3
 ETAGE N°34 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
BUT INDUSTRIE  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

الصناعية تجزئة رقم 488 - 22222 
طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.85842
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (282 نونبر   28 املؤرخ في 
تركي  مسير جدود للشركة السيد)ة(  

غسان و تركي مامون كمسير آخر
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 225)3).
834I
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FLASH ECONOMIE

BM IMPORT EXPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BM IMPORT EXPORT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد  
رقم التقييد في السذل التجاري 

(73(7:

تحويل املقر االجتماعي للشركة

الشريك  قرار  محضر  بمقت�سى   

 BM شركة  مقر  في  املنعقد  الوحيد 

IMPORT EXPORT ش م م بشريك 

 (2(2 4) وونيو  وحيد، مؤرخ بتاريخ 

تقرر ما ولي :

للشركة  الرئي�سي  املقر  تحويل   

داوود  زنقة   33 التالي  العنوان  إلى 

الظاهري متجر 8 حي املعاريف , الدار 

البيضاء

بالسذل  القانوني  اإلوداع  تم   

االبتدائية  املحكمة  لدى  التجاري 

 (2(2 ووليوز   26 بتاريخ  بالعيون 

تحت رقم 88)8

835I

FLASH ECONOMIE

 ELBIR EXPLOITATION

AGRICOLE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ELBIR EXPLOITATION » » شركة

AGRICOLE

شركة محدودة املسؤولية

تأسيس

طرف  من  موثق  عقد  بمقت�سى 

موثقة  ا ذليل  بنعبد  كنزة  األستاجة 

 (2(2.26.8( بتاريخ  بالدار البيضاء  

ومسذل، تم تأسيس شركة محدودة 

املسؤولية جات ا خاصيات التالية:                             

 ELBIR  »  : شركة  التسمية   -

 «EXPLOITATION AGRICOLE

شركة محدودة املسؤولية.

- الهدف :  هدف الشركة هو :

- شراء وكراء املباني.

غير  أو  مباشر  بشكل  هذا  كل   -

شركة أو  عن طريق إنشاء   ، مباشر 

رعاوة  أو  مقدمة  جدودة  مجموعة 

مالية  أوراق  شراء  أو  اشتراك  أو 

أو  اندماج  أو  اجتماعية  حقوق  أو 

تحالف أو ارتباط ومشاركة أو أخذ أو 

استئجار أو إدارة تأجير جميع السلع 

وا حقوق األخرى.

- املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

)2)، شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي.

- املدة: 22 سنة.

- املساهمات :

نصير   العلي  عبد  السيد  ـ 

222,22.) درهم.

 85.522,22 ا حاجي   ووسف   -

درهم

- الهام ا حاجي   7.522,22 درهم

املذموع:   5.222,22) درهم.

 (5.222,22 الشركة:  مال  رأس 

من  حصة   (52 على  مقسمة  درهم 

ومجزئة  واحد  لكل  درهم   822 فئة 

كما ولي :

 (2 نصير  العلي  عبد  السيد  ـ 

حصة.

- ووسف ا حاجي  855 حصة

- الهام ا حاجي  75 حصة

ملدة  ا حاجي  إلهام  التسيير:   -

ستكون   ، لذلك  وفًقا  غير محدودة. 

الشركة ملزمة قانوًنا بجميع األعمال 

املدور  توقيع  بها من خالل  املتعلقة 

تفويض  وتم  لم  ما  أعاله  املعين 

الصالحيات ألي وكيل من اختياره.             

تم إوداع وتسذيل الشركة من  ـ 

لالستثمار  ا ذهوي  املكتب  طرف 

البيضاء  بالدار  التجارية  باملحكمة 

رقم  تحت   02/07/2020 بتاريخ 

464268

836I

SELECT AUTO PRO OUJDA

SELECT AUTO PRO OUJDA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SELECT AUTO PRO OUJDA

 BD MELLILA 4EME ETAGE

 BIS OUJDA ، 37-BUREAU N°85

62222، وجدة املغرب

 SELECT AUTO PRO OUJDA

شركة جات املسؤولية املحدودة

 BD وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MELLILA 4EME ETAGE BUREAU

 N°15 -37 BIS OUJDA - 60020

OUJDA MAROC

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

35282

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SELECT AUTO PRO OUJDA

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 MONTAGE D’ACCESSOIRES

.AUTO

 BD  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 MELLILA 4EME ETAGE BUREAU

 N°85 -37 BIS OUJDA - 622(2

.OUJDA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 EL RHARRAB السيد 

MOUHCINE  :  100 حصة بقيمة 

82.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL RHARRAB الشركة 

 BD عنوانه)ا(   MOUHCINE

 MOHAMED 6 LOT EL MALKI

.RUE A3  622(2 OUJDA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 EL RHARRAB السيد 

 BD عنوانه)ا(   MOUHCINE

 MOHAMED 6 LOT EL MALKI

 RUE A3 NR 8 OUJDA 622(2

 OUJDA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (4 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 38)8.

837I

CAB ASSISTANCE

MAYBADR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

MAYBADR شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املركز 

التجاري ميساء املحل رقم 7 حومة 

ا حداد حي 2 رقم 4 - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825583

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAYBADR
-تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس ا ذاهزة..
املركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حومة   7 املحل رقم  التجاري ميساء 
ا حداد حي 2 رقم 4 - 22222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : مصطفى  زكري  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد زكري مصطفى عنوانه)ا( 

برانص  22222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زكري مصطفى عنوانه)ا( 

برانص 22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (6 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 38256).
838I

FLASH ECONOMIE

ELEC GREEN MOVE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

» ELEC GREEN MOVE » شركة
شركة محدودة املسؤولية جات 

الشريك الوحيد  
تأسيس

بمقت�سى عقد توثيقي حرر بمكتب 
موثقة  ا ذليل  بنعبد  كنزة  األستاجة 
بالدار البيضاء بتاريخ 2.23.23)2) ، 
تم تأسيس شركة محدودة املسؤولية  
با خاصيات  الوحيد  الشريك  جات 

التالية:                      
 ELEC GREEN» : التسمية شركة -
شركة محدودة املسؤولية   «MOVE

جات شريك وحيد.

هدف الشركة بشكل    : الهدف   -

مباشر أو غير مباشر:

جميع  وتسويق  وبيع  شراء   -

املنتجات الكهربائية أو اإللكترونية في 

املغرب أو في ا خارج ؛

التجارة الدولية في جميع املواد   -

واملنتجات.

- استيراد وتصدور جميع املنتجات 

بجميع  واملواد  واألصناف  والبضائع 

أنواعها.

جميع  وتسويق  وبيع  شراء   -

املنتجات أو املواد.

- التمثيل ، العمولة ، الوساطة.

أو بيع أو تأجير  أو شراء  إنشاء   -

أي أصل تجاري أو حقوق امتياز أو 

عالمات تجارية أو براءات اختراع أو 

تصاميم صناعية أو غيرها من شأنها 

أن تعزز تطوير الشركة.

- املشاركة بأي شكل في أي شركة 

أو إنشاء وإدارة أي شركة أو مقاولة.

العمليات  جميع  عام،  وبشكل   -

أو  التجارية  أو  املالية  أو  الصناعية 

ا حرفية أو السياحية أو املنقولة أو 

العقارية التي تتعلق بشكل مباشر أو 

أعاله  املذكورة  باألشياء  مباشر  غير 

تحقيق  تعزز  أن  املمكن  من  والتي 

ولصا ح  لنفسها  الشركة  وتطوير 

الغير.

- املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 

)2) شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي.

- املدة: 22 سنة.

- املساهمات :

ـ السيد كمال عبد ا ذليل امنزو   

82.222,22 درهم

املذموع:  82.222,22 درهم.
 82.222,22 الشركة:  مال  -رأس 

من  حصة   822 على  مقسمة  درهم 

ومجزئة  واحد  لكل  درهم   822 فئة 

كما ولي :

-السيد كمال عبد ا ذليل امنزو 

822 حصة.

عبد  كمال  السيد  التسيير:   -

ا ذليل امنزو ملدة غير محدودة.     

الشركة  والتسذيل  اإلوداع  تم 
بالدار  لإلستثمار  ا ذهوي  باملركز  
تــحــت   (2(2.25.(2 بتاريخ  الــبــيضاء 

رقم 462873.

832I

FLASH ECONOMIE

MMSK FOOD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MMSK FOOD  » شركة
شركة محدودة املسؤولية

تأسيس
طرف  من  موثق  عقد  بمقت�سى 
موثقة  ا ذليل  بنعبد  كنزة  األستاجة 
 (2.25.(2(2 بتاريخ  البيضاء  بالدار 
ومسذل، تم تأسيس شركة محدودة 
املسؤولية جات ا خاصيات التالية:                             
 MMSK  »  : شركة  التسمية   -
FOOD» شركة محدودة املسؤولية.

- الهدف : هدف الشركة هو :
- سواء في املغرب أو في ا خارج

- مطعم بسعر ثابت
إدارة وتشغيل املقاهي ومحالت   -
وا حانات  واملطاعم  ا حلويات 

ا خفيفة.
جميع  وتسويق  وبيع  شراء   -

املنتجات الغذائية.
خدمة تقدوم الطعام في املوقع   -
لألفراد  الطعام  تقدوم  خدمة  أو 

والشركات واملدارس وغيرها.
- املشاركة املباشرة أو غير املباشرة 
املتعلق  العمليات  في جميع  للشركة 
 ، عام  وبشكل  الشركة  بأهداف 
جميع العمليات الصناعية والتجارية 
مرتبطة  واملالية  والعقارية  واملنقولة 
كلًيا  ، مباشر  غير  أو  مباشر   بشكل 
باألهداف املذكورة أعاله   ، أو جزئًيا   

أو التي قد تسهل توسيعه وتطويره.
غير  أو  مباشر  بشكل  هذا  كل   -
شركة  إنشاء  طريق  عن   ، مباشر 
 ، مساهمة   ، جدودة  ومجموعة 
أوراق مالية  ، شراء  اشتراك   ،  رعاوة 

اندماج،   ، اجتماعية  حقوق  أو 
أخذ أو  ومشاركة  جمعية   ، تحالف 

أو تأجير أو إدارة تأجير جميع السلع   
وا حقوق األخرى.

- املقر االجتماعي : الدار البيضاء، 
)2)، شارع عبد املومن رقم 5 الطابق 

السفلي.
- املدة: 22 سنة.

- املساهمات :
 45.222,22 السائح    مامون   -

درهم
كراكشو   مامون  محمد   -

45.222,22 درهم
 82.222,22 بغابة   ربيع  السيد  ـ 

درهم.
املذموع:  822.222,22 درهم.

 822.222,22 -رأس مال الشركة: 
8222 حصة من  درهم مقسمة على 
ومجزئة  واحد  لكل  درهم   822 فئة 

كما ولي :
- مامون السائح   452 حصة

 452 محمد مامون كراكشو     -
حصة

ـ السيد ربيع بغابة   822 حصة
و  السائح  مامون  التسيير:   -
ملدة  كراكشو  مامون  محمد  السيد 
ستكون   ، لذلك  وفًقا  غير محدودة. 
الشركة ملزمة بشكل صحيح بجميع 
األعمال املتعلقة بها من قبل املدورين 
من خالل التوقيع   ، املحددون أعاله 
للمدورين املذكورين أعاله  املنفصل 
ما لم وتم تفويض فرعي للسلطات إلى 

أي وكيل من اختيارهم.
تم إوداع وتسذيل الشركة من  ـ 
لالستثمار  ا ذهوي  املكتب  طرف 
 22.26.(2(2 بتاريخ  بالدار البيضاء  

تحت رقم 468332
842I

Gloria Business Center

OPTIMUS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

Gloria Business Center
 Bd Zerktouni Rés les Fleurs
 12émé Etage, Appt 37  59

 ،Casablanca، 20360
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Casablanca Maroc
OPTIMUS شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الزرقطوني، إقامة الزهور، الطابق 2 
 CASABLANCA (2362 - (6 الرقم

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.737865

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 وونيو   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
الشدقي  لبنى  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
وونيو   2( بتاريخ  الناموس  عثمان 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737865.
848I

مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

TRANSIT IN TIME
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
مكتب املتني للمحاسبة و التدبير

ساحة نفارا 3 اقامة سان 
فرانسيسكو - ط ) رقم 2 ، 22242، 

طنجة املغرب
TRANSIT IN TIME شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بولفار 
 BOVAPES محمد ا خامس إقامة
Building- الطابق 8  املكتب رقم 

46-47-48-48-52 - .  طنجة 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.27725
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 27 وناور 2)2) تم  تحويل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
إقامة  ا خامس  محمد  «بولفار  من 
الطابق   BOVAPES -Building

46-47-48-48- رقم  املكتب    8
«بولفار  إلى  طنجة املغرب»    .  -  52
 BOVAPES إقامة  ا خامس  محمد 
 43 7 املكتب رقم  Building- الطابق 

-  . طنجة  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 244)3).
84(I

MCG

أفنير لوكا�سي
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أفنير لوكا�سي شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عالل الفا�سي، العمارة )8، شقة 5، 
سين - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824547

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (6
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أفنير   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

لوكا�سي.
التنشيط   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري و أعمال البناء.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 ،5 )8، شقة  العمارة  عالل الفا�سي، 

سين - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 52   : الفاضيلي  لطيفة  السيدة 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

  : السيد ا حسين أوريك السو�سي 
52 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفاضيلي  لطيفة  السيدة 
 ،56 العمارة  سيتي  :ولف  عنوانه)ا( 
الشقة )، بريستيجيا 42222 مراكش 

املغرب.
السو�سي  أوريك  ا حسين  السيد 
 ،56 العمارة  سيتي  :ولف  عنوانه)ا( 
الشقة )، بريستيجيا 42222 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفاضيلي  لطيفة  السيدة 
 ،56 العمارة  سيتي  :ولف  عنوانه)ا( 
الشقة )، بريستيجيا 42222 مراكش 

املغرب
السو�سي  أوريك  ا حسين  السيد 
 ،56 العمارة  سيتي  :ولف  عنوانه)ا( 
الشقة )، بريستيجيا 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883838.
843I

HÀBITAT MÉDITERRANÉE

ابيطا البحر املتوسط
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
HÀBITAT MÉDITERRANÉE

 AVENUE AL OROUBA N° 7
 MARTIL ، 93000، TETOUAN

MAROC
ابيطا البحر املتوسط  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
العروبة رقم 7 مرتيل - 23852 

مرتيل املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(62(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ابيطا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

البحر املتوسط .
إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الشقق  كراء  السياحة،  وتشغيل 

املفروشة..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العروبة رقم 7 مرتيل - 23852 مرتيل 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 682   : السيد عبد املالك زكري 
حصة بقيمة 68.222 درهم للحصة .

 42   : بنعلي  الصافية  السيدة 
حصة بقيمة 4.222 درهم للحصة .

حصة   72   : السيدة مريم زكري 
بقيمة 7.222 درهم للحصة .

السيد محمد االمين زكري :  842 
حصة بقيمة 84.222 درهم للحصة .
72 حصة    : زكري  السيدة زهراء 

بقيمة 7.222 درهم للحصة .
 682  : زكري  املالك  عبد  السيد 

بقيمة 822 درهم.
 42  : بنعلي  الصافية  السيدة 

بقيمة 822 درهم.
بقيمة   72  : زكري  مريم  السيدة 

822 درهم.
 842  : السيد محمد االمين زكري 

بقيمة 822 درهم.
بقيمة   72  : زكري  السيدة زهراء 

822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد املالك زكري عنوانه)ا( 
 2( لونا  سكني  مجمع  مرتيل  طريق 
تطوان   23222  7 رقم  زكري  فيال 

املغرب.
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السيدة الصافية بنعلي عنوانه)ا( 

 2( لونا  سكني  مجمع  مرتيل  طريق 

تطوان   23222  7 رقم  زكري  فيال 

املغرب.

عنوانه)ا(  زكري  مريم  السيدة 

 2( لونا  سكني  مجمع  مرتيل  طريق 

تطوان   23222   7 رقم  زكري  فيال 

املغرب.
زكري  االمين  محمد  السيد 

عنوانه)ا( طريق مرتيل مجمع سكني 

 23222  7 رقم  زكري  فيال   2( لونا 

تطوان املغرب.

عنوانه)ا(  زكري  زهراء  السيدة 

 2( لونا  سكني  مجمع  مرتيل  طريق 

تطوان   23222   7 رقم  زكري  فيال 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد املالك زكري عنوانه)ا( 

 2( لونا  سكني  مجمع  مرتيل  طريق 

تطوان   23222   7 رقم  زكري  فيال 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   32 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 287.

844I

FLASH ECONOMIE

ASU CAPITAL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASU CAPITAL

 شركة جات مسؤولية  محدودة

 مقرها اإلجتماعي: 46 شارع عقبة 

رقم ) أكدال - الرباط 

رأسمالها  :100.000،00 درهم

رقم التقييد في السذل التجاري: 

833868

تفويت حصص

 بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 32 أكتوبر  282) و املسذل 

في 26 دجنبر 282) قرر شركاء شركة 

ASU CAPITAL SARL ماولي:

الرا�سي بن  تفويت السيد بوبكر 

جلون ا حامل للبطاقة الوطنية رقم  

BE666256

لشركة  اجتماعية  حصة   (52
سذلها  رقم   HOLDER SARL AU

السيد  ومثلها   4((787 التجاري 

للبطاقة  ا حامل  الدرهم  دحمان 

الوطنية رقم K842 و القاطن بطريق 

اوموزر جامع املقرع رقم 8 طنجة 

التوزيع ا ذدود للحصص:

  - IVOIRE HOLDING SARL 

522 حصة  

-HOLDER SARL AU

52)  حصة

-السيد محمد بوزوبع 52) حصة

املذموع : 8222 حصة 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  بالرباط  التجارية 

2)2) تحت رقم 825342

845I

EFFICIENT BUILD  SARL  

EFFICIENT BUILD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EFFICIENT BUILD  SARL

 RYAD WLAD MTAA K3 N °406

 TEMARA ، 12020، Temara

MAROC

EFFICIENT BUILD شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض والد 

مطاع ق 3 رقم 426 تمارة - 2)2)8 

تمارة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8322(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EFFICIENT BUILD
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - تمارة   426 رقم   3 ق  مطاع  والد 

2)2)8 تمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : السيد تلموست ا حسن 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 452   : سعيد  تلموست  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 52   : ابراهيم  تلموست  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم  تلموست  السيد 
 AFCA رقم   868 طريق  عنوانه)ا( 

قنيطرة 84222 قنيطرة املغرب.
ا حسن  تلموست  السيد 
 82( بير الرامي غرب رقم  عنوانه)ا( 

قنيطرة 84222 قنيطرة املغرب.
السيد تلموست سعيد عنوانه)ا( 
طريق P رقم 2) دوور بلدوة  قنيطرة 

84222  قنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد تلموست سعيد عنوانه)ا( 
طريق P رقم 2) دوور بلدوة  قنيطرة 

84222  قنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

2)2) تحت رقم 3488.
846I

SAVOIR EXPERT

SOLCIM
إعالن متعدد القرارات

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

SOLCIM  «شركة جات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 436 
شارع األغالبة  - 38222 صفرو 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.8(62

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
السنوية  ا حسابات  على  املصادقة 
بتاريخ  املنتهية  املحاسبية  للسنة 
املصادقة  كدا  و   (282 دجنبر   38
على تقرير التسيير و ا ذرد و القوائم 
املحاسبية  السنة  لنفس  التركيبية  
نتيجة  سذلت  التي  و  قدمت  كما 
سلبية بمقدار ثالثة االف و ثمانمائة 

درهم 
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
ابراء املسيرون معزوز عبد هللا زكياء و 
وونس بكار برسم سنة 282) و تجدود 

انتدابهم ملدة ثالث سنوات
على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 
ماولي: عدم تجدود انتداب املسيرغير 

الشريك عثمان بوزبع
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
غير  املسير  انتداب  تجدود  عدم 

الشريك عثمان بوزبع
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
23 ووليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم 117/2020.

847I

CAB ASSISTANCE

 ITALIA NORD
IMMOBILIARE

شركة جات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER
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 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 ITALIA NORD IMMOBILIARE

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 شارع 

فاس اقامة اطلس الطابق الرابع 

الشقة رقم 6 - 22222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.72843

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وناور   (7 في  املؤرخ 

املصادقة على :

رونكالي  برونو  )ة(  السيد  تفويت 

322 حصة اجتماعية من أصل 322 

لوكا غريتي  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

بتاريخ 7) وناور 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

وونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 223)3).

848I

FIDUCIAIRE

COD EXPRESSE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

COD EXPRESSE شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3 إقامة 

)) زنقة اواس ابن معاوية شارع 

ا ذيش امللكي - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

632(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 COD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.EXPRESSE

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتسليم البضائع.

إقامة   3  : عنوان املقر االجتماعي 

شارع  معاوية  ابن  اواس  زنقة   ((

ا ذيش امللكي - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  البقالي  وونس  السيد 

4) زنقة 3 حي مبروكة ) عين هارون 

32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  رفيق   زكرياء  السيد 

2) زنقة ) حي مبروكة ) عين هارون 

32222 فاس املغرب.

السيد اسماعيل رفيق عنوانه)ا( 

2) زنقة ) حي مبروكة ) عين هارون 

32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  البقالي  وونس  السيد 

4) زنقة 3 حي مبروكة ) عين هارون 

32222 فاس املغرب

عنوانه)ا(  رفيق   زكرياء  السيد 

2) زنقة ) حي مبروكة ) عين هارون 

32222 فاس املغرب

السيد اسماعيل رفيق عنوانه)ا( 

2) زنقة ) حي مبروكة ) عين هارون 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

852I

AGIL CONSEIL

بين تور
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بين تور شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

املحمدوة تجزئة ا حبوس رقم 28) 

مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824(23

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   87

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : بين تور.

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع و األشخاص لصا ح الغير

التجارة

اإلستيراد و التصدور.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (28 ا حبوس رقم  املحمدوة تجزئة 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الزرك  كمال  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد كمال الزرك عنوانه)ا( حي 

 (28 ا حبوس رقم  املحمدوة تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد كمال الزرك عنوانه)ا( حي 

 (28 ا حبوس رقم  املحمدوة تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88358.

858I

CDH AUDIT ET CONSEILS

HAPPY HEALTHY BEAUTY
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

  HAPPY HEALTHY BEAUTY

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الزرقطوني الطابق الثامن رقم 4)  - 

2332) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

464673

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   (2

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAPPY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HEALTHY BEAUTY

االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

بكافة  العامة  والتجارة  والتصدور 

الوسائل  ذميع  وبكل  أشكالها 

املصنعة  وغير  املصنعة  املنتجات 

واملواد واملعدات والسلع وبالتحدود.
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النظافة  منتجات  جميع   

الصيدلة  الشبه  و  الشخصية 

واألجهزة الطبية ؛

 جميع املعدات وامللحقات املنزلية 

للبالغين  والترفيهية  والرياضية 

واألطفال 

وغير  الغذائية  املنتجات  جميع   

االستخدامات  الغذائية  ذميع 

وخاصة لالستهالك ا حيواني ؛

 جميع عمليات العمولة واإلوداع 

والتمثيل املتعلقة باألنشطة املذكورة 

أعاله 

وتسذيل جميع العالمات  إنشاء   

التجارية  والوكاالت؛

لها  املقاوالت  كل  في  املساهمة 

نفس الهدف او هدف مشابه .

52 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الزرقطوني الطابق الثامن رقم 4)  - 

2332) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

22.222).8 درهم، مقسم كالتالي:

السيد اومان شيخ  حلو :  3.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد موالي حسن الدباغ منير 

درهم   822 بقيمة  حصة   3.222   :

للحصة .

 3.222 السيدة مياء شيخ  حلو :  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيدة زينب شيخ  حلو :  3.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد اومان شيخ  حلو : مدفوعة 

باكملها بقيمة بقيمة 822 درهم.

السيد موالي حسن الدباغ منير 

: مدفوعة باكملها بقيمة بقيمة 822 

درهم.

السيدة مياء شيخ  حلو : مدفوعة 

باكملها بقيمة بقيمة 822 درهم.

 : شيخ  حلو  زينب  السيدة 

 822 مدفوعة باكملها بقيمة بقيمة 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اومان شيخ  حلو عنوانه)ا( 
7 زنقة كركومار عين الذئاب  2882) 

الدار البيضاء املغرب.
السيد موالي حسن الدباغ منير 
االطلس  رياض   3 مباركة  عنوانه)ا( 
فيال رقم 75  2)422 مراكش املغرب.
السيدة مياء شيخ  حلو عنوانه)ا( 
انفا  الذئاب  السفرجل عين  زنقة   7

2882) الدار البيضاء املغرب.
السيدة زينب شيخ  حلو عنوانه)ا( 
الذئاب   عين  السفرجل  زنقة   88

2882) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مياء شيخ  حلو عنوانه)ا( 
انفا  الذئاب  السفرجل عين  زنقة   7

2882) الدار البيضاء املغرب
السيدة زينب شيخ  حلو عنوانه)ا( 
الذئاب   عين  السفرجل  زنقة   88

2882) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738682.
85(I

FIDUCIAIRE

PROMOGRO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
PROMOGRO  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3) حي 
بام بنسودة  - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
632(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROMOGRO
اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فاس   32222  - حي بام بنسودة    (3

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
البورقادي  حفيظ  السيد 
بنسودة   بام  حي   (3 رقم  عنوانه)ا( 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
البورقادي  حفيظ  السيد 
بنسودة   بام  حي   (3 رقم  عنوانه)ا( 

32222 فاس فاس
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم -.
853I

BETA FIDUCIAIRE

PV ENERGY
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BETA FIDUCIAIRE
 N° 2 1er ETAGE, 18 PLACE DU

 16 AOUT ، 60000، OUJDA
MAROC

PV ENERGY شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4 شارع 
محمد بنعودة حي االندلس  4 شارع 
محمد بنعودة حي االندلس  62222 

وجدة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
35858

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PV  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENERGY
انتاج    : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطاقة املتجددة
وتركيب  واصالح  وشراء  بيع 

معدات الطاقة الشمسية  .
شارع   4  : عنوان املقر االجتماعي 
4 شارع  محمد بنعودة حي االندلس  
 62222 محمد بنعودة حي االندلس  

وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد معوان محمد :  452 حصة 

بقيمة 45.222 درهم للحصة .
 452   : محمد  العرابي  السيد 
حصة بقيمة 45.222 درهم للحصة .

 
السيد معوان محمد : 452 بقيمة 

822 درهم.
السيد العرابي محمد : 452 بقيمة 

822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد  معوان  السيد 
حي االندلس زنقة محمد بنعودة رقم 

4 62222 وجدة املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  العرابي  السيد 
 36 رقم  حي ا حكمة شارع الرحمة  

62222 وجدة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  معوان  السيد 
حي االندلس زنقة محمد بنعودة رقم 

4 62222 وجدة املغرب.
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عنوانه)ا(  محمد  العرابي  السيد 
 36 رقم  حي ا حكمة شارع الرحمة  

62222 وجدة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8328.

854I

FIDACTIVE

MAMAMIA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIDACTIVE

 Lot N°545 N° 3 &4  2éme etage

 hay mohammadi AGADIR ،

80000، AGADIR MAROC

MAMAMIA شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر 
رقم 8) و8A) زاوية شارع ا حسن 

الثاني وشارع مدريد - 82222 اكادور 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.23827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

282) تقرر حل  38 دجنبر  املؤرخ في 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

مبلغ    MAMAMIA الشريك الوحيد 
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 

 (8Aمقرها اإلجتماعي متجر رقم 8) و
وشارع  الثاني  ا حسن  شارع  زاوية 

مدريد - 82222 اكادور املغرب نتيجة 

ل : تصفيه ودوة.

و حدد مقر التصفية ب متجر رقم 
8) و8A) زاوية شارع ا حسن الثاني 

وشارع مدريد - 82222 اكادور املغرب. 

و عين:

عال و عنوانه)ا(  وحيى   السيد)ة( 

الفرس  اقامة   45 رقم  بوملان  جناح 

)ة(  كمصفي  املغرب  اكادور   82222

للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
متجر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 
ا حسن  شارع  زاوية   (8Aو  (8 رقم 

الثاني وشارع مدريد
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 22862.
855I

FLASH ECONOMIE

LOC-VOI DAK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

 LOC-VOI DAK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
درهم 822222,22 :رأسمالها

مقرها االجتماعي: حي لفطيحات 
زنقة لغظف رقم )2 -الداخلة 
RC:15481        IF:45722919

املؤرخ  العام  ا ذمع  بموجب 
بتاريخ 23 ووليوز 2)2) قرر الشريك 

الوحيد ما ولي :
عثمان  السيد  استقالة  قبول 
الركيبي  جو ا ذنسية املغربية ,املزداد 
للبطاقة  ,ا حامل   10/03/1988 في 
و القاطن   SH857656 الوطنية رقم 

بحي
 468 الوفاق رقم  القدس تجزئة 

العيون بصفته مسير للشركة
غوثاه  امبارك  السيد  تعيين 
في  ,املزداد  املغربية  ا ذنسية  جو 
للبطاقة  ,ا حامل   11/04/1984
القاطن  و   OD(872( الوطنية رقم 

بحي التون�سي رقم -82 
للشركة  وحيد  كمسير  الداخلة 

ملدة غير محدودة
النظام  من   8( الفصل  -تعدول 

األسا�سي للشركة 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  الذهب  بوادي  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 471/2020
856I

AGIL CONSEIL

مركز الطريق املنير الخاص
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
مركز الطريق املنير ا خاص شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول رقم 386 تجزئة النسيم 

املحاميد مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
823657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مركز   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

الطريق املنير ا خاص.
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدعم و التقوية .
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النسيم  تجزئة   386 رقم  األول 
مراكش   42222  - املحاميد مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
سوكارنو  الصمد  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

سوكارنو  الصمد  عبد  السيد 

 2 زاوية درب ا خطارة رقم  عنوانه)ا( 

مراكش 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة بشرى سوكارنو عنوانه)ا( 

 42222 تسلطانت   ا حركات  دوار 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

مارس   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883843.

857I

FLASH ECONOMIE

JINI X
إعالن متعدد القرارات

 JINI X

 شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد  

درهم 822222,22 :رأسمالها

مقرها االجتماعي: رقم 268 شارع 

ا حسن الثاني حي املطار - الداخلة

RC:13457        IF:37646003

املؤرخ  العام  ا ذمع  بموجب 

قرر الشريك   (2(2 وونيو   (2 بتاريخ 

الوحيد ما ولي :

حمي  بوخاري  السيد  -تفويت 

في  ,املزداد  املغربية  ا ذنسية  جو 

للبطاقة  ,ا حامل   10/03/1988

القاطن  و   OD34228 الوطنية رقم 

بحي املطار زنقة الدار 

حصة   322 الداخلة   - البيضاء 

أي  درهم   822 بقيمة  اجتماعية 

 JINI  32.222 درهم وملكها في شركة

X  لفائدة السيد بوخاري ولية جو 

في  ,املزداد  املغربية  ا ذنسية 

للبطاقة  ,ا حامل   06/03/1992

القاطن  و   OD4288( الوطنية رقم 

 - البيضاء  الدار  زنقة  املطار  بحي 

الداخلة.
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-تحويل الشكل القانوني للشركة 
محدودة  مسؤولية  جات  شركة  من 
جات الشريك الوحيد إلى شركة جات 

مسؤولية محدودة
تعدول النظام األسا�سي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  الذهب  بوادي  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 472/2020
858I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

SOFA ENERGIE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
22)2)، الدار البيضاء املغرب

SOFA ENERGIE «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 
سمية إقامة شهرزاد 3 الطابق 
ا خامس رقم )) بامليي - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.4(5455

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 82 فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
ماولي: قرر ا ذمع العام تحويل املقر 
إقامة  سمية  زنقة  من  االجتماعي 
 (( الطابق ا خامس رقم   3 شهرزاد 
 (22 بامليي إلى شارع عبد املومن رقم 

حي البطحة من نفس املدونة.
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
صيغة  إعادة  العام،  ا ذمع  قرر 
جات  للشركة   األسا�سي  النظام 
املسؤولية املحدودة  و املصادقة على 
تم  الذي  ا ذدود،  األسا�سي  النظام 

عرضه من طرف املسير
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
ووجد املقر االجتماعي للشركة بالدار 
البيضاء، شارع عبد املومن رقم 22) 

حي البطحة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2)7387.
852I

موثق

 HOTEL GARCIA LUXURY
S.A.R.L

شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

موثق
6)شارع ا حسن الثاني مكتب رقم 2 

، 52222، مكناس املغرب
 HOTEL GARCIA LUXURY

S.A.R.L شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  املدونة 
ا ذدودة 3 شارع الشريف االدري�سي 

- 52222 مكناس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.48443

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) وناور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
شارع الشريف   3 املدونة ا ذدودة   »
مكناس املغرب»   52222  - االدري�سي 
شارع ا ذيش امللكي   888 رقم   » إلى 
مكناس    52222  - ا ذدودة  املدونة 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   87 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم )856.
862I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

 STE FATANE BUSINESS
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET CONSULTING
TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،
222)7، السمارة املغرب

 STE FATANE BUSINESS SARL

AU شركة جات مسؤولية محدودة 
جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
ا خليل ولد محمد الرقم 24  - 

222)7 السمارة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8273

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FATANE BUSINESS SARL AU
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء، اشغال عامة ونقل البضائع.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   24 الرقم  محمد  ولد  ا خليل 

222)7 السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : فاتن  الفقراوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فاتن عنوانه)ا(  الفقراوي  السيد 
 86 الرقم  محمد  ولد  ا خليل  زنقة 

222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فاتن عنوانه)ا(  الفقراوي  السيد 
 86 الرقم  محمد  ولد  ا خليل  زنقة 

222)7 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 27 ووليوز 

2)2) تحت رقم 98/2020.

868I

ائتمانية كينزو

ألبان الشاوية
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
ائتمانية كينزو

34 ، حسن الصغير - الدار البيضاء ، 
2622)، الدار البيضاء أملغرب

ألبان الشاوية شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عين تيزغة 
عين لقصب  - 83222 بنسليمان 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.3427

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 فبراور   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :
العزيز   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
8 حصة اجتماعية من أصل  شريف 
)ة(  السيد  حصة لفائدة    822.222

عزيز الدباغ بتاريخ 24 فبراور 2)2).
العزيز   عبد  )ة(  السيد  تفويت 
8 حصة اجتماعية من أصل  شريف 
)ة(  السيد  حصة لفائدة    822.222

بشير الدباغ بتاريخ 24 فبراور 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 87 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

وونيو 2)2) تحت رقم 846.
86(I

AIT TAQI MOULAY SAID

MIR INVEST 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD RUE

 71 ETAGE 2 N°03 ، 92000،
TANGER MAROC

 MIR INVEST شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
طارق ابن زياد الزنقة 78 رقم 22 
الطابق الثاني رقم 23 طنجة. - 

222)2 طنجة املغرب
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تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8248(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   25
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MIR   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.INVEST
هدف   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ا خارج  في  كما  املغرب  في  الشركة 
االشخاص  ونقل  الطرقي  النقل 
تسيير  وكدا  والبضائع  والسلع 
املتعلقة  واملشاريع  األعمال  جميع 
نقل األشخاص   ( بالنقل كيفما كان 
او  ا خاص  للحساب  واملسافرين( 

للغير.
بيع مواد البناء وأشغال وخدمات 
متنوعة،  وأشغال  بالبناء  مرتبطة 
البناء وكل أشغال العمران العمومي 

وا خاص. 
استيراد وتصدور.

العمليات  كل  عامة  وبصفة 
املالية،  الصناعية،  التجارية، 
والتي  العقارية  والغير  العقارية، 
أو  مباشرة  بصفة  التنمية  بإمكانها 
غير مباشرة لهذا الهدف أو ألي هدف 
مماثل أو مشابه أو من طبيعته إنعاش 

وتطوير الثروة االجتماعية للشركة
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 22 رقم   78 الزنقة  زياد  ابن  طارق 
 - طنجة.   23 رقم  الثاني  الطابق 

222)2 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد ادري�سي رءوف  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد ادري�سي رءوف  

شارع   88 فيال  كوسطا  بيال  تجزئة 

الدئاب   عين  االطل�سي  املحيط 

2882) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد ادري�سي رءوف  

شارع   88 فيال  كوسطا  بيال  تجزئة 

الدئاب   عين  االطل�سي  املحيط 

2882) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

مارس   82 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 42)38).

863I

FIDICOM

 NOURZIZ DE TRAVAUX
DIVERS

شركة جات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDICOM

 AV ORAN N° 10 RUE BERLIN

 ZOHOUR 1 FES FES، 30000،

FES MAROC

 NOURZIZ DE TRAVAUX

DIVERS  شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 822 

تجزئة السالم طريق صفرو الطابق 

االول  - 32222 فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.56(73

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 وونيو   86 في  املؤرخ 

 NOURZIZ DE TRAVAUX حل 

املسؤولية  جات  شركة    DIVERS

 322.222 رأسمالها  مبلغ  املحدودة 

 822 درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 

تجزئة السالم طريق صفرو الطابق 

32222 فاس املغرب نتيجة   - االول  

لقلة املوارد وصعوبة في التسيير .

و عين:
العزوزي و  نور الدون    السيد)ة( 
رشيد  موالي  شارع   (53 عنوانه)ا( 
املغرب  فاس   32222   ( الزهور 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
شارع  وفي   (2(2 وونيو   86 بتاريخ 
 -   ( الزهور   (53 موالي رشيد رقم 

32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1580/020.

864I

FUDICAIRE ISMAILI

  STE ALKAWARAI TRAVAUX
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222
  STE ALKAWARAI TRAVAUX
SARL AU    شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
رشيد زنقة العيون رقم 86 السمارة 

- 222)7 السمارة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ALKAWARAI TRAVAUX  SARL

.   AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION
 ET INSTALLATIONS
 ELETRIQUES (INSTALLATIONS
 PANNEAUX SOLAIRES
 PHOTOVOLTAÏQUES(  ET
 PARCS, JARDINS, AVENUES,
 ETC (ENTREPPENEUR DE
 LA PLANTATION OU DE
 L’ENTRETIEN DES JARDINS ET

. (ESPACES VERTS
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
رشيد زنقة العيون رقم 86 السمارة - 

222)7 السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد موالي فكو باهية :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد موالي فكو باهية عنوانه)ا( 
 35 رقم  امحمد  ولد  ا خليل  زنقة 

السمارة 222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد موالي فكو باهية عنوانه)ا( 
 35 رقم  امحمد  ولد  ا خليل  زنقة 

السمارة 222)7 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 27 ووليوز 

2)2) تحت رقم 96/2020.
865I

INNOVATION VIDEO MOROCCO

 INNOVATION VIDEO
MOROCCO

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 INNOVATION VIDEO
MOROCCO

توين سنتر ، البرج الغربي ، الدور رقم 
8 ، زاوية شارع زرقطوني واملسيرة ، 
املعاريف ، الدار البيضاء, ، 2822)، 

الدار البيضاء املغرب
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 INNOVATION VIDEO
MOROCCO شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

التوأم ,غرب برج ,طابق ° 8 ، زاوية 
شارع الزرقطوني واملسيرة  معاريف 
،الدار البيضاء,املغرب 2822) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

454553
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   2(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INNOVATION VIDEO  :

.MOROCCO
شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
أنواع  واستيراد وتصدور جميع  وبيع 

معدات املراقبة بالفيدوو.
مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاوية   ،  8  ° ,طابق  ,غرب برج  التوأم 
معاريف  شارع الزرقطوني واملسيرة  
الدار   (2822 ،الدار البيضاء,املغرب 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2)2) سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 RAQUEL CASELLAS السيدة 
بقيمة  حصة   BONATERRA :  50

822 درهم للحصة .
 EDUARDO CASELLAS السيد 
بقيمة  حصة   BONATERRA :  50

822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 RAQUEL CASELLAS السيدة 
BONATERRA عنوانه)ا( شارع باكو 
موتلو 38  أ ب 42 8 سابادل 28)28  

برشلونة  اسبانيا.

 EDUARDO CASELLAS السيد 
BONATERRA عنوانه)ا( شارع باكو 
برشلونة     28(28 أ ب     38 موتلو 

اسبانيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 RAQUEL CASELLAS السيدة 
باكو  ارع  عنوانه)ا(   BONATERRA
موتلو 38  أ ب 42 8 سابادل 28)28  

برشلونة  اسبانيا
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2)2) تحت رقم 846).

866I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE GAJIM SAHARA TRAV
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222
 STE GAJIM SAHARA TRAV SARL
AU شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوحدة بلوك H رقم )82 السمارة - 
222)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.GAJIM SAHARA TRAV SARL AU

 TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز
 DIVERS OU CONSTRUCTION
 ET INSTALLATIONS
 ELETRIQUES (INSTALLATIONS
 PANNEAUX SOLAIRES
 PHOTOVOLTAÏQUES(  ET
 PARCS, JARDINS, AVENUES,
 ETC (ENTREPPENEUR DE
 LA PLANTATION OU DE
 L’ENTRETIEN DES JARDINS ET

. (ESPACES VERTS
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
)82 السمارة -  H رقم  الوحدة بلوك 

222)7 السمارة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
سيدامو  موالي  بابوزيد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
سيدامو  موالي  بابوزيد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة سيدي قاسم رقم 84 

السمارة 222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
سيدامو  موالي  بابوزيد  السيد 
عنوانه)ا( زنقة سيدي قاسم رقم 84 

السمارة 222)7 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 27 ووليوز 

2)2) تحت رقم 95/2020.
867I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE ALJAZIRA SECURITE
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222
 STE ALJAZIRA SECURITE SARL

AU شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 HAY HASSANI RUE JABAL

 BOUNASSER NR 17  BIS  ES-

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8265

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALJAZIRA SECURITE SARL AU

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 SECURITE, GARDIENNAGE ET

. SURVEILLANCE

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 HAY HASSANI RUE JABAL

 BOUNASSER NR 87  BIS  ES-

SEMARA - 7(222 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : افكير  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  افكير  محمد  السيد 
السمارة   87 زنقة جبل بوناصر رقم 

222)7 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  افكير  محمد  السيد 
السمارة   87 زنقة جبل بوناصر رقم 

222)7 السمارة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 23 ووليوز 

2)2) تحت رقم 209/2020.

868I

CDH AUDIT ET CONSEILS

KLAS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

KLAS شركة جات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي 52 شارع 

الزرقطوني الطابق الثامن اقامة 

الزهور رقم 4) - 2332) الدار 

البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(77823

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تم تحويل  5) وونيو  املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

جات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

جات مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738248.

862I

Société yoservoo services

 STE YOSERVOO SERVICES

SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

Société yoservoo services

 Rue ifni nr 3 hay saada

 laayoune ، 70000، Laayoune

Maroc

 STE YOSERVOO SERVICES

SARL شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ا خير رقم )46 طريق السمارة 
العيون - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

38253
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   83
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOSERVOO SERVICES SARL
غرض الشركة بإوجاز : نعم.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا خير رقم )46 طريق السمارة العيون 

- 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

82.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بيبات  حداد  أعمر  السيد 
  23 رقم  السعادة  حي  عنوانه)ا( 

72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حداد  أعمر  بيبات  السيد 
اوفني  زنقة  السعادة  حي  عنوانه)ا( 

رقم 3  72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ - تحت رقم 

.-
872I

FIDUCIAIRE MOLIFID

PIONEROS TOURS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
PIONEROS TOURS شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة ابي 
العباس املقري الطابق االول  رقم 

87  - 222)2 العرائش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PIONEROS TOURS
غرض الشركة بإوجاز : - التصدور 

و االستيراد ؛
- النقل الوطني والدولي ؛
- ا خدمات اللوجستية؛

- نقل البضائع  حساب  الغير.
العمليات  جميع  عموما  و 
التجارية, الصناعية, املالية, العقارية, 
أو غير العقارية التي لها عال قه مباشرة 
باألهداف أعاله و التي بإمكانها تطوير 
أهداف الشركة, و كذلك كل مساهمة 
مباشرة أو غير مباشرة تحت أي صفة 
في الشركات التي لها أهداف مماثلة..

زنقة ابي   : عنوان املقر االجتماعي 
العباس املقري الطابق االول  رقم 87  

- 222)2 العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد ووسف بنصار  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد ووسف بنصار  
  87 رقم  املقري  العباس  ابي  زنقة 

222)2 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد ووسف بنصار  
  87 رقم  املقري  العباس  ابي  زنقة 

222)2 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 338.

878I

FIDUCIAIRE MOLIFID

CAVEEL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

CAVEEL شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء الطابق االول رقم 8628 - 

222)2 العرائش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.82(3

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 85 وونيو 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

رقم  االول  الطابق  الوفاء  «تجزئة 

8628 - 222)2 العرائش املغرب» إلى 

«تجزئة واسمينة الطابق االر�سي رقم 

)8 - 222)2 العرائش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2)3.

87(I
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FIDUCIAIRE MOLIFID

LOGISTIC FRIO LARACHE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة
FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V
 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،
LARACHE MAROC

  LOGISTIC FRIO LARACHE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

املغرب ا ذدود رقم 65)) - 222)2 
العرائش املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8383
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(2 وونيو   (( املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

السلماني عبد الرزاق كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 7)3.
873I

ائتمانية كينزو

ألبان الشاوية
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
ائتمانية كينزو

34 ، حسن الصغير - الدار البيضاء ، 
2622)، الدار البيضاء أملغرب

ألبان الشاوية شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عين تيزغة 
عين لقصب - 83222 بنسليمان 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.3427

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
وناور   38 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2(2

درهم»   82.222.222» قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   82.222.222» من  أي 

طريق  عن  درهم»   (2.222.222»

الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 32 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

وونيو 2)2) تحت رقم 862.

874I

MA GLOBAL CONSULTING

HGM CONSEIL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MA GLOBAL CONSULTING

 angle bd Abdelmoumen ,888

 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

HGM CONSEIL شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الزرقطوني الطابق 6 الرقم 88 - 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.437645

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   85 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

رأسمالها  مبلغ    HGM CONSEIL

مقرها  وعنوان  درهم   822.222,22

الزرقطوني  شارع   52 اإلجتماعي 

 (2222  -  88 الرقم   6 الطابق 

 : ل  نتيجة  املغرب  الدارالبيضاء 

تصفية ودوة.

و حدد مقر التصفية ب 52، شارع 

 -  88 الرقم   ،6 الطابق  الزرقطوني، 

2222) الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:
حذباني  محمد    السيد)ة( 
زنقة  املوحدون،  حي  عنوانه)ا(  و 
تابريكت   88282  28 رقم  صنهاجة، 

سال املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 ،6 الطابق  شارع الزرقطوني،   ،52  :

الرقم 88، الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738243.
875I

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

جر كابيطال
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،
CASABLANCA MAROC

جر كابيطال شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  أنفا 3 
؛شارع باب املنصور ، إقامة س 

،الطابق األول مكتب رقم 3 الدار 
البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464228
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
جر   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كابيطال.
اقتناء,   : بإوجاز  الشركة  غرض 
بناء, تشغيل وإدارة أي عقار ، سواء 
جميع  بيع,  أو  لتأجير  أم ال  بناؤه  تم 

وجميع   ، العقاري  الترويج  عمليات 

؛  ا حرف  وجميع  البناء  شركات 

للتسويق  مواد  وتصدور  استيراد 

 , والتجارية  الصناعية  والعمليات 

استشارات البناء ,النقل.

أنفا    : االجتماعي  املقر  عنوان 

إقامة س   ، املنصور  باب  ؛شارع   3

الدار   3 رقم  مكتب  األول  ،الطابق 

البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ا حري�سي جالل :  62 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 42   : غيثة  جلون  ابن  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا حري�سي جالل عنوانه)ا( 

زنقة    6 عمارة   ( إقامة باي ڤيو ش 

عين  الكبير  ا حزام  شارع  كركومار 

الدار   (2222 البيضاء  الذئاب 

البيضاء املغرب.

السيدة ابن جلون غيثة عنوانه)ا( 

فيال اوريزون ممر اندري ما�سي انفا 

البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا حري�سي جالل عنوانه)ا( 

زنقة    6 عمارة   ( إقامة باي ڤيو ش 

عين  الكبير  ا حزام  شارع  كركومار 

الدار   (2222 البيضاء  الذئاب 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738288.

876I
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AMASHOP

AMASHOP
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
amashop

 SECTEUR 2 N°25 LOT RIAD
 OULED METAA SECTEUR
 2 N°25 LOT RIAD OULED
 METAA، 10000، TEMARA

MAROC
AMASHOP شركة جات املسؤولية 

املحدودة
 SECTEUR وعنوان مقرها اإلجتماعي

 2 N°25 LOT RIAD OULED
 METAA TEMARA 10000

TEMARA MAROC
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

832237
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMASHOP
بإوجاز  الشركة  غرض 
 INFORMATIQUE (  :
 PROGRAMMEUR, ANALYSTE,

. ( CONCEPTEUR
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 SECTEUR ( N°(5 LOT RIAD
 OULED METAA TEMARA 82222

.TEMARA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 MOUNIR EL BARDOUI السيد
درهم   822 بقيمة  حصة   :  300

للحصة .
 ASMAA GRICHE  :  350 السيدة

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 AMINE GRICHE  :  350 السيد

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MOUNIR EL BARDOUI السيد

 HAY EL HANA AMAL عنوانه)ا( 

 4 N(( 8er ETAGE CYM 82222

.RABAT MAROC

 ASMAA GRICHE السيدة 

 LOT AL ADARISSA عنوانه)ا( 

 N838 SIDI MAAROUF 8 82222

.CASABLANCA MAROC

  AMINE GRICHE السيد 

 AV MERS SULTAN N°23  )عنوانه)ا

 APPT 8  82222 CASABLANCA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ASMAA GRICHE السيدة 

 LOT AL ADARISSA عنوانه)ا( 

 N838 SIDI MAAROUF 8 82222

CASABLANCA MAROC

 MOUNIR EL BARDOUI السيد

 HAY EL HANA AMAL عنوانه)ا( 

 4 N(( 8er ETAGE CYM 82222

RABAT MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

2)2) تحت رقم 566.

877I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE TAHLA
 CHERFAOUI TRAVAUX

-DIVERS -TACHTRA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HASSAN ADAIFI

 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC

C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب

 SOCIETE TAHLA CHERFAOUI

 -TRAVAUX DIVERS -TACHTRA

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
تاهلة عمالة تازة - 35322 تاهلة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5382
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TAHLA CHERFAOUI

.-TRAVAUX DIVERS -TACHTRA
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة وكراء اآلليات.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 35322  - تازة  عمالة  تاهلة  املسيرة 

تاهلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : كمال  الشرفاوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : السيد الشرفاوي العربي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العربي  الشرفاوي  السيد 
عنوانه)ا( حي سيدي محمد الصويري 
تاهلة   35322 تازة  إقليم  تاهلة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الشرفاوي كمال عنوانه)ا( 
تاهلة  الصويري  محمد  سيدي  حي 

إقليم تازة 35322 تاهلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 68).

878I

HASSAN ADAIFI

 SOCIETE TRAVAUX ZINE
DAROU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HASSAN ADAIFI
 MASSIRA 2 ASSABAH 2 BLOC
C2 N 113 TAZA ، 35000، تازة 

املغرب
 SOCIETE TRAVAUX ZINE

DAROU شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 88)8 
بلوك 4 تجزئة األمل تازة - 35222 

تازة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5388

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE TRAVAUX ZINE

.DAROU
األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة.
 8(88  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 35222  - تازة  تجزئة األمل   4 بلوك 

تازة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : ادريس  أقمقام  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  ادريس  أقمقام  السيد 
تازة  األمل  تجزئة   4 بلوك   8(88

35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ادريس  أقمقام  السيد 
تازة  األمل  تجزئة   4 بلوك   8(88

35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 56).
872I

EUREXMA

بركانـ  سـ  بورد
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

EUREXMA
 BD ABDELMOUMEN 887

 RES WALIL 3EME ETAGE 75
 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT
 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC
بركانـ  سـ  بورد شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الكورنيش سيدي محمد بن عبد هللا 
الطابق 6 مكتب رقم 862  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(67888

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 وونيو   82 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   8.622.222»
 (.222.222» إلى  درهم»   422.222»
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738587.
882I

karama conseil

STE CAPRES RADY SARL AU
شركة التضامن

تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE CAPRES RADY SARL AU

شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لقدادرة سيدي داوود مالي يعقوب 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

58828

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (288 دجنبر   23

األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CAPRES RADY SARL AU

صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املعلبات الغدائية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لقدادرة سيدي داوود مالي يعقوب 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22سنة سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : ادريس  الرا�سي  السيد 

حصة بقيمة 82 درهم للحصة .

السيد عبد املذيد الرا�سي :  522 

حصة بقيمة 82 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الرا�سي ادريس عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب.

الرا�سي  املذيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الرا�سي ادريس عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

فبراور   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

282) تحت رقم 460/2019.

888I

EUREXMA

برمنتوفنتور كابيتال

شركة املساهمة

تحويل الشكل القانوني للشركة

EUREXMA

 BD ABDELMOUMEN 887

 RES WALIL 3EME ETAGE 75

 BD ANFA ANGLE CLOS DE

 PROVENCE 9EME ETG APPT

 B108، 20000، CASABLANCA

MAROC

برمنتوفنتور كابيتال شركة 

املساهمة

و عنوان مقرها االجتماعي عمارة 

زنيت  الطابق األر�سي  مجمع 

التوفيق سيدي معروف - 2222) 

الدار البيضاء .

تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.357878

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تحويل   (2(2 ماي   (2 املؤرخ في 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

املساهمة» إلى «شركة جات املسؤولية 

املحدودة».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736643.

88(I

Idels

WIRGAT TRAVAUX
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Idels

 Casablanca OULFA، 20000،

CASABLANCA maroc

WIRGAT TRAVAUX شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الزرقاء رقم 887 زنقة ابن منير 

الطابق االول شقة رقم )  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4642(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WIRGAT TRAVAUX

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE PLOMBERIE
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
منير  ابن  زنقة   887 رقم  الزرقاء 

 (2222 -  ( الطابق االول شقة رقم 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الفنين   زينب  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  الفنين   زينب  السيدة 

اكفاي  الدروة  دوار  الوداوة  مراكش 

53)42 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفنين   زينب  السيدة 

اكفاي  الدروة  دوار  الوداوة  مراكش 

53)42 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 737264.

883I

بنسالم العربي

TOCAMOTO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بنسالم العربي

حي البرانص القدومة ، 22222، 

طنجة املغرب

TOCAMOTO شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

العرفان اقامة 82) الطابق 8 رقم 

) - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TOCAMOTO

غرض الشركة بإوجاز : بيع و شراء 

الدراجات النارية.

مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العرفان اقامة 82) الطابق 8 رقم ) - 

22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : السيدة فاطمة البغدادي 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

البغدادي  فاطمة  السيدة 

طريق  ا حسني  مجمع  عنوانه)ا( 

الرباط كلم 2 22222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

البغدادي  فاطمة  السيدة 

طريق  ا حسني  مجمع  عنوانه)ا( 

الرباط كلم 2 22222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (2 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 38286).

884I

ائتمانية بيان حنان

J & L DEAL
إعالن متعدد القرارات

ائتمانية بيان حنان

عرصة ملعاش طريق املستودع 

البلدي رقم 847 مراكش ، 42222، 

مراكش مراكش

j & l deal «شركة جات املسؤولية 

املحدودة جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: فيال 74 

اقامة رياض السالم تمنصورت 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.25845

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 22 ووليوز 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

تغيير املسير.

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تحويل املقر االجتماعي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
اسم املسير ا ذدود  حسن ابو ريال

على  ونص  الذي   :( رقم  بند 
اقامة رياض السالم   74 فيال  ماولي: 

تمنصورت مراكش العنوان ا ذدود
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88424.

885I

CABINET RAMI EXPERTISE

STE AGRO RANS SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

إغالق فرع تابع لشركة تجارية ووجد 
مقرها االجتماعي باملغرب

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

STE AGRO RANS SARL «شركة 
جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 862 
تجزئة القرويين طريق عين شقف 
الطابق األول مكتب رقم 4 فاس - - 

فاس املغرب.
«إغالق فرع تابع لشركة تجارية 
ووجد مقرها االجتماعي باملغرب»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.47457
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 فبراور   (8 في  املؤرخ 
 STE AGRO إغالق فرع تابع لشركة 
 STE AGRO تسميته   RANS SARL
RANS SARL والكائن عنوانه في رقم 
33 تجزئة البرج طريق اوموزار فاس  - 

- فاس  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8572.

886I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE Y. NEGOCE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب
STE Y. NEGOCE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
كردميت  - 622)5 تنجداد املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
83823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE Y. : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.NEGOCE
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 - والتصدور  االستيراد   - مختلفة 

انشاء قنوات الري الزراعي .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 

كردميت  - 622)5 تنجداد املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد ادرويش واسين 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادرويش واسين عنوانه)ا( 
 6(222 دوار اوالد بوبكر تزطوطين  

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد ادرويش واسين عنوانه)ا( 
الناظور   تزطوطين  بوبكر  اوالد  دوار 

222)6 الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )55.
887I

مكتب املحاسبة اطاكوم

STE BKSM TRAVAUX
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

مكتب املحاسبة اطاكوم
زنقة 63 رقم 3 تنجداد ، 622)5، 

تنجداد املغرب
STE BKSM TRAVAUX  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
سيدس وحيى فركلة العليا  - 622)5 

تنجداد املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8267

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«252.222 درهم» أي من «322.222 
عن  درهم»   8.(52.222» إلى  درهم» 
أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 878.
888I

Etude Maître Sabah LAMRANI

GROUP AUTO PLUS
إعالن متعدد القرارات

Etude Maître Sabah LAMRANI
 Angle boulevard Zerktouni ,5

 Et rue Soulaimane Azmi,
 Résidence la Tourette 4ème
étage N° 10 )Près du rond-

 point d’Europe( - Casablanca ،

20300، Casablanca Maroc
GROUP AUTO PLUS «شركة جات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: الدار 
البيضاء، 6))، شارع املقاومة - 
2322) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: -.

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 82 فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تحيين القانون األسا�سي للشركة جات 

املسؤولية املحدودة
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تأكيد تعيين املسير ملدة غير محدودة: 

السيد عبد ا حق امطيري سعيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
82: الذي ونص على  بند رقم بند 
غير  ملدة  املسير  تعيين  تأكيد  ماولي: 
السيد عبد ا حق امطيري  محدودة: 

سعيد
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 82 ووليوز 2)2) تحت رقم 732222.
882I

موثق

JAWAHER NORD 
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
موثق

7 شارع املعتمد ابن عباد إقامة ابن 
ا خطيب بلوك أ الطابق األول رقم 

36 ، 22222، طنجة املغرب
 JAWAHER NORD شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي    طنجة، 

شارع القا�سي عياض ، اقامة 
 G     -  لغونكونتغ ،رقم )55 ،عمارة

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8262(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAWAHER NORD
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 
العقاري-- بيع و شراء جميع العقارات 
املبنية-التشغيل،  وغير  املبنية 
والتشغيل،  واإلدارة،  والتطوير، 
وتشغيل  -إنشاء  والتبادل  واإلوجار، 
جميع املنشآت السياحية أو املماثلة.

عنوان املقر االجتماعي :    طنجة، 
اقامة   ، عياض  القا�سي  شارع 
 G     - )55 ،عمارة   لغونكونتغ ،رقم 

22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام بنيعيش :  5) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 (5   : بنيعيش  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 (2   : الرفاعي  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 (2   : بالقا�سي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 82   : بالقا�سي  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بنيعيش عنوانه)ا(  السيد هشام 
اقامة  صنهاجة،  زنقة   (8 طنجة، 
هند، رقم 2) 22222 طنجة املغرب.

السيد سفيان بنيعيش عنوانه)ا( 
اقامة  صنهاجة،  زنقة   (8 طنجة، 
هند، رقم 88 22222 طنجة املغرب.

السيد مصطفى الرفاعي عنوانه)ا( 
اقمة طنجة  ا خامس،  شارع محمد 
طنجة   22222   ،85 رقم   ،8 بلفار 

املغرب.

السيد محمد بالقا�سي عنوانه)ا( 

ا حسيمة   امزورن،  املا ح،  الواد  حي 

22222 ا حسيمة املغرب.

السيد ووسف بالقا�سي عنوانه)ا( 

ا حسيمة   امزورن،  املا ح،  الواد  حي 

222)3 ا حسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بنيعيش عنوانه)ا(  السيد هشام 
اقامة  صنهاجة،  زنقة   (8 طنجة، 

هند، رقم 2) 22222 طنجة املغرب

السيد سفيان بنيعيش عنوانه)ا( 
اقامة  صنهاجة،  زنقة   (8 طنجة، 

هند، رقم 88 22222 طنجة املغرب

السيد ووسف بالقا�سي عنوانه)ا( 

ا حسيمة   امزورن،  املا ح،  الواد  حي 

222)3 ا حسيمة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 26))3).

822I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

 JAMAL AHENDAR

CONSTRUCTION
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 

العيون الساقية ا حمراء

صندوق البرود 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

 JAMAL AHENDAR

CONSTRUCTION شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القدس تجزئة الوفاق بلوك د 8283 

- 72222 العيون املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

32882
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 دجنبر   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JAMAL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AHENDAR CONSTRUCTION
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البناء واالشغال و ا خدمات املختلفة

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدس تجزئة الوفاق بلوك د 8283 

- 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : احندال  السيد جمال 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احندال  جمال  السيد 
د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 

8283 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احندال  جمال  السيد 
د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس  حي 

8283 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 88 دجنبر 

282) تحت رقم 3001/19.
828I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

 MARDAOUI TRAVAUX
DIVERS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 
العيون الساقية ا حمراء

صندوق البرود 66)) ، 72222، 

العيون املغرب

 MARDAOUI TRAVAUX DIVERS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 

تجزئة الوفاق بلوك د رقم 8283 - 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 نونبر   (6

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MARDAOUI TRAVAUX DIVERS

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة وخدمات التهيئة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  د  بلوك  الوفاق  تجزئة  القدس 

8283 - 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
مرضاوي  الدون  نور  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
مرضاوي  الدون  نور  السيد 

حي القدس تجزئة الوفاق  عنوانه)ا( 
العيون   72222  8283 بلوك د رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مرضاوي  الدون  نور  السيد 
حي القدس تجزئة الوفاق  عنوانه)ا( 
العيون   72222  8283 بلوك د رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
نونبر   (8 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

282) تحت رقم 2886/19.
82(I

FIDULIMAR

STE SITESOUSSE
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
FIDULIMAR

 N°22 RUE TAZA HAY  EL
 HASSANY KASSTOR ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
STE SITESOUSSE  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
النقوب - )4772 زاكورة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8842
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 وونيو   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   8.422.222»
 8.522.222» إلى  درهم»   822.222»
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
82 ووليوز  االبتدائية بزاكورة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 643).
823I

DAMO CONSULTING SARL

AIDE TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

AIDE TRANS شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 54 شارع 

باستور الطابق االول رقم 2)  - 

22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AIDE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.TRANS

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البري الداخلي والدولي للبضائع نيابة 

عن الغير.

54 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -   (2 رقم  االول  الطابق  باستور 

22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : اوحسين  املعطي  السيد 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .

 

 822  : اوحسين  املعطي  السيد 

 822.222 بقيمة  اجتماعية   حصة 

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد املعطي اوحسين عنوانه)ا( 

 7 مجموعة  االندلس  باب  العرفان 

 22242 الطابق االر�سي   ( عمارة او 

طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيد املعطي اوحسين عنوانه)ا( 
 7 مجموعة  االندلس  باب  العرفان 
 22242 الطابق االر�سي   ( عمارة او 

طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 76))3).
824I

sofoget

ILY BUILDING
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
ILY BUILDING شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

3) زنقة انوال عمارة فلوري 88 
مكتب 4 ميموزا - 84222 القنيطرة  

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

55883
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   25
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ILY  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING
اعمال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

النجارة و األلومنيوم
استيراد و تصدور

اشغال عامة و أعمال البناء.
عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
 88 فلوري  عمارة  انوال  زنقة   (3
القنيطرة    84222  - 4 ميموزا  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : العمري   سناء  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : العمري  ماجدة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522  : العمري  ماجدة  السيدة 

بقيمة 822 درهم.

 522  : العمري  سناء  السيدة 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ماجدة العمري عنوانه)ا( 

املغرب 84222 القنيطرة املغرب.

عنوانه)ا(  العمري  سناء  السيدة 

املغرب 84222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بعي  محمد  السيد  

املغرب 84222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2))75.

825I

sofoget

WORKS.D
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

WORKS.D شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

3) زنقة انوال عمارة فلوري 88 

مكتب 4 ميموزا - 84222 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

558(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WORKS.D
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة و اعمال البناء
اعمال الفالحية.

عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
 88 فلوري  عمارة  انوال  زنقة   (3
القنيطرة   84222  - 4 ميموزا  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  ووسف الزريزري :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 8222  : السيد  ووسف الزريزري 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
الزريزري  ووسف  السيد  
القنيطرة   84222 املغرب  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الزريزري  ووسف  السيد  
عنوانه)ا( القنيطرة 84222 القنيطرة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 4))75.
826I

sofoget

WL ATELIER DESIGN
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
WL ATELIER DESIGN شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  القنيطرة 

3) زنقة انوال عمارة فلوري 88 
مكتب 4 ميموزا - 84222 القنيطرة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
55885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 WL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATELIER DESIGN
أشغال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

عامة و أعمال البناء
أعمال التصميم الداخل.

عنوان املقر االجتماعي :  القنيطرة 
 88 فلوري  عمارة  انوال  زنقة   (3
القنيطرة   84222  - 4 ميموزا  مكتب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  وديع احمر لكرون :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد  وديع احمر لكرون : 8222 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
لكرون  احمر  وديع  السيد  
عنوانه)ا( القنيطرة 84222 القنيطرة 

املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

لكرون  احمر  وديع  السيد  

عنوانه)ا( القنيطرة 84222 القنيطرة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )))75.

827I

س-اطلس

 CENTRE D›AFFAIRE EL

BORJ
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س-اطلس

الطابق االول الحي االداري شارع 

الطائف رقم 48 ، 3222)، بني مالل 

املغرب

 CENTRE D›AFFAIRE EL BORJ

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 

محمد ا خامس  و شارع ا ذيش 

امللكي  اقامة البرج الطابق الثامن 

fiduciairecatlas4@ - 8الشقة رقم

gmail.com بني مالل املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

82852

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   8(

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CENTRE D’AFFAIRE EL BORJ

وكيل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اعمال

مجهزة  مكاتب  استئجار 

لالجتماعات.

زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع محمد ا خامس  و شارع ا ذيش 

الثامن  الطابق  البرج  اقامة  امللكي  

fiduciairecatlas4@  - الشقة رقم8 

gmail.com بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

342 حصة    : السيد أحمد بودة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

332 حصة    : السيد محمد بودة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   332   : السيد رشيد بودة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد أحمد بودة عنوانه)ا( 

86 3222) بني  8 الرقم  داركم بلوك 

مالل املغرب.

حي  السيد محمد بودة عنوانه)ا( 

86 3222) بني  8 الرقم  داركم بلوك 

مالل املغرب.

حي  السيد رشيد بودة عنوانه)ا( 

86 3222) بني  8 الرقم  داركم بلوك 

مالل املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد أحمد بودة عنوانه)ا( 

86 3222) بني  8 الرقم  داركم بلوك 

مالل املغرب

حي  السيد محمد بودة عنوانه)ا( 

86 3222) بني  8 الرقم  داركم بلوك 

مالل املغرب

حي  السيد رشيد بودة عنوانه)ا( 

86 3222) بني  8 الرقم  داركم بلوك 

مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 6)3.

828I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

IMZOUREN BETAIL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

82,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

52))3، ا حسيمة املغرب

 IMZOUREN BETAIL

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بركم 

8 ، امزورن  - 52))3 ا حسيمة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

32(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IMZOUREN BETAIL

تربية   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األبقار.

: حي بركم  عنوان املقر االجتماعي 

ا حسيمة   3((52  - امزورن    ،  8

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اليسناري  الواحد  عبد  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اليسناري  الواحد  عبد  السيد 
اوت  لوطا  اعكيين  دوار  عنوانه)ا( 
ا حسيمة   3(223 علي   و  ووسف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليسناري  الواحد  عبد  السيد 
اوت  لوطا  اعكيين  دوار  عنوانه)ا( 
ا حسيمة   3(223 علي   و  ووسف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (4 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

وونيو 2)2) تحت رقم 76.

822I

AM CONSULTING

 SMART SOLUTIONS &
ADVISORY S.A.R.L

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 SMART SOLUTIONS &

ADVISORY S.A.R.L  شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)، زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 

األول، الدار البيضاء - 2422) الدار 
البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   23
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SMART SOLUTIONS &  :

. ADVISORY S.A.R.L
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خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 
إرشاد و إدماج حلول في اإلعالميات .

عنوان املقر االجتماعي : 6)، زنقة 
3،الطابق  الشقة  السلطان،  مرس 
2422) الدار  األول، الدار البيضاء - 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ووسف أعبي :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : السيد اسماعيل وعناوة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أعبي  ووسف  السيد 
باريس   75886 زنقة الفيزوندغي   (8

فرنسا.
السيد اسماعيل وعناوة عنوانه)ا( 
رقم 6) شاطئ كيفيل تجزئة خالد بن 

الوليد 242)8 هرهورة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أعبي  ووسف  السيد 
باريس   75886 زنقة الفيزوندغي   (8

فرنسا
السيد اسماعيل وعناوة عنوانه)ا( 
رقم 6) شاطئ كيفيل تجزئة خالد بن 

الوليد 242)8 هرهورة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم  .
(22I

PROTRACO

PROTRACO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PROTRACO

 13RUE 17 BOUIKOUR AHADAF
AZROU ، .، ازرو املغرب

PROTRACO شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 83 
زنقة 87 بويكور احداف  - . ازرو 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

83(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROTRACO

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة ،بيع مواد البناء وسيط.
 83 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
ازرو   .  - احداف   بويكور   87 زنقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : السيد منير جواد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد مروان زروال :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 83 عنوانه)ا(  جواد  منير  السيد 
زنقة 87 بويقور احداف . أزرو املغرب.

عنوانه)ا(  زروال  مروان  السيد 

888 تجزئة عين اغبال احداف . أزرو 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زروال  مروان  السيد 

888 تجزئة عين اغبال احداف . أزرو 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 8)8.

(28I

fidia audit

 PRISQUALIA
بغسكالية

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
fidia audit

 rue mustapha el maani (28
 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc
PRISQUALIA بغسكالية شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 28) زنقة 
مصطفى املعاني الطابق التاني 

الشقة )8 الدار البيضاء 2832) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
46(38

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

PRISQUALIA بغسكالية.
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اتصال هاتقي
استشاراث االدارة.

 (28  : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة مصطفى املعاني الطابق التاني 
 (2832 البيضاء  الدار   8( الشقة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد طاح هشام :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هشام  طاح  السيد 
 8( ش   3 زنقة القا�سي بكار ط   28
البيضاء  الدار   (2332 املعاريف 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هشام  طاح  السيد 
 8( ش   3 زنقة القا�سي بكار ط   28
البيضاء  الدار   (2332 املعاريف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2222.
(2(I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 HAUT DE GAMME
MEZZOUGUI

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 34)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5222)، خريبكة 
املغرب

 HAUT DE GAMME
MEZZOUGUI شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
الوحدة رقم )4 تجزئة شوقي - 

5222) خريبكة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
6382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAUT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.DE GAMME MEZZOUGUI

بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العذالت

األشغال املختلفة أو البناء

تجارة.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - شوقي  تجزئة   4( رقم  الوحدة 

5222) خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : سعيد  مزوكي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد مزوكي سعيد عنوانه)ا( حي 

جميلة الرقم 838 22)3) الفقيه بن 

صا ح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد مزوكي سعيد عنوانه)ا( حي 

جميلة الرقم 838 22)3) الفقيه بن 

صا ح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 22 ووليوز 

2)2) تحت رقم 333.

(23I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

OPTIQUE KIRAM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 34)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5222)، خريبكة 

املغرب

OPTIQUE KIRAM شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكازة، 

شارع فلسطين رقم 25 تجزئة 

 حسينية - 5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

6387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OPTIQUE KIRAM

اخصائي   : غرض الشركة بإوجاز 

نظارات.

مكازة،   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة   25 رقم  فلسطين  شارع 

 حسينية - 5222) خريبكة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : هللا  عبد  كرام  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  هللا  عبد  كرام  السيد 

مكرر حي الوفاق   63 بلوك س رقم 

5222) خريبكة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هللا  عبد  كرام  السيد 

مكرر حي الوفاق   63 بلوك س رقم 

5222) خريبكة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 28 ووليوز 

2)2) تحت رقم 338.

(25I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 TECHNICAL
CONCEPTHING SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 34)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5222)، خريبكة 
املغرب

 TECHNICAL CONCEPTHING
SARL شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي السفلي، 
تجزئة ا خليفية رقم 83 - 5222) 

خريبكة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

6365
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   25
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 TECHNICAL CONCEPTHING

.SARL
تركيب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الكهرباء واإللكترونيك
األشغال املختلفة أو البناء

التجارة.
السفلي،   : عنوان املقر االجتماعي 
 (5222  -  83 رقم  ا خليفية  تجزئة 

خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد نصري العربي :  622 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 422   : زهيرة  البداق  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العربي  نصري  السيد 
النواصر  زاوية   32 رقم  أكادور  زنقة 

7222) النواصر املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زهيرة  البداق  السيدة 
خريبكة   (5222 األمل  حي   2( رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
6) وونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 323.
(26I

IK ADMINISTRATION

 ALIBABA TRAVAUX
PUBLICS ET DIVERS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

حل شركة
IK ADMINISTRATION

 N° 424 HAY AL MAGHREB AL
 ARABI SECTEUR 6 MASSIRA 02

، 12000، TEMARA MAROC
 ALIBABA TRAVAUX PUBLICS
ET DIVERS شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 48) 
سكتور 5 حي املغرب العربي تمارة - 

222)8 تمارة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8(6322

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   23 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
 ALIBABA TRAVAUX PUBLICS ET
 822.222 رأسمالها  مبلغ    DIVERS
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
العربي  املغرب  حي   5 سكتور   (48
تمارة - 222)8 تمارة املغرب نتيجة ل 

: اغالق تام ونهائي.
الرقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العربي  املغرب  حي   5 سكتور   (48

تمارة - 222)8 تمارة املغرب. 
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و عين:
و  زغادنة  محمد   السيد)ة( 
حي   5 سكتور   (48 الرقم  عنوانه)ا( 
تمارة املغرب   8(222 املغرب العربي 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   25 بتاريخ  بتمارة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 76)3.
(28I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

TONIX SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
رقم 34)، شارع فلسطين حي 

القدس ) ش ) ، 5222)، خريبكة 
املغرب

TONIX SARL AU شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج، 

دوار اوالد الشيخ علي اوالد عبدون - 
5222) خريبكة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
6353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TONIX : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SARL AU
بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الصباغة با ذملة

التجارة
اإلستيراد والتصدور.

كراج،   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - دوار اوالد الشيخ علي اوالد عبدون 

5222) خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بنشري عبد املولى :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املولى  عبد  بنشري  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد الشيخ علي اوالد 

عبدون 5222) خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املولى  عبد  بنشري  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد الشيخ علي اوالد 

عبدون 5222) خريبكة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
82 وونيو  االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)).

(22I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 ESPACE KHOURIBGA SARL
AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة
ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

رقم 34)، شارع فلسطين حي 
القدس ) ش ) ، 5222)، خريبكة 

املغرب
  ESPACE KHOURIBGA SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة، 
23 زنقة بير�سي حي املستشفيات - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.446827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(2 2) فبراور  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة( الكوبي 

محمد كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 83866.

(82I

RACHIDA

HOSTEL TIGUEMI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
RACHIDA

 BOITE POSTAL 20029 POSTE
 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
HOSTEL TIGUEMI  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الساحل تامراغت ا ذماعة القروية 
أورير - 3)822  أكادور املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
43428

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HOSTEL TIGUEMI
تهدف   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب.
-تأجير بيوت الضيافة.

الرحالت  وتسويق  -تنظيم 
السياحية  والرحالت  واألنشطة 

لألفراد أو املذموعات.
الكواد،  -تأجير الدراجات النارية، 

والبوغي، ودراجات التز ج املائية.
-ركوب ا خيل وا ذمال.

-جميع األنشطة السياحية.

التجاري  ذميع  التمثيل   -

الشركات الوطنية أو األجنبية.

-تجارة عامة وعلى العموم جميع 

العقارية  املالية،  التجارية  العمليات 

والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 

إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  أو غير 

والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الساحل تامراغت ا ذماعة القروية 

أورير - 3)822  أكادور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد شيكا حسام الدون  :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

522 حصة    : السيد أمو مهدي  

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الدون   حسام  شيكا  السيد 

حي   362 رقم   D بلوك  عنوانه)ا( 

الداخلة 82262 اكادور املغرب.

عنوانه)ا(  مهدي   أمو  السيد 

 N°65, Boulevard Fournier,

 Appt 623 Qc J8X 3P6 Gatineau

.Canada

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدون   حسام  شيكا  السيد 

حي   362 رقم   D بلوك  عنوانه)ا( 

الداخلة 82262 اكادور املغرب

عنوانه)ا(  مهدي   أمو  السيد 

 N°65, Boulevard Fournier,

 Appt 623 Qc J8X 3P6 Gatineau

Canada

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 22272.

(88I
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الشركة املغربية لعلوم األرض وا ذيوماتكس

الشركة املغربية لعلوم األرض 
والجيوماتكس

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الشركة املغربية لعلوم األرض 

وا ذيوماتكس

املسيرة ) بلوك 6 رقم )3 ، 2)352، 

تازة املغرب

الشركة املغربية لعلوم األرض 

وا ذيوماتكس شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املسيرة 

) بلوك 6 رقم )3 تازة 2)352 تازة 

املغرب 

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : الشركة 

املغربية لعلوم األرض وا ذيوماتكس.

عمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األرض  لعلوم  طبوغرافية  ودراسات 

وا ذيوماتكس.

املسيرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تازة   352(2 تازة   3( رقم   6 بلوك   (

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  ذناح أسامة :  )72 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 828   : القدوحي   بالل  السيد  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أسامة  السيد  ذناح 
  352(2  3( رقم   6 بلوك   ( املسيرة 

تازة  املغرب.
عنوانه)ا(  القدوحي   السيد بالل 
دوار الشقة باب مرزوقة تازة 35222  

تازة  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بالل  القدوحي  السيد 
دوار الشقة باب مرزوقة تازة 35222  

تازة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 65).
(8(I

RACHIDA

SOSOKAL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
RACHIDA

 BOITE POSTAL 20029 POSTE
 PRINCIPALE  AGADIR ، 80000،

AGADIR MAROC
SOSOKAL شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي أوت 
القا�سي بلوك 7 زنقة 78 تيكوين  - 

)8265 أكادور املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

43423
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOSOKAL
تهدف   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة داخل املغرب.
وبيع أي  -استيراد وتصدور وشراء 

عنصر إلكتروني،

وبيع وتسويق قطع الغيار  -شراء 

ا ذملة  وشبه  با ذملة  والبيع 

والتجزئة وجميع أنواع البضائع.

استيراد،  شراء،  عامة،  -تجارة 

واملواد  السلع  جميع  وبيع  تصدور 

الشركة  بنشاط  املتعلقة  واألصناف 

أو التي قد تكمل أو تطوير النشاط.

التجاري  ذميع  -التمثيل 

الشركات الوطنية أو األجنبية.

-تجارة عامة وعلى العموم جميع 

العقارية  املالية،  التجارية  العمليات 

والغير العقارية التي لها عالقة مباشرة 

إليها  املشار  بأهداف  املباشرة  أو غير 

والتي من شأنها تطوير وتوسيع نشاط 

الشركة.

حي أوت   : عنوان املقر االجتماعي 
 - تيكوين    78 زنقة   7 القا�سي بلوك 

)8265 أكادور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

السيد مسكالي عبد ا ذبار  :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد سوسو كريم  :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ا ذبار  عبد  مسكالي  السيد 

عنوانه)ا( حي الهناء بلوك A الدراركة  

82244 اكادور املغرب.

السيد سوسو كريم عنوانه)ا( حي 

6) شقة  الدراركة اقامة دارنا عمارة 

)482 تيكوين 82244 اكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ا ذبار  عبد  مسكالي  السيد 

عنوانه)ا( حي الهناء بلوك A الدراركة  

82244 اكادور املغرب

السيد سوسو كريم عنوانه)ا( حي 

6) شقة  الدراركة اقامة دارنا عمارة 

)482 تيكوين 82244 اكادور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 22278.

(83I

مستأمنة عالم األرقام

مارهويلب
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة عالم األرقام
رقم 822 ساحة كيل ا حبوب 

الطابق التاني الفقبه بن صا ح ، 

22)3)، الفقيه بن صا ح املغرب

مارهويلب شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 22 

الزنقة 88 حي الفرح الفقيه بن 

صا ح - 22)3) الفقيه بن صا ح 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

44(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

مارهويلب.

غرض الشركة بإوجاز : بيع و توزيع 

جميع أنواع زيوت السيارات
 22 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

الزنقة 88 حي الفرح الفقيه بن صا ح 

- 22)3) الفقيه بن صا ح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

وونس  هالل  بن  اوت  السيد 

عنوانه)ا( حي الفرح الزنقة 88 الرقم 

22 22)3) الفقيه بن صا ح املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

وونس  هالل  بن  اوت  السيد 

عنوانه)ا( حي الفرح الزنقة 88 الرقم 

22 22)3) الفقيه بن صا ح املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

صا ح   بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 ووليوز   22 بتاريخ 

.111/2020

(84I

FUDICAIRE ISMAILI

STE HIRANE NEGOCE SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222

 STE HIRANE NEGOCE SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 MOULAY RACHID PLACE

 PRINCE HERITIER N° 09 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8288

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HIRANE NEGOCE SARL

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة.

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MOULAY RACHID PLACE
 PRINCE HERITIER N° 22 ES
SEMARA - 7(222 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

333 حصة    : السيد محمد روان 
بقيمة 822 درهم للحصة .

333 حصة    : السيد وونس روان 
بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد حميد هيران :  334 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد روان عنوانه)ا( دوار 
البيضاء  الهراويين  الشيخ  بوسلهام 

2222) البيضاء املغرب.
السيد وونس روان عنوانه)ا( دوار 
البيضاء  الهراويين  الشيخ  بوسلهام 

2222) البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  هيران  حميد  السيد 
شارع ا ذيش امللكي زنقة 2) رقم 25 

السمارة 222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد روان عنوانه)ا( دوار 
البيضاء  الهراويين  الشيخ  بوسلهام 

2222) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 102/2020.

(85I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE OUZINA TRAVAUX
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222
 STE OUZINA TRAVAUX SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقرها اإلجتماعي

 SALAM 2 BLOC I N° 04 ES

SEMARA - 72000 السمارة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OUZINA TRAVAUX SARL

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

العامة.

 HAY  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 SALAM ( BLOC I N° 24 ES

SEMARA - 7(222 السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد حسن زريق 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد عبد القادر البطاح 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حسن زريق عنوانه)ا( دوار 

باب ازهر بوشفاعة تازة 35222  تازة 

املغرب.

البطاح  القادر  عبد  السيد 

 5 ج  البوغاز  دوار  مجمع  عنوانه)ا( 

 8 رقم  السفلي  ط   84 املذموعة 

كزناوة طنجة 22262 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن زريق عنوانه)ا( دوار 

باب ازهر بوشفاعة تازة 35222  تازة 

املغرب.

البطاح  القادر  عبد  السيد 

 5 ج  البوغاز  دوار  مجمع  عنوانه)ا( 

 8 رقم  السفلي  ط   84 املذموعة 

كزناوة طنجة 22262 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 103/2020.

(86I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

AZROU SYSTEME
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE

OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL

 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC

AZROU SYSTEME شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصبة 

اوت عمر اوت وحيى او عال تكريكرة - 

53822 ازرو املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8388

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZROU SYSTEME

إصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األعمال املعدنية واآلالت واملعدات

اشغال مختلفة

التجارة.
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قصبة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اوت عمر اوت وحيى او عال تكريكرة 

53822 ازرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : ا حميوي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد ا حميوي عنوانه)ا( 
عال  او  وحيى  اوت  عمر  اوت  قصبة 

تكريكرة 53822 ازرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد ا حميوي عنوانه)ا( 
عال  او  وحيى  اوت  عمر  اوت  قصبة 

تكريكرة 53822 ازرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   (5 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 835.

(87I

SOBARGEST

STE CHATARA BATIMENT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
SOBARGEST

 LOT AL MASSAR N 816 2EM
 ETAGE APPRT N 5 ROUTE DE
 SAFI MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
  STE CHATARA BATIMENT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
املسار رقم 2)8 الطابق األول الشقة 

رقم ) مراكش - 42222 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
88(52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (288 أبريل   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CHATARA BATIMENT
غرض الشركة بإوجاز : بيع و صنع 

مواد البناء
األشعال العامة

كراء املعدات و الشاحنات.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسار رقم 2)8 الطابق األول الشقة 
مراكش   42222  - مراكش   ( رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد ا حسين اطرحي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا حسين اطرحي عنوانه)ا( 
 42222 386 سيبع  درب املصلى رقم 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا حسين اطرحي عنوانه)ا( 
 42222 386 سيبع  درب املصلى رقم 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

288) تحت رقم 68)25.
(88I

انسطون دوكو

انسطون ديكو
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
انسطون دوكو

جنان علي العمارة 6 املحل رقم 

84 حي مبروكة ، 42222، مراكش 

املغرب

انسطون دوكو شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي جنان علي 

العمارة 6 املحل رقم 84 حي مبروكة 

- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

28628

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (288 غشت   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

انسطون دوكو.

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تاجر   ، مستورد و بائع شبه ا ذملة 
بيع  متجر   ، للشقق  زخارف  أو  زينة 

بالتجزئة  بيع  متجر   ، بالتجزئة 

لألدوات املنزلية.

عنوان املقر االجتماعي : جنان علي 

العمارة 6 املحل رقم 84 حي مبروكة - 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيدة رقية السقاط 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة رقية السقاط عنوانه)ا( 

إقامة اليمامة رقم 8) شارع 88 نونبر  

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة رقية السقاط عنوانه)ا( 

إقامة اليمامة رقم 8) شارع 88 نونبر  

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

2) غشت  بتاريخ  التجارية بمراكش  

282) تحت رقم 2)8274.

(82I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE RAHAL..LKHAIR
NEGOCE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك ) رقم 27 السمارة ، 

ES-SMARA MAROC ،7(222

 STE RAHAL..LKHAIR NEGOCE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الفتح 
زنقة حوزة رقم 72 مكرر السمارة - 

222)7 السمارة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8272

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RAHAL..LKHAIR NEGOCE

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

.ET TRAVAUX DIVERS

عنوان املقر االجتماعي : حي الفتح 
 - مكرر السمارة   72 زنقة حوزة رقم 

222)7 السمارة املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد خالد رحال :  8.222 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيد خالد رحال عنوانه)ا( 
السمارة   72 رقم  زنقة حوزة  الفتح 

222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد خالد رحال عنوانه)ا( 
السمارة   72 رقم  زنقة حوزة  الفتح 

222)7 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 101/2020.
((2I

IBRIZE BUILDING

IBRIZE BUILDING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

IBRIZE BUILDING
زنقة أحمد سيتو عمارة رقم 88 
الطابق ) الشقة 3 شارع محمد 

ا خامس ، 3))7)، الدار البيضاء 
املغرب

IBRIZE BUILDING شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

أحمد سيتو عمارة رقم 88 الطابق 
) الشقة 3 شارع محمد ا خامس - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.362288

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   (6 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
مبلغ رأسمالها    IBRIZE BUILDING

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

عمارة  سيتو  أحمد  زنقة  اإلجتماعي 

شارع   3 الشقة   ( الطابق   88 رقم 

الدار   (2222  - ا خامس  محمد 

تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

حبية.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الطابق   88 رقم  عمارة  أحمد سيتو 

 - شارع محمد ا خامس   3 الشقة   (

2222) الدار البيضاء  املغرب. 

و عين:
السيد)ة( عبدا حميد   االنصاري 

بوسكورة  شرف  اقامة  عنوانه)ا(  و 

الدار   (788(  8 شقة   3 عمارة 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

- :

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)7387.

((8I

offisc

FARMER WINGS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 62

20500، casablanca maroc

FARMER WINGS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 838 

زنقة األلب املعاريف - 2522) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARMER WINGS
محل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للوجبات السريعة.
 838  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 (2522  - املعاريف  األلب  زنقة 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة مالك هند :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  هند  مالك  السيدة 
املعاريف  العراقي  ا خطيب  زنقة   85

2522) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  هند  مالك  السيدة 
املعاريف  العراقي  ا خطيب  زنقة   85

2522) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.
(((I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

NE WAZA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IDRISSIDES INVEST CONSEIL
)6 تجزئة الضاوي 8 - املحاميد 

- مراكش مراكش، 42222، 
MARRAKECH MAROC

NE WAZA شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي امللك 

  88-A  11 املسمى اميني )-88  رقم
زنقة ابن عطية مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

823765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   25

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WAZA

منتجع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

صحي - حمام و  خدمات التواصل.

امللك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
  A  88-88 رقم    (-88 املسمى اميني 
 42222  - مراكش  عطية  ابن  زنقة 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

غراند  دول  بول  جون  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

غراند  دول  بول  جون  السيد 

 838(7 الي دي شوفي     5 عنوانه)ا( 

فيتغول فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

غراند  دول  بول  جون  السيد 

 838(7 الي دي شوفي      5 عنوانه)ا( 

فيتغول فرنسا.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )))883.
((3I

IDRISSIDES INVEST CONSEIL

MISS MARS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
IDRISSIDES INVEST CONSEIL
)6 تجزئة الضاوي 8 - املحاميد 

- مراكش مراكش، 42222، 
MARRAKECH MAROC

MISS MARS شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بوكانفيليي 
8-2  اقامة بويزكارن ) رقم  8 

مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MISS  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.MARS
محل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للحالقة.
عنوان املقر االجتماعي : بوكانفيليي 
2-8  اقامة بويزكارن ) رقم  8 مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة نادوة مارس :  52) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد اكوراي رشيد :  52) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مارس  نادوة  السيدة 
البيضاء  الياسمين طريق  حي    823

مراكش 42222  مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  اكوراي  السيد 
حي الياسمين طريق البيضاء     823

مراكش 42222  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مارس  نادوة  السيدة 
البيضاء  الياسمين طريق  حي    823

مراكش 42222  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88425.
((4I

SDMI CAR

أس دي أم إي كار
إعالن متعدد القرارات

SDMI CAR
 AVENUE DRISS HARTI

 RESIDENCE WASSIME ETG 2
 APPT 6 CASABLANCA AVENUE

 DRISS HARTI RESIDENCE
 WASSIME ETG 2 APPT 6
 CASABLANCA، 20700،
CASABLANCA MAROC

أس دي أم إي كار  «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: : شارع 
ادريس ا حارثي اقامة وسيم الطابق 
) الشقة 6 - - الدارالبيضاء   املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.333435
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 وونيو 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
وفاة الشريك  رضوان بكار

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تقسيم ا حصص بين الورثة الشركاء 

ا ذدد 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
ا حفاظ على السيدة منى كوما مسيرة 

وحيدة

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
تغيير القانون االسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي:  
 822222 رأسمال الشركة محدد في 
مفصلة  الشركاء  مساهمات   . درهم 
 ( خدوج عراف   : التالي  الشكل  على 
 34822( كوما  منى  درهم(   8(522
درهم(   87822( بكار  صالح   ) درهم 
محمد  درهم(   8222( بكار  ضحى 
أمين بكار )87822 درهم( إسراء بكار 

)8222 درهم
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
درهم   822222 الشركة  رأسمال 
مقسوم الى 8222 حصة بقيمة 822 
ا حصص  واحدة.تقسيم  لكل  درهم 
كالتالي:  ا ذدد  الشركاء  الورثة  بين 
خدوج عراف )5)8 حصة( منى كوما 
 878( بكار  صالح   ) حصة   348(
حصة( ضحى بكار )82 حصة( محمد 
بكار  إسراء  حصة(   878( أمين بكار 

)82 حصة
على  ونص  الذي   :85 رقم  بند 
ماولي: ا حفاظ على السيدة منى كوما 

مسيرة وحيدة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 82827.
((5I

socomif sarl

MAAMOURA INFO SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
socomif sarl

زنقة محمد ا حصالي عمارة 35 شقة 
رقم ) ، 84225، القنيطرة املغرب

MAAMOURA INFO SARL  شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )82 
زنقة معمورة محل رقم 3 - 84222 

القنيطرة  املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.32528

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (222 أبريل   86 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 82.222» أي من  درهم»   (22.222»

عن  درهم»   322.222» إلى  درهم» 

أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

84 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

222) تحت رقم 275.

((6I

socomif sarl

ATLODIS SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

socomif sarl
زنقة محمد ا حصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 84225، القنيطرة املغرب

ATLODIS SARL شركة جات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البساتين رقم 863 فوارات - 84222 

القنيطرة  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.52883

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   82 اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    ATLODIS SARL املحدودة 
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 

البساتين  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 
رقم 863 فوارات - 84222 القنيطرة  

املغرب  نتيجة ل : لصعوبات مادوة .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 84222 863 فوارات -  البساتين رقم 

القنيطرة  املغرب . 

و عين:

و  دحان   عبد السالم   السيد)ة( 

 863 تجزئة البساتين رقم  عنوانه)ا( 

املغرب   القنيطرة    84222 فوارات 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ )) وونيو 

2)2) تحت رقم 74862.
((7I

RYAD EL MAAROUF

RYAD EL MAAROUF
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

RYAD EL MAAROUF
 MARRAKECH MARRAKECH،
40000، MARRAKECH MAROC
RYAD EL MAAROUF شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )2 

درب املنزه الزاوية  - 42222 مراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.355(2
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 5) وونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«رقم )2 درب املنزه الزاوية  - 42222 
تجزئة   (7 «رقم  إلى  مراكش املغرب» 
 42222  - البستان   الرويضات 

مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884227.
((8I

socomif sarl

TECH ITALIE SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

socomif sarl
زنقة محمد ا حصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 84225، القنيطرة املغرب
TECH ITALIE SARL  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة واسر 
رقم )) محمد القوري املكتب رقم8 

- 84222 القنيطرة  املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.44852

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 27 وناور 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

)) محمد القوري  «إقامة واسر رقم 

القنيطرة    84222  - رقم8  املكتب 

3،تجزئة  رقم  «تجزئة  إلى   » املغرب 

 84222  - اليونس دارنا طغ) مهدوة  

القنيطرة   املغرب «.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2))75.

((2I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE TRAVAUTRIP SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SOCIETE TRAVAUTRIP SARL AU

 ICE : 002535041000003  TP :

19190113  RC :3335

تأسيس شركة

في  مؤرخ  بمقت�سى عقد عرفي    

خنيفرة  بتاريخ 2.26.25)2) تم وضع 

محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون  

الوحيد   الشريك  جات  املسؤولية 

بميزاتها التالية

 TRAVAUTRIP التسمية : شركة •

شركة    : القانوني  الشكل   •

الشريك  دات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  

األشغال  في  مقاول   : الهدف   •

املختلفة وأشغال البناء / املفاوضة / 

االستيراد والتصدور
• مقرها االجتماعي : جماعة أزرزو  

قيادة أوت سعدلي خنيفرة

• املدة : 22 سنة.

في  حدد   : الشركة  رأسمال   •
درهم  ألف)822222.22(  مبلغ مائة 
حصة   )8222( ألف  إلى  مقسمة 
مائة)822.22)  فئة  من  اجتماعية 
درهم للحصة الواحدة كلها مكتتبة 
و محررة نقدا بأكملها في اسم السيد 
تشلي مصطفى القاطن بأغبالو املركز 

ميدلت
• التسيير : أسندت مهمة التسيير 
غير  ملدة  تشلي مصطفى  السيد  إلى 

محددة
تم باملحكمة   : اإلوداع القانوني   •
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية 

2).2.26)2)  تحت رقم 838  
السذل التجاري : رقم 3335     

(32I

FIDUCIAIRE MOUANI

 STE IMANE EVENTS
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE IMANE EVENTS SARL
AU

 ICE : 002538043000041  TP :
19064827  RC : 3337

تأسيس شركة
في  مؤرخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
خنيفرة  بتاريخ 2.26.22)2) تم وضع 
محدودة  لشركة  األسا�سي  القانون  
الوحيد   الشريك  جات  املسؤولية 

بميزاتها التالية
 IMANE شركة   : التسمية   •

 EVENTS
شركة    : القانوني  الشكل   •
الشريك  جات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد  
الهدف : ممول / املفاوضة   •
/ مقاول في األشغال املختلفة وأشغال 

البناء
رقم   : االجتماعي  مقرها   •

885 تجزئة األرز خنيفرة
املدة : 22 سنة  •

: حدد في  رأسمال الشركة   •
درهم  ألف)822222.22(  مبلغ مائة 

حصة   )8222( ألف  إلى  مقسمة 
مائة)822.22)  فئة  من  اجتماعية 
درهم للحصة الواحدة كلها مكتتبة و 
محررة نقدا بأكملها في اسم السيدة 
بوبوض اومان القاطنة بتجزئة األرز 

رقم 885 حمرية خنيفرة
مهمة  أسندت   : التسيير   •
اومان  بوبوض  السيدة  إلى  التسيير 

ملدة غير محددة
تم   : القانوني  اإلوداع   •
بتاريخ  بخنيفرة  االبتدائية  باملحكمة 

2).2.26)2)  تحت رقم )83  
رقم   : التجاري  السذل   •

     3337

(38I

(A PORTE A PORTE

) ا برطي ابرطي
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
(A PORTE A PORTE

 Rue Amr ibn Ass 3ème Etage (2
 N° 26 Tanger ، 90000، Tanger

املغرب
) ا برطي ابرطي شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2) شارع 

عمرو بن عاص الدور الثالث رقم 6) 
طنجة - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ا   (  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

برطي ابرطي.
توزيع    : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتسويق املنتجات الغذائية واملتنوعة

تقدوم ا خدمة.
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 التنظيف.
2) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
عمرو بن عاص الدور الثالث رقم 6) 

طنجة - 22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : العبودي  اسية  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة اسية العبودي : 8 بقيمة 

822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اسية العبودي عنوانه)ا( 
القنيطرة   3(5 ج  املنزه  حي  قطاع 

84252 القنيطرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة العبودي اسية عنوانه)ا( 
القنيطرة   3(5 ج  املنزه  حي  قطاع 

84252 القنيطرة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 78))3).
(3(I

FISCALITY CONSULTING CENTER

ALINSAFI GESTION
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص املعنويون(
ALINSAFI GESTION شركة
شركة جات مسؤولية محدودة

جات رأسمال: 222.22 822درهم
املقر االجتماعي: مجمع كوليا رقم 

22 مستودع 83 شارع االمير موالي 
عبد هللا

بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ بتاريخ 
       01/06/2020

 ALINSAFI شركة«  ابرمت 
GESTION »   شركة جات مسؤولية 
لألصل  حر  تسيير  عقد  محدودة 
كوليا  مجمع  في  املتواجد   التجاري 
االمير  شارع   83 مستودع   22 رقم 
و املسذل بالسذل  موالي عبد هللا  
التجاري تحت رقم 88875  بمراكش 

مع   شركة   «  PET LUXURY» شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  جات 

مدة   في  العقدة  حددت  وقد  وحيد 

3سنوات تبتدأ من 01/06/2020 إلى 

غاوة 31/05/2023 

(33I

international agence a.s.i.r.i 

 AYDAM TRANSPORT SARL
AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aydam transport sarl au

-شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد و عنوان مقرها 

االجتماعي 2) شارع عمر إبن العاص 

طنجة 22222 املغرب.

تأسيس  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد رقم 

التقيد في السذل التجاري -28287                                   

في  مؤرخ  عرفي  عقد  -بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (282 ماي   28

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  املحدودة 

باملميزات التالية.

جات  الشركة:شركة  شكل 

الشريك  جات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.تسمية الشركة متبوعة عند 

 aydam :اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.transport sarl au

نقل  بإوجاز:  الشركة  عرض 

العمال

عنوان املقر االجتماعي: شارع عمر 
طنجة  رقم2)   3 إبن العاص الطبق 

.22222

أجلهآ  من  تأسست  التي  املدة 

لشركة  22 سنة.

مبلغ رأسمال الشركة 20.000٫00 

درهم مقسم كالتالي:السيد الراشدي 

درهم   (22 822حصة بقيمة  محمد 

للحصة

والعائلية  الشخصية  األسماء 

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد لراشدي محمد عنوانه)ا( 
هند  زنقة  القدومة  مكادة  بني  حي 

شارع 8  طنجة املغرب 22222 .
والعائلية  الشخصية  أسماء 

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الراشدي محمد عنوانه)ا( 
هند  زنقة  القدومة  مكادة  بني  حي 

شارع 8  طنجة املغرب 22222
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ماي   (2 بتاريخ  بطنجة  التجارية 

282) تحت رقم 4253)).

(34I

AKWAMEK CONSEIL

LOCA- AHMED
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AKWAMEK CONSEIL
 RUE AL MAARI  N°6 VILLE

 NOUVELLE ، 50000، MEKNES
MAROC

LOCA- AHMED شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
عمارة الصنوبر الطابق األر�سي 
ويسالن  - 52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
42(88

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 دجنبر   22
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LOCA- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AHMED
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
األر�سي  الطابق  الصنوبر  عمارة   2

ويسالن  - 52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اعبوش  الزهراء  فاطمة  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اعبوش  الزهراء  فاطمة  السيدة 
 8 عمارة  مبروكة  تجزئة  عنوانه)ا( 
مكناس   52222 ويسالن   83 شقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد   نحيج  السيد 
رقم 2 عمارة الصنوبر الطابق األر�سي 

ويسالن  52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وناور   32 بتاريخ  بمكناس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8)4.

(35I

tensiftconsultant

NEMESIA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

tensiftconsultant
املكتب ) عمارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب
NEMESIA شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اسفي 

الرقم 8 بلوك 8 حي وريدة 8 اسفي - 
46222 املغرب اسفي.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(227
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 مارس   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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عبد  الهاللي  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   (.722 الرفيع 
السيد  لفائدة   حصة   (.722 أصل 
مارس   88 رشيد بتاريخ  مخلوف   )ة( 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
مارس   8( بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 82).

(36I

aice compta

 ACHTAINI AUDIT ET
EXPERTISE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،
casablanca maroc

  ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 8 - 

2372) البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
46(528

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 ACHTAINI AUDIT ET EXPERTISE
خبير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

محاسب.
6) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
مرس السلطان الشقة 3 الطابق 8 - 

2372) البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيد سفيان الشطيني  
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الشطيني   سفيان  السيد 
رقم   (( طريق أزمور كلم  عنوانه)ا( 
 (7((3 بوعزة  دار  عبيد  بن   8224

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشطيني   سفيان  السيد 
رقم   (( طريق أزمور كلم  عنوانه)ا( 
 (7((3 بوعزة  دار  عبيد  بن   8224

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736688.
(37I

hkims

ELBIED ALUM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

hkims
2)، زنقة زرياب حي موالي ا حسن 

آسفي ، 46222، آسفي املغرب
ELBIED ALUM شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 25 
زنقة 2) حي الوئام ) آسفي - 46242  

آسفي املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
82438

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELBIED ALUM
نجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األملنيوم.
 25 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة 2) حي الوئام ) آسفي - 46242  

آسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : األبيض  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  األبيض  حمزة  السيد 
تجزئة  األبيض  فيال  زنقة   27 رقم 
آسفي  ا ذدودة  املدونة  حي  بطريق 

46242 آسفي املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  األبيض  حمزة  السيد 
تجزئة  األبيض  فيال  زنقة   27 رقم 
آسفي  ا ذدودة  املدونة  حي  بطريق 

46242 آسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   85 بتاريخ  بآسفي   االبتدائية 

2)2) تحت رقم -.
(38I

abdelmalek

STE KERNEL SKIN
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
abdelmalek

 imm 579 appt 6 etage 2 hay
 charaf ، 40000، marrakech

maroc
 STE KERNEL SKIN

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 7)8 
الشقة 2 الطابق 3 اإلزدهار - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824(47
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   25
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KERNEL SKIN
تسويق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مستحضرات التجميل.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - اإلزدهار   3 الطابق   2 الشقة   8(7

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 52   : السيد حصين عبد ا حليم 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
52 حصة    : السيدة حصين ملياء 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 52  : السيد حصين عبد ا حليم 

بقيمة 822 درهم.
بقيمة   52  : السيدة حصين ملياء 

822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
ا حليم  عبد  حصين  السيد 
عنوانه)ا( اقامة األندلسية  عمارة 56 
الدار   (2222 شارع انوال   28 شقة 

البيضاء املغرب.
السيدة حصين ملياء عنوانه)ا( حي 
اإلنارة بلوك س 5 رقم 45)  42222 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ا حليم  عبد  حصين  السيد 
عنوانه)ا( اقامة األندلسية  عمارة 56 
الدار   (2222 شارع انوال   28 شقة 

البيضاء املغرب.
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السيدة حصين ملياء عنوانه)ا( حي 
 42222  (45 رقم   5 اإلنارة بلوك س 

مراكش  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (5 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883685.

(32I

FIDU.PRO CONSULTING

TRANS GHALID
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق88 رقم 2)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
TRANS GHALID شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 357 شارع 
محمد ا خامس الطابق 82 الدار 
البيضاء - 2222 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
463522

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GHALID
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
 357  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 82 الطابق  ا خامس  محمد  شارع 
2222 الدار البيضاء  الدار البيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : غليض  هشام  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 822222  : السيد هشام غليض   
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غليض  هشام  السيد 
سطات  سعيد  اوالد  املركز  قصبة 

2222 سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غليض  هشام  السيد 
سطات  سعيد  اوالد  املركز  قصبة 

2222 سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
(42I

CABINET BAHMAD

CACTUS ROUGE
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
CABINET BAHMAD

إقامة مراكش بالزا عمارة د 8 شقة 
ب 8) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 8 شقة 
ب 8) الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
CACTUS ROUGE  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي مقاطعة 
النخيل, املكان املسمى النخيل, 

الطابق السفلي إقامة ج-رقم) ج 
«النخيل572-», - 42222 مراكش  

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.28243

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 4) وناور 2)2) تمت إضافة 
إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

ا حالي :

وفيالت  مفروشة  غرف  تأجير 

مفروشة.  

استيراد جميع مستلزمات  شراء، 

ومواد  والدوكور  والفنادق  املطاعم 

وجميع أثاث ا حدائق وجميع  البناء 

ملحقات الدوكور ا خارجي أو الداخلي.   

الضيافة  بيوت  تشغيل 

الفنادق  والرياضات وتشغيل جميع 

السياحية  واملذمعات  واملوتيالت 

واملنتجعات  

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   .

وونيو   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883655.

(48I

AMJ MANAGEMENT

 STE ALLROUND

CONSULTING SERVICES
شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة وامنة   ) الطابق 

االول رقم 32   طنجة ، 22222، 

طنجة املغرب

 STE ALLROUND CONSULTING

SERVICES شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي  مركز نريا 

 N ° 28 ، ، الطابق األر�سي ولي شارع

883 العهد طنجة - 22222 طنجة 

املغرب .

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.77755

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) وونيو 2)2) تم  تحويل  

املقر االجتماعي ا حالي للشركة من « 

مركز نريا الطابق األر�سي ولي شارع ، 

N ° 28 ، 183 العهد طنجة - 22222 

محمد  «شارع  إلى   » املغرب  طنجة 
الدور  رضوان  -)88عمارة  ا خامس 

 22222  - طنجة   55 رقم  الثامن 

طنجة  املغرب .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 346)3).

(4(I

AMJ MANAGEMENT

CMIF INDUSTRIAL  SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة وامنة   ) الطابق 

االول رقم 32   طنجة ، 22222، 

طنجة املغرب

CMIF INDUSTRIAL  SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع  
االردن اقامة ومنا )   في الطابق األول 

رقم 32 ،  طنجة 22222 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.24(55

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   82 في  املؤرخ 

املصادقة على :

ابن  حمزة   )ة(  السيد  تفويت 

شعيب 87 حصة اجتماعية من أصل 

علي  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   33

ابلوح  بتاريخ 82 وونيو 2)2).

ابن  حمزة   )ة(  السيد  تفويت 

شعيب 86 حصة اجتماعية من أصل 

عبد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة   33
املذيد  زقان بتاريخ 82 وونيو 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 347)3).

(43I

FIDU.PRO CONSULTING

 MOVE›UP DATA

CONSULTING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة
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FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق88 رقم 2)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
 MOVE›UP DATA CONSULTING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
88 الرقم 2) الدارالبيضاء - 2222 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
463427

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.MOVE’UP DATA CONSULTING

مهندس   : بإوجاز  الشركة  غرض 
استشاري.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
 2222  - الدارالبيضاء   (2 الرقم   88

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : احرار  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 822222  : احرار  السيد حمزة   

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احرار  حمزة  السيد 
شارع بئر انزران اقامة خريبكة درج 
املعاريف   866 شقة   86 طابق   (
الدارالبيضاء   2222 الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احرار  حمزة  السيد 
شارع بئر انزران اقامة خريبكة درج 
املعاريف   866 شقة   86 طابق   (
الدارالبيضاء   2222 الدارالبيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
(44I

LUNA SNACK

لونا سناك
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
LUNA SNACK

 Chénier الدار البيضاء، 82 زنقة
 Chénier، الدار البيضاء، 82 زنقة

2222)، الدار البيضاء املغرب
لونا سناك شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الدار 
البيضاء، 82 زنقة شونيي الدار 
البيضاء 2222) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

44575
 24 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 فبراور 
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لونا   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سناك.
صنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
لتناول  وخفيفة،  بسيطة  أطباق 

الطعام على الفور أو لتأخذ.
الدار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الدار  شونيي  زنقة   82 البيضاء، 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 222   : أكناو  هللا  عبد  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيدة سعيدة أحرشيش :  822 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أكناو  هللا  عبد  السيد 
تجزئة واسين عمارة 47 شقة ) االلفة 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب.
أحرشيش  سعيدة  السيدة 
 47 عمارة  واسين  تجزئة  عنوانه)ا( 
شقة ) االلفة البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أكناو  هللا  عبد  السيد 
تجزئة واسين عمارة 47 شقة ) االلفة 
البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 282) تحت رقم 2528).
(45I

marrakech finance

JAWHARA C..P.T
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

marrakech finance
 Av Allal el fassi imm atlassi
 A1 n 15 marrakech، 40000،

Marrakech maroc
JAWHARA C..P.T شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
د  الشقة 86 تجزئة 8) اليانس 
الشويطر سيدي عبد هللا غيات 
ا حوز - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JAWHARA C..P.T

: تصدور و  غرض الشركة بإوجاز 

استيراد 

التجميل  مستحضرات  تسويق 

واملنتجات الغذائية.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اليانس   (8 تجزئة   86 الشقة  د  

غيات  هللا  عبد  سيدي  الشويطر 

ا حوز - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : بولفاج  جليلة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بولفاج عنوانه)ا(  السيدة جليلة 

عمارة د  الشقة 86 تجزئة 8) اليانس 

غيات  هللا  عبد  سيدي  الشويطر 

ا حوز 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بولفاج عنوانه)ا(  السيدة جليلة 

عمارة د  الشقة 86 تجزئة 8) اليانس 

غيات  هللا  عبد  سيدي  الشويطر 

ا حوز 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883788.

(46I
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LMT AUDITING

ARCHI INVEST
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

ARCHI INVEST شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) شارع 

حسن السكتاني - 2222) الدار 

البيضاء  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.82268

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 ووليوز   28 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

رأسمالها  مبلغ    ARCHI INVEST

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

اإلجتماعي ) شارع حسن السكتاني - 

2222) الدار البيضاء  املغرب نتيجة 

ل :  تصفية.

شارع   ( و حدد مقر التصفية ب 

الدار   (2222  - السكتاني  حسن 

البيضاء  املغرب . 

و عين:

السيد)ة( سعيد   حلو و عنوانه)ا( 
عين  طاسمني  جزيرة  زنقة   82 رقم 

الذواب الدار البيضاء   2222) الدار 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: للمصفي كامل الصالحيات 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738375.

(47I

BON TRAJET

SAAD LUX
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
BON TRAJET

 N° 139 Avenue Imam Malik
 01er Etage Appt04 ، 43000، EL

KELAA SRAGHNA MAROC
SAAD LUX  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 845 حي 
النور )  - 43222 قلعة السراغنة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
4247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SAAD  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

. LUX
جميع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عمليات االستيراد والتصدور .
حي   845  : عنوان املقر االجتماعي 
السراغنة  قلعة   43222  -   ( النور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العبا�سي  الصمد  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العبا�سي  الصمد  عبد  السيد 
  43222  ( النور  حي   845 عنوانه)ا( 

قلعة السراغنة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

العبا�سي  الصمد  عبد  السيد 
 43222   ( حي النور   845 عنوانه)ا( 

قلعة السراغنة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 28 
ووليوز 2)2) تحت رقم 126/2020.
(48I

BUSINESS CENTRE CHELALLATE

COLINEBERG
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 BUSINESS CENTRE

CHELALLATE
 CITE OUED EL MAKHAZEN
 RESID AYOUB IMM B N° 36
 AIN HARROUDA KM 17،
 28630، MOHAMMEDIA

MAROC
COLINEBERG شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ))3 شارع 
ابراهيم الروداني الطابق ا خامس 
شقة 8) املعاريف 2222) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4522(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 دجنبر   24
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COLINEBERG
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة ، البناء.
 3((  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  الروداني  ابراهيم  شارع 
 (2222 املعاريف   (8 ا خامس شقة 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد حسيني سعد :  522 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : عثمان  حسيني  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  سعد  حسيني  السيد 
البيضاء  الدار   (2(52 الرميطاج 

املغرب.
السيد حسيني عثمان عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (2(52 الرميطاج 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  سعد  حسيني  السيد 
البيضاء  الدار   (2(52 الرميطاج 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 282) تحت رقم 32828.
(42I

مستامنة شامة

BCLT GRAND NORD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 
الناظور شارع املسيرة رقم )84 
الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
BCLT GRAND NORD شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اولو 54-5-
88-54 حي املطار تجزئة السعادة 

- 222)6 الناظور املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.84(85

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (282 أكتوبر   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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تفويت السيد )ة( محمد تسعيت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
أكتوبر   87 بتاريخ  بولغدان  هشام 

.(282
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 فبراور 

2)2) تحت رقم 872.
(52I

مستامنة شامة

BCLT GRAND NORD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 
الناظور شارع املسيرة رقم )84 
الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
BCLT GRAND NORD  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي اولو 54-5-
88-54 حي املطار تجزئة السعادة 

- 222)6 الناظور املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.84(85

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 87 أكتوبر 282) تم تعيين 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

بولغدان هشام  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 فبراور 

2)2) تحت رقم 872.
(58I

مستامنة شامة

BCLT GRAND NORD
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )84 
الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

BCLT GRAND NORD شركة جات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي اولو 54-5-

88-54 حي املطار تجزئة السعادة 

- 222)6 الناظور .

تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84(85

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 87 أكتوبر 282) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

جات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

جات مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 فبراور 

2)2) تحت رقم 872.

(5(I

A. SAAIDI CONSULTANTS

 FCP CAPITAL OBLIGATIONS
PLUS

إعالن متعدد القرارات

 FCP CAPITAL OBLIGATIONS»

«PLUS
صندوق مشترك للتوظيف مقبول 

من طرف

الهيأة املغربية لسوق الرساميل

الكائن مقره : الدار البيضاء- 63، 

شارع موالي ووسف   

تعدوــل نظــام التدبيـر 

بموجب مداوالت مجلس إدارة   -I

 BMCE CAPITAL» مؤسسة التدبير 

تدبيـر  مؤسسـة   ،«GESTION

 FCP» للتوظيف  الصندوق املشترك 

 «CAPITAL OBLIGATIONS PLUS

املنعقد في 85 نونبر 282)، تقرر:

لشركة  القانوني  املمثل  تغيير   •

التدبير؛

األشخاص   / املسوقين  تغيير   •

املتعين االتصال بهم؛

• تغيير املكتتبين املعنيين؛

• تغيير أجل تدفقات S/R؛

• تغيير عموالت S/R؛

• تعدول نظام التدبير. 

من  التدبير  نظام  اعتماد  تم   -II

طرف الهيأة املغربية لسوق الرساميل 

 (2(2 ماوو   (2 بتاريخ   «AMMC»

 .GP(2257 تحت رقم

القانوني  باإلوداع  القيام  تم   -III

املحكمة  لدى  الضبط  بكتابة 

  6 بتاريخ   البيضاء  للدار  التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 6)7383.

عن املستخلص والبيانات

(53I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

CENTRE NORD

شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

CENTRE NORD  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 زنقة 

 FES 32822 - امارة العرب فاس

مغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.(2452

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 وونيو   (4 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

قاسمي صالح الدون كمسير وحيد

تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1606/2020.

(54I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

 LES DUNES DE SAHARA

TOURS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البرود 382 الرئيسية 

الرشيدوة ، 222)5، الرشيدوة 

املغرب

 LES DUNES DE SAHARA

TOURS شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 88 

تجزئة الصفاء الرشيدوة - 222)5 

الرشيدوة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.82/83822

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«822.222 درهم» أي من «822.222 

عن  درهم»   (22.222» إلى  درهم» 

أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 170/2020.

(55I

SOUHAL CONSULTING

STE OSTEOHEAL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM

 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

  STE OSTEOHEAL
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شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : عمارة 
احالم ب الشقة رقم 88 شارع موالي 

عبد هللا - 42222 مراكش املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 
.22258

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 ماي   2( في  املؤرخ 
جات  شركة    STE OSTEOHEAL
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 
 822.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
احالم ب الشقة رقم 88 شارع موالي 
املغرب  مراكش   42222  - هللا  عبد 

نتيجة الملنافسة ا حادة في امليدان.
و عين:

السيد)ة( دنيا   التازي و عنوانه)ا( 
املغرب  مراكش   42222 مراكش 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
عمارة  وفي   (2(2 ماي   2( بتاريخ 
احالم ب الشقة رقم 88 شارع موالي 

عبد هللا - 42222 مراكش املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم ))8838.
(56I

KAMAR BENOUNA

L›ATELIER DES ARÔME
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC

L›ATELIER DES ARÔME شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 
اقامة رامي زنقة سبتة - 2522) 

الدارالبيضاء املغرب 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.L’ATELIER DES ARÔME

االعفاء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العلمية  و  النضرية  الدورات  من 

كجزء من التدريب و التطوير املتعلق 

و  عام  بشكل  الطهي  فن  بانشطة 

كدلك بشكل خاص 

علمي  تدريب  و  تاسيس  -تنضيم 

مع املهنيين و الشركات في املغرب و في 

ا خارج 

-تنضيم جميع االحدات و الندوات 

الوطنية  الطبيعية  دات  التحفيزوة 
او الدولية و املرتبطة بانشطة تدوق 

الطعام.

 7  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (2522  - سبتة  زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 52  : مريم   كيران  ابن  السيدة 

بقيمة 822 درهم.

بقيمة   52  : مريم  مضر  السيدة 

822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ابن كيران مريم  عنوانه)ا( 

شارع موالي ادريس االول اقامة   58

الشقة  ا خامس  الطابق   ( كاميليا 
رقم 85 2822) الدارالبيضاء املغرب.

 2 عنوانه)ا(  السيدة مضر مريم  

ممر ابراهيم النكاي املعاريف  52)2) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابن كيران مريم  عنوانه)ا( 
شارع موالي ادريس االول اقامة   58
الشقة  ا خامس  الطابق   ( كاميليا 
رقم 85 2822) الدارالبيضاء املغرب

 2 عنوانه)ا(  مريم  مضر  السيدة 
ممر ابراهيم النكاي  املعارف 52)2) 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738326.
(57I

 Groupe Management de Compétence( 

S.A.R.L A-U

IBERIA GESTION
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Groupe Management de(
Compétence S.A.R.L )A-U

5، شارع ا حريري، الطابق الثالت، 
رقم )3 - طنجة. ، 22222، 

TANGER MAROC
IBERIA GESTION شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولي 
العهد، رقم 72 - طنجة - 22222 

طنجة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825355

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IBERIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GESTION
تشغيل   -  : غرض الشركة بإوجاز 

وإدارة عيادة متعددة التخصصات.

الطبية  العناوة  ممارسة   -
ا ذراحية في الطب العام واملتخصص 

وا ذمالي.
الطبية  واإلدارة  -االستشفاء 

وا ذراحية
عنوان املقر االجتماعي : شارع ولي 
 22222  - طنجة   -  72 رقم  العهد، 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
السيد البنشعبو�سي عبد الرحمان 
:  822 حصة بقيمة 8.222,22 درهم 

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبد  البنشعبو�سي  السيد 
فيسطا،  بيال  عنوانه)ا(  الرحمان 
 22222  5( رقم  الرئي�سي،  الشارع 

طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبد  البنشعبو�سي  السيد 
فيسطا،  بيال  عنوانه)ا(  الرحمان 
 22222  5( رقم  الرئي�سي،  الشارع 

طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   85 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 564).

(58I

FNMCOMPTA

SOLUFRET
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN (8
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
SOLUFRET شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 8) إقامة 
السعادة شارع إبن مرحل الطابق 
)2 رقم 25 طنجة - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825862

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOLUFRET
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع.
عنوان املقر االجتماعي : 8) إقامة 
الطابق  مرحل  إبن  شارع  السعادة 
طنجة   22222  - طنجة   25 رقم   2(

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العبيد  املواولي  أشرف  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العبيد  املواولي  أشرف  السيد 
الدعيدعات جماعة حذر  عنوانه)ا( 
النحل طنجة 22222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

العبيد  املواولي  أشرف  السيد 
الدعيدعات جماعة حذر  عنوانه)ا( 

النحل طنجة 22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3288.
(52I

موثق

EL HASNAOUI MADANI
إعالن متعدد القرارات

موثق
8)) زاوية شارع يعقوب املنصور 

و ابن تومرت جليز ، 42، مراكش 

املغرب

EL HASNAOUI MADANI «شركة 

جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: )8 طريق 

العراق الحي الصناعي  - 42222  

مراكش  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.7267

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 8) وناور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

السيد  هبة     : تمت املصادقة على 

حصة   87235 محمد  ا حسناوي 
اجتماعية لفاائدة السيدة ا حسناوي 

هدى، السيد ا حسناوي عبد ا حكيم 

.هبة  زهرة  ا حسناوي  السيدة   و 

2235حصة  السيد ا حسناوي خالد 
اجتماعيةلفائدة  السيدة ا حسناوي 

هدى و السيدة البشري فاطمة. هبة 

السيد ا حسناوي حميد2825حصة 
اجتماعية لفائدة  السيدة ا حسناوي 

عبد  ا حسناوي  السيد   و  هدى 

الصادق

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

ونص على  الذي  و7:   6 رقم  بند 

ماولي: توزيع 85222 حصة اجتماعية  

 8(326 خالد  ا حسناوي   : ولي  كما 

ا حكيم  عبد  حصة،ا حسناوي 

محمد  ا حسناوي  حصة،   8(326

حميد  ا حسناوي  حصة،   8(326

عبد  ا حسناوي  حصة،   8(326
ا حسناوي  حصة،   8(326 الصادق 
ا حسناوي  حصة،   6828 زهرة 

6828 حصة،  البشري فاطمة  هدى 

4)826 حصة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 8)38.

(65I

مستامنة شامة

MONED
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
مستامنة شامة

شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 
الناظور شارع املسيرة رقم )84 
الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
MONED شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )84 

شارع املسيرة الطابق األول الناظور 
222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(28(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MONED
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املنتجات الغذائية 
استيراد ا حبوب والبقوليات.

 84(  : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور  شارع املسيرة الطابق األول 

222)6 الناظور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : ا حداد  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 822222  :  السيد محمد ا حداد 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ا حداد  محمد  السيد 

هولندا )358 اوتريخت هولندا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ا حداد  محمد  السيد 

هولندا )358 اوتريخت هولندا

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 6) وونيو 

2)2) تحت رقم 662.

(66I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
CENTRE NORD

شركة جات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR

 RESIDENCE FES CARREFOUR

 N° 18 4 EME ETAGE -FES ،

30000، FES MAROC

 SOCIÉTÉ DE TRANSPORT

جات  شركة    CENTRE NORD

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 زنقة 

 FES 32822 - امارة العرب فاس

مغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(2452

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

اوفقير  خليل  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.844

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.844

وونيو   (4 بتاريخ  قاسمي  مليكة  

.(2(2
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اوفقير  كنزة  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   578
578 حصة لفائدة  السيد )ة( مليكة  

قاسمي بتاريخ 4) وونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1606/2020.
(67I

AMEEXPRESS

AMEEXPRESS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
AMEEXPRESS

 LOT KOULIA AV PR MY
 ABDELLAH NR 10 ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AMEEXPRESS شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم ا خطابي إقامة جواد 
عمارة 822 الشقة N43 الطابق 3 - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824585
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMEEXPRESS
تسليم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

سريع
توصيل منزلي.

تخزين.
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
إقامة جواد عمارة  ا خطابي  الكريم 
822 الشقة N43 الطابق 3 - 42222 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 32.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العلوي  اليزود  السيد 
تجزئة الكلية شارع األمير موالي   82

عبد هللا 42222 مراكش املغرب.
السيد أسامة أرتيت عنوانه)ا( 55 
 42222 دوار الشاوف العزوزية رقم  

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  املوس  ووسف  السيد 
رقم   العزوزية  الشاوف  دوار   45

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العلوي  اليزود  السيد 
تجزئة الكلية شارع األمير موالي   82

عبد هللا 42222 مراكش املغرب
السيد أسامة أرتيت عنوانه)ا( 55 
 42222 دوار الشاوف العزوزية رقم  

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  املوس  ووسف  السيد 
رقم   العزوزية  الشاوف  دوار   45

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883824.

(68I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

OFILDO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU
 N° 5 IMM 154 AVENUE
 MOHAMED V GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc
OFILDO شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملكية  
GH 44 اقليم ا حوز دائرة تحناوت 
بلدوة تمصلوحت  - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.64285
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 مارس 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
اقليم ا حوز دائرة   GH 44 «ملكية  
تحناوت بلدوة تمصلوحت  - 42222 
«ابواب مراكش  إلى  مراكش املغرب» 
شقة رقم 3 الطابق السفلي عمارة 83 
تاركة الصك العقاري 188256/04 - 

42222 مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 83873.
(62I

دوكسون

AS RACINE
إعالن متعدد القرارات

دوكسون
3) جون جوريس الطابق الثالث 
الدار البيضاء، 2262)، الدار 

البيضاء املغرب
AS RACINE «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

سمية، املبنى )8، الطابق 4، الرقم 
86، حي النخيل - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.4(5645

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 3) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
342 حصة من السيد عزمي  تفويت 

احمد الى السيد حمزاوي هشام
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
احمد  عزمي  السيدون  استقالة 
مهامهما  عمرمن  بلمقدم  والسيد 
تعين  مع  بالتشارك،  كمسيرون 
والسيد  هشام  حمزاوي  السيدون 
جدودون  كمسيرون  عمر  بلمقدم 

بالتشارك مع منح صالحية االمضاء.
االجتماعي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
تفويت حصص

على  ونص  الذي   :58 رقم  بند 
ماولي: تعيين مسير 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737224.

(72I

fiducinfo sarlau

BEAUTIFUL HAIR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiducinfo sarlau
 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II
 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc
BEAUTIFUL HAIR شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز  
االعمال منارة شارع عبدهللا بن 

واسين رقم 5 الطابق 8 املكتب رقم 
4,مراكش - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8246(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEAUTIFUL HAIR
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صالون   : بإوجاز  الشركة  غرض 
حالقة الشعر و التجميل

)تاجر  التجميل  مستحضرات 
املنتجات( بالتقسيط.

مركز    : االجتماعي  املقر  عنوان 
بن  عبدهللا  شارع  منارة  االعمال 
املكتب رقم   8 الطابق   5 واسين رقم 

4,مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة حياة بن البيض :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة حياة بن البيض عنوانه)ا( 
5)),مراكش  الزاوية قبور اشو رقم 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة حياة بن البيض عنوانه)ا( 
5)),مراكش  الزاوية قبور اشو رقم 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88322.
(73I

العيون استشارات

SYD PICTURES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استشارات
رقم 38 شارع االمير موالي عبد هللا ، 

72222، العيون املغرب
SYD PICTURES شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الفرسان عمارة البشرى الطابق 
الثاني الشقة رقم 23  - 72222 

العيون  املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3(223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SYD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PICTURES
كل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
بالنشاط السمعي البصري  ماوتعلق 
و اإلنتاج السمعي البصري السينمائي 
ونشاط   ، الفوتوغرافي  التصوير  و 

االتصال ....
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  البشرى  عمارة  الفرسان 
 72222  -   23 رقم  الشقة  الثاني 

العيون  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العيا�سي   عبد هللا  محمد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
السيد محمد عبد هللا العيا�سي  : 

8222 بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
العيا�سي   عبد هللا  محمد  السيد 
رقم   بدون  العودة  حي  عنوانه)ا( 

222)7 السمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العيا�سي   عبد هللا  محمد  السيد 
رقم   بدون  العودة  حي  عنوانه)ا( 

222)7 السمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 ووليوز 

2)2) تحت رقم 66)8.

(74I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

RIAD SEHBA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

RIAD SEHBA شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 35 

درب راوية باب دكالة  - 42222 

مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.66277

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (2(2 24 فبراور  اإلستثنائياملؤرخ في 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

 RIAD محدودة جات الشريك الوحيد

 822.222 رأسمالها  مبلغ    SEHBA

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

 42222  - درب راوية باب دكالة    35

مراكش املغرب نتيجة ل : بيع االصل 

التجاري.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 42222  - درب راوية باب دكالة    35

مراكش املغرب. 

و عين:

  PIERRE NOEL السيد)ة( 

 42222 )ا(  عنوانه)ا(  و   PIETRINI

مراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883248.

(75I

اورو افريك إكسبير

SOCIETE MOVENYAZ
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اورو افريك إكسبير
رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
SOCIETE MOVENYAZ شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

 L’ESPACE وعنوان مقرها اإلجتماعي
 B  N°125 Bloc C16 Hay INARA

Marrakech - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824773

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MOVENYAZ
األعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املتنوعة واملفاوضات في مجال البناء.
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 L’ESPACE B  N°8(5 Bloc C86
 Hay INARA Marrakech - 42222

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبال اليزود :  5.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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عنوانه)ا(  اليزود  عبال  السيد 
تاركة    2( رقم  املصمودي  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اليزودتجزئة   عبال  السيد 
 2( تجزئة املصمودي رقم  عنوانه)ا( 

تاركة  42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884236.
(76I

fiduciaire le point

NEW WATER
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 388
20200، casa maroc

NEW WATER شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األلفة 
زنقة 6 و 7 رقم 388 الدار البيضاء - 

22)2) الدار البيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري -.
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (284 وونيو   28 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«222.222 درهم» أي من «822.222 
عن  درهم»   8.222.222» إلى  درهم» 

طريق :  -.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 
ووليوز 284) تحت رقم 22563884.
(77I

M.K.A.C.I.M.I

M.K.A.C.I.M.I
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
M.K.A.C.I.M.I

 MARRAKECH MENARA
 LAMHAMID LOT TOBJIA N°
 203 MARRAKECH ، 40000،

marrakech MAROC
M.K.A.C.I.M.I شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مراكش 
املنارة ملحاميد تجزئة طبجية رقم 

23) - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824678
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   8(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.M.K.A.C.I.M.I
استراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االحدوةو  ا ذاهزة  املالبس  وتصدور 
ملواد  با ذملة  وبائع  االقمشة 

التجميل و العطور.
مراكش   : املقر االجتماعي  عنوان 
رقم  طبجية  تجزئة  ملحاميد  املنارة 

23) - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد قاسمي :  82 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
2) حصة    : السيد بوعزة زرنون 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  قاسمي  محمد  السيد 
بوعكاز  الزرقطوني  تجزئة   864(
مراكش   42222 مراكش  ملحاميد 

املغرب.
عنوانه)ا(  زرنون  بوعزة  السيد 
تجزئة لال عائشة بلوك 5 رقم 84 بني 

مالل 3222) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   قاسمي  محمد  السيد 

ملحاميد  بوعكاز  الزرقطوني  تجزئة 

مراكش 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883252.

(78I

الفا�سي حسناء

HAYA MARKET
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفا�سي حسناء

7) زنقة انفا ا حسيمة ، 222)3، 

ا حسيمة املغرب

HAYA MARKET شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

مبارك البكاي رقم 3 - 222)3 

ا حسيمة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3257

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 HAYA  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.MARKET

و  بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

توزيع املواد الغذائية

االستيراد و التصدور

التجارة بجميع أنواعها.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 3(222  -  3 رقم  البكاي  مبارك 

ا حسيمة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 (22.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة املدي�سي يسمينة  :  8.222 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيدة األسروتي أسماء :  8.222 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

يسمينة   املدي�سي  السيدة 
 3(222  8 زنقة افني رقم  عنوانه)ا( 

ا حسيمة املغرب.
أسماء  األسروتي  السيدة 
 5 عنوانه)ا( شارع مبارك البكاي رقم 

222)3 ا حسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
يسمينة   املدي�سي  السيدة 
 3(222  8 زنقة افني رقم  عنوانه)ا( 

ا حسيمة املغرب
أسماء  األسروتي  السيدة 
 5 عنوانه)ا( شارع مبارك البكاي رقم 

222)3 ا حسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.
(72I

METREK COMPTA PRO

RAJOUA TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
RAJOUA TRANS  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوحدة ) مجموعة 7) بلوك أ رقم 
87 - 52)84 سيدي وحيى املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(642
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
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أبوبكر اعبيبو  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
ووليوز   2( بتاريخ  بوسنة  إدريس 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 83 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2)2)-65.
(82I

fiduciaire le point

NEW WATER
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

fiduciaire le point
 bd oued oum errabii oulfa ، 388

20200، casa maroc
NEW WATER شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي األلفة 
زنقة 6 و 7 رقم 388 الدار البيضاء - 

22)2) الدار البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري -.
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 83 مارس 287) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«حي األلفة زنقة 6 و 7 رقم 388 الدار 
البيضاء  الدار   (2(22  - البيضاء 
«اقامة السالم للمكاتب  إلى  املغرب» 
رقم  م8 زنقة الزهور شارع اوالد زيان 
مجمع اسواق السالم طابق 5 مكتب 

4 - 22)2) الدار البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 24 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 287) تحت رقم )2263834.
(88I

(A MAT

2A MAT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

(A MAT
82, زنقة ا حرية ,الطابق 3 الشقة 5 

، 2222)، الدار البيضاء املغرب

A MAT) شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 
ا حرية حي الزاس لورين الطابق 3 

الشقة رقم 5 الدار البيضاء 2222) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464677

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 (A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAT
غرض الشركة بإوجاز :  استيراد و 

بيع جميع أنواع مواد البناء .
زنقة   82  : عنوان املقر االجتماعي 
 3 الطابق  لورين  الزاس  حي  ا حرية 
 (2222 الدار البيضاء   5 الشقة رقم 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : حسني  حسن  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسني  حسن  السيد 
 6(222  73 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الناظور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسني  حسن  السيد 
 6(222  73 زنقة  الشيخ  لعري  حي 

الناظور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738688.
(8(I

fiduciaire le point

NEW WATER
إعالن متعدد القرارات
fiduciaire le point

 bd oued oum errabii oulfa ، 388
20200، casa maroc

NEW WATER «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 
السالم للمكاتب رقم  م8 زنقة 

الزهور شارع اوالد زيانمجمع اسواق 
السالم طابق 5 مكتب 4 - - الدار 

البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
-.بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )) شتنبر 286)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
إستقالة مسيرالسيد االدري�سي املراني 

موالي عبد الرحمان من منصبه
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد االدري�سي املراني موالي 

عبد ا حق في منصب مسير
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
إستقالة مسيرالسيد االدري�سي املراني 

موالي عبد الرحمان من منصبه
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تعيين السيد االدري�سي املراني موالي 

عبد ا حق في منصب مسير
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

نونبر 286) تحت رقم 22686868.
(83I

 centre de developpment profesionnel des

competences

PLAYA MARKET
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 centre de developpment
profesionnel des competences

 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،

laayoune maroc

PLAYA MARKET شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

االمل رقم 888 املر�سى - 72222 

العيون املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

3(885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 PLAYA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARKET

سوق   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التجاري.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 72222  - املر�سى   888 رقم  االمل 

العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة سعيدة ورغوس :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ورغوس  سعيدة  السيدة 

شارع  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 

العيون   72222  27 2)  غشت رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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ورغوس  سعيدة  السيدة 

شارع  رشيد  موالي  حي  عنوانه)ا( 
العيون   72222  27 2)  غشت رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1300/2020.

(84I

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

KAMNI
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOCIETE MALAK GEST SARLAU

 N° 5 IMM 154 AVENUE

 MOHAMED V GUELIZ

 MARRAKECH ، 40000،

marrakech maroc

KAMNI شركة جات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7 درب 

احمد بن ناصر حي قاعة بن ناهيض 

املدونة        - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.32572

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (282 نونبر   (6 اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

رأسمالها  مبلغ    KAMNI املحدودة 

مقرها  وعنوان  درهم   82.222

اإلجتماعي رقم 7 درب احمد بن ناصر 

 - حي قاعة بن ناهيض املدونة        

 : ل  نتيجة  املغرب  مراكش   42222

اغالق نهائي.

 7 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 

بن  قاعة  حي  ناصر  بن  احمد  درب 

 42222  - ناهيض املدونة             

مراكش املغرب. 

و عين:

 MAUD SABINE السيد)ة( 

 I(( عنوانه)ا(  و   DIEVA  FAUJAS

)ة(  42222 مراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884243.

(85I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

جامبول ترافو
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

جامبول ترافو شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مساكنة 

في تجزئة أغيدر ) الرويضات عمارة 

824 رقم 3 - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

824523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : جامبول 

ترافو.

غرض الشركة بإوجاز : - مقاول في 

اعمال البناء

- استيراد.

مساكنة   : عنوان املقر االجتماعي 
الرويضات عمارة   ( في تجزئة أغيدر 
824 رقم 3 - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : مراد  سابيك  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد سابيك مراد عنوانه)ا( فيال 
مراكش   ( النخيل  تجزئة  رقم277 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سابيك مراد عنوانه)ا( فيال 
مراكش   ( النخيل  تجزئة  رقم277 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883866.
(86I

HORICOM

KHALID-SALAH-TRAVAUX
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 KHALID-SALAH-TRAVAUX

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )8) 
ر تجزئة النعيم 6 الطابق السفلي - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
52277

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ووليوز 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHALID-SALAH-TRAVAUX

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء املختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : رقم )8) 

 - الطابق السفلي   6 ر تجزئة النعيم 

52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن جطو عنوانه)ا( رقم 
5 52222 مكناس  )3 راء حي النعيم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد حسن جطو عنوانه)ا( رقم 
5 52222 مكناس  )3 راء حي النعيم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8282.

(87I

سيكوجيس شمم

STE NS BAT SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

سيكوجيس شمم

28 شارع عبد الكريم ا خطابي ، 

222)3، ا حسيمة املغرب

STE NS BAT SARL شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 

تماسينت   - )2))3 جماعة 

امرابطن املغرب.
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رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8232

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   8.422.222»

 8.522.222» إلى  درهم»   822.222»

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 834.

(28I

AMDE

ARCADA AGRI
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMDE

 ANGLE RUE SOUMAYA ET BD

 ABDELMOUMEN ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ARCADA AGRI شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية اقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

 CASABLANCA النخيل البيضاء

2342) البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCADA AGRI
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

و التصدور.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5 الطابق   3 شهرزاد  اقامة  سمية 
 CASABLANCA البيضاء  النخيل 

2342) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
822 حصة    : السيد جواد باطي 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  باطي  جواد  السيد 
 85 5 ش  تجزئة الفنون عمارة ك ط 
زنقة عبد هللا ا حداوي الدارالبيضاء 

2342) البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  باطي  جواد  السيد 
 85 5 ش  تجزئة الفنون عمارة ك ط 
زنقة عبد هللا ا حداوي الدارالبيضاء 

2342) البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

(2(I

CAB ASSISTANCE

RADI-FREIGHT SERVICES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 RADI-FREIGHT SERVICES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
تارودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 83 بيس - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
RADI- اإلقتضاء بمختصر تسميتها : 

.FREIGHT SERVICES
-نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.
-نقل املستخدمين. .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تارودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 83 بيس - 22222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الرا�سي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الرا�سي  احمد  السيد 
22222 طنجة  حي العوامة الشرقية 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الرا�سي  احمد  السيد 
22222 طنجة  حي العوامة الشرقية 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3)))3).
(23I

CAB ASSISTANCE

 RAOUDI MAROC
TRANSPORT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

 RAOUDI MAROC TRANSPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

تارودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 83 بيس - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.RAOUDI MAROC TRANSPORT

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البري للبضائع نيابة عن الغير.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تارودانت مجمع ابراج طنجة بلوك 6 
مكتب رقم 83 بيس - 22222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : الرو�سي  السيد حمزة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرو�سي  السيد حمزة 

حي اعزيب حاج قدور 22222 طنجة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرو�سي  السيد حمزة 

حي اعزيب حاج قدور 22222 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم ))))3).

(24I

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 SOCIETE DE TRANSPORT
CENTRE NORD

شركة جات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك

STE FIDUCIAIRE LA GLOIRE

 AVENUE DES FAR RESIDENCE

 FES CARREFOUR N° 18 4

 EME ETAGE -FES ، 30000، FES

MAROC

 SOCIETE DE TRANSPORT

CENTRE NORD   شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 4 زنقة 

 FES 32822 - امارة العرب فاس

مغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(2452

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 4) وونيو 2)2) تم اإلعالم 

بوفاة الشريك حسن أوفقير و توزيع 

لرسم   
ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (282 دجنبر   82 في  املؤرخ  اإلراثة 

بالشكل األتي :

السيد)ة( خليل أوفقير  ،  8.844 

حصة .

 578   ، أوفقير   كنزة  السيد)ة( 

حصة .

 (45   ، مليكة قاسمي   السيد)ة( 
حصة .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1606/2020.
(25I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

PROF GARDIENNAGE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

8) ، مكتب 87، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
ا خطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب
PROF GARDIENNAGE شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 866 
زنقة ا ذدودة حي االمل طريق صفرو 

- 32222 فاس املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.45247

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 وناور   83 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«22.222) درهم» أي من «22.222) 
عن  درهم»   422.222» إلى  درهم» 
دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   82 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 974/2020.
(26I

achaa lahcen

مقهى
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تجاري

مقهى
 27 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 

ووليوز 2)2) أعطى السيد)ة(  حسن 

للبطاقة الوطنية  )ة(  بوجرة ا حامل 
بالسذل  املسذل   EB33225 رقم   

التجاري  576)83 باملحكمة التجارية 

لألصل  ا حر  التسيير  حق  بمراكش 

سوكوما  تجزئة  ب  الكائن  التجاري 
املغرب  مراكش   42222  -  85 رقم 

)ة(  ا حامل  اثالغ  ابراهيم  للسيد)ة( 

  JC88(758 للبطاقة الوطنية رقم   
ووليوز   28 من  تبتدئ  سنة   ( ملدة 

 (2(( وونيو   32 في  تنتهي  و   (2(2

مقابل مبلغ شهري 6.222  درهم.

(27I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

FRANCE PRODUCTION
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 

22)2)، الدار البيضاء املغرب

FRANCE PRODUCTION «شركة 

جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي:  53 زنقة 

البخاري )امتداد املعاريف( الطابق 

الثاني - - الدار البيضاء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.(52223

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2) ماي 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

تحويل  الوحيد  الشريك  قرر  ماولي: 

املقر االجتماعي الكائن سابقا بالدار 
)امتداد  البخاري  زنقة  البيضاء،53 

املعاريف( الطابق الثاني  إلى رقم 64) 
زاوية زنقة دي أكاسيا و إقامة وفاق 

 4( رقم  الشقة  ا خامس  الطابق 

املعاريف من نفس املدونة.

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

إعادة صياغة النظام األسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

الدار  في  الرئي�سي  املكتب  إنشاء  تم 
زنقة  زاوية   ،  (64 رقم   ، البيضاء 

الطابق   ، إقامة وفاق   ، أكاسيا  دي 

ا خامس ، شقة رقم )4 املعاريف

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732845.

(28I

FNMCOMPTA

M.P.C BOUKIR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FNMCOMPTA

 RESIDENCE RENEE AV IBN (8

 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

M.P.C BOUKIR شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

عواطف قطعة رقم -872طنجة - 

22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.P.C  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.BOUKIR

غرض الشركة بإوجاز : شراء وبيع 

االسمنت.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - -872طنجة  رقم  قطعة  عواطف 

22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
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 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد توفيق بوكير :  522 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد محمد بوكير :  522 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوكير  توفيق  السيد 
872- رقم  قطعة  عواطف  تجزئة 

طنجة 22222 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  بوكير  محمد  السيد 
872- رقم  قطعة  عواطف  تجزئة 

طنجة 22222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوكير  توفيق  السيد 
872- رقم  قطعة  عواطف  تجزئة 

طنجة 22222 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  بوكير  محمد  السيد 
872- رقم  قطعة  عواطف  تجزئة 

طنجة 22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3244.
(22I

COMPTAMED

ME-DA BATIMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME
 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA
MAROC

ME-DA BATIMO شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة سمية 
إقامة شهرزاد 3 الطابق ا خامس 
رقم )) النخيل الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465(82

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   22

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ME-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DA BATIMO

الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري و مختلف األعمال أو البناء 
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   3 شهرزاد  إقامة  سمية 

الدار  النخيل   (( رقم  ا خامس 

البيضاء  الدار   (2222  - البيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : دحماني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد مر�سي عبد العالي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد دحماني عنوانه)ا( 

 88 رقم  ارفود  شارع  املستقبل  حي 

الدار   (2222 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب.

العالي  عبد  مر�سي  السيد 
رقم   85 تجزئة غيثة زنقة  عنوانه)ا( 

46 عين الشق البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد دحماني عنوانه)ا( 

 88 رقم  ارفود  شارع  املستقبل  حي 

الدار   (2222 البيضاء  الشق  عين 

البيضاء املغرب

العالي  عبد  مر�سي  السيد 
رقم   85 تجزئة غيثة زنقة  عنوانه)ا( 

46 عين الشق البيضاء 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732227.
328I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

 NORD DETAIL VIANDES -
NDV

إعالن متعدد القرارات
FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
22)2)، الدار البيضاء املغرب

 NORD DETAIL VIANDES - NDV
شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة لينا 
رقم 332 ، سيدي معروف  - - الدار 

البيضاء  املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.(24422

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 نونبر 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
قرار  إلغاء  الوحيد  الشريك  قرر 
خالل  الشركة  مال  رأس  تخفيض 
العادي  الغير  العام  ا ذمع  اجتماع 
من  1/11/2019،لتحويله  بتاريخ 
 (.522.222 إلى  درهم   322.222

درهم.
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
سماع  بعد  الوحيد  الشريك  قرر 
املال  رأس  تخفيض  اإلدارة  تقرير 
وجلك   ، درهم   8.522.222 بمبلغ 
تبلغ  التي  التراكمية  بسداد ا خسائر 
وبالتالي سيتم  درهم.   8424848.(2
إعادة الرصيد املرحل إلى رصيد دائن 
وبالتالي قرر  درهم.   5858.82 بقيمة 
الشريك الوحيد إجراء تخفيض رأس 
تقليل عدد األسهم  املال عن طريق 
بقيمة  سهم   (5222 واستبدال 
املال  رأس  تمثل  التي  درهم   822
 82222 بمقدار  التخفيض،  قبل 
مخصصة  درهم،   822 بقيمة  سهم 
 (82( للشريك الوحيد بمعدل عشر 

درهم   822 بقيمة  جدودة  وحدات 

وحدة قدومة   )(5(  خمس وعشرين 

وبذلك  منها.  لكل  درهم   822 بقيمة 

سينخفض رأس املال من 522.222.) 

درهم إلى 8.222.222 درهم.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

 CLEVER» شركة  الوحيد،  الشريك 

 C L» باالختصار   «INVESTMENT
I» SARL، وجلب للشركة مبلغ مليون 

درهم )8.222.222 درهم(.

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

 8.222.222 الشركة  مال  رأس  وبلغ 

درهم. وهي مقسمة إلى 82.222 سهم 

مكتتب  منها  لكل  درهم   822 بقيمة 

بالكامل ومدفوع بالكامل ومخصص 

 «CLEVER INVESTMENT» لشركة 

جات  شركة   «C L I  » باالختصار 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732848.

32(I

SAVOIR EXPERT

DOUALI BEST CAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

DOUALI BEST CAR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8284 
حي زالغ بنصفار  - 38222 صفرو 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(882
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOUALI BEST CAR
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 38222  - بنصفار   زالغ  حي   8284

صفرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الدوالي بدر :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بدر  الدوالي  السيد 
منازل االنعاش الوطني الحي االداري 
 72222   (( رقم  املخازن  واد  زنقة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بدر  الدوالي  السيد 
منازل االنعاش الوطني الحي االداري 
 72222   (( رقم  املخازن  واد  زنقة 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
27 ووليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم 8)8.
323I

VUE D’EXPERTS

 TOPOLE MEDICAL
TRAINING &ADVISER

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,(64
 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
 TOPOLE MEDICAL TRAINING
ADVISER& شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 شارع 
لال واقوت زاوية مصطفى املعاني 
الطابق االول الرقم 56  مركز 
الرياض 2472) الدارالبيضاء  

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.335527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 82 فبراور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«68 شارع لال واقوت زاوية مصطفى 
  56 الرقم  االول  الطابق  املعاني 
الدارالبيضاء    (2472 الرياض  مركز 
الريان  إقامة   8 «أمان  إلى  املغرب» 
الطابق الرابع الرقم )) سيدي مومن  

- 2572) الدارالبيضاء   املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73285.
324I

FIDERSER

SOCIETE BELHAL ELEC
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDERSER

 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM
 ، 14200، SIDI SLIMANE

MAROC
SOCIETE BELHAL ELEC شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
3 زنقة 8 رقم 4)8 - 22)84 سيدي 

وحيي الغرب املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 نونبر   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BELHAL ELEC
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة للبناء والتجارة.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
النهضة 3 زنقة 8 رقم 4)8 - 22)84 

سيدي وحيي الغرب املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 42.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد الناجي حلون :  22) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد بنعلي بلقرعة :  22) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حلون  الناجي  السيد 
دوار اوالد انصر بهت دار العسلوجي 

22)84 سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بنعلي بلقرعة عنوانه)ا( حي 
 84(22  8(4 رقم   8 زنقة   3 النهضة 

سيدي سليمان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  سليمان   بسيدي  االبتدائية 
5) وونيو 2)2) تحت رقم 62/2020.
325I

FIDERSER

 SOCIETE BENBAKOUR
TRANS

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDERSER
 BLOC 14 N° 155 HAY ESSALAM

 ، 14200، SIDI SLIMANE
MAROC

 SOCIETE BENBAKOUR TRANS
شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دار 

الكداري رقم 43  - 86282 سيدي 
قاسم املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(2(2/(48

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   (2
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE BENBAKOUR TRANS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االشخاص - االشغال املختلفة للبناء 

- التجارة.
دار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سيدي   86282  -   43 الكداري رقم 

قاسم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 62.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 322   : ا حنيوي عبدهللا  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة نحيلة نادوة :  322 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نادوة  نحيلة  السيدة 
 84(22 القصيبية   عبداملولى  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
السيد ا حنيوي عبدهللا عنوانه)ا( 
 84(22 القصيبية   عبداملولى  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا حنيوي عبدهللا عنوانه)ا( 
 84(22 القصيبية   عبداملولى  دوار 

سيدي سليمان املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليمان  بتاريخ 3) 

وونيو 2)2) تحت رقم 241/2020.

326I

AMGHAR MOHAMED

IMMO CASH
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMGHAR MOHAMED

 N° 229 AV MOUATAMAB BEN

 ABBAD MASSAY ، 31000،

SEFROU MAROC

IMMO CASH  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

القلعةإوموزار كندر صفرو - 52)38 

إوموزار كندر صفرو املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IMMO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. CASH

تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االموال وسيط في تسيير  األموال .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 38(52  - القلعةإوموزار كندر صفرو 

إوموزار كندر صفرو املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : أجواني محمد  السيد   
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد   أجواني محمد عنوانه)ا( 
صفرو  كندر  إوموزار  القلعة  حي 
52)38  إوموزار كندر صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد   أجواني محمد عنوانه)ا( 
صفرو  كندر  إوموزار  القلعة  حي 

52)38  إوموزار كندر صفر املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
22 ووليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم 127/2020.
327I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

 FATINE, RABABE, IKRAM
PHONE

شركة جات املسؤولية املحدودة
تغيير تسمية الشركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

8) ، مكتب 87، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
ا خطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب
 FATINE, RABABE, IKRAM

PHONE شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 3) 
ملتقى زنقة احمد لوكيلي و زنقة 
تونس عمارة 34  - 32222 فاس 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
58(28

 بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(2 وونيو   85 املؤرخ في 
 FATINE,» من  الشركة  تسمية 
إلى   «RABABE, IKRAM PHONE

. «MAGIC SAM ELECTRO»
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8524.
328I

cabinet ermes sarl

 SOCIÉTÉ CAFE
BADRIOUINE S.A.R.L

d’Associé Unique 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet ermes sarl

 av prince heritier imm ahram

 n°04 TANGER، 90000،

TANGER MAROC

 Société CAFE BADRIOUINE

S.A.R.L d’Associé Unique شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بدريوين تجزئة 5)6)  الطابق 

األر�سي - طنجة - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825877

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   87

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Société CAFE BADRIOUINE

.S.A.R.L d’Associé Unique

و  مقهى   : بإوجاز  الشركة  غرض 

توزيع االطعمة واملشروبات..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بدريوين تجزئة 5)6)  الطابق األر�سي 

- طنجة - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

املنعم  عبد  ا حضوري  السيد 
درهم   8.222 بقيمة  حصة   822   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املنعم  عبد  حضوري  السيد 
الشرقية   العوامة  حي  عنوانه)ا( 

22222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املنعم  عبد  حضوري  السيد 
الشرقية   العوامة  حي  عنوانه)ا( 

22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   2( بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 326).
382I

SOUHAL CONSULTING

 STE WAZANI PREMIUM
SERVICES

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 
SOUHAL CONSULTING

 RUE YOUGOSLAVIE IMM
 EL MELLAK 82-A APPT 14

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

 STE WAZANI PREMIUM
SERVICES  «شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد»
 N°82 :وعنوان مقرها االجتماعي

  SYBA 4 SIDI YOUSSEF BEN ALI
.- 40000 MARRAKECH MAROC

«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.688(3
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تقرر   (282 دجنبر   88 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:
RIAD WAZANI SQUARE

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 3)8838.
388I
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 CEFOPELIN CENTRE SPECIAL DE

 FORMATION PEDAGOGIQUE ET

LINGUSTIQUE PRIVE

 CEFOPELIN CENTRE
 SPECIAL DE FORMATION

 PEDAGOGIQUE ET
LINGUSTIQUE PRIVE

شركة جات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CEFOPELIN CENTRE
 SPECIAL DE FORMATION

 PEDAGOGIQUE ET
LINGUSTIQUE PRIVE

شارع ا حسن األول زنقة الكشاف 
اقامة نجاة طابق الثاني رقم 88 
املغرب ، 22222، طنجة املغرب

 CEFOPELIN CENTRE
 SPECIAL DE FORMATION

 PEDAGOGIQUE ET
LINGUSTIQUE PRIVE شركة 

جات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ا حسن األول زنقة الكشاف اقامة 
نجاة طابق الثاني رقم 88 طنجة - 

22222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.83848

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
وونيو   32 في  اإلستثنائياملؤرخ 
جات  شركة  حل  تقرر   (2(2
 CEFOPELIN املحدودة  املسؤولية 
 CENTRE SPECIAL DE
 FORMATION PEDAGOGIQUE
مبلغ    ET LINGUSTIQUE PRIVE
رأسمالها 822.222,22 درهم وعنوان 
مقرها اإلجتماعي شارع ا حسن األول 
طابق  نجاة  اقامة  الكشاف  زنقة 
الثاني رقم 88 طنجة - 22222 طنجة 
املغرب نتيجة ل : تصفية قبل األوان 

أزمة شركة.
طنجة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
البالية تجزئة املنظر ا ذميل رقم 34 

- 22222 طنجة املغرب. 

و عين:
السيد)ة( محمد العربي   مشطاط 
تجزئة  البالية  طنجة  عنوانه)ا(  و 
املنظر ا ذميل رقم 34 22222 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 64))3).
38(I

FIDASSURCO

3M BIAD MAROC
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDASSURCO
 MASSIA 1 SAKAN AKARI

 IMM 95 1ER ETAGE APPT 17 ،
40000، MARRAKECH MAROC
3M BIAD MAROC شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي أبواب 

مراكش منطقة 82 عمارة 63 رقم 7 
املسيرة   - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
823543

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 3M  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIAD MAROC
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء

 التجارة
 كراء ملزمات البناء.

أبواب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 7 63 رقم  82 عمارة  مراكش منطقة 

املسيرة   - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : أحمد   بياض  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  أحمد   بياض  السيد 
واحة   5( دوار أوالد برحمون بلوك ا 
سيدي إبراهيم البور 42222 مراكش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أحمد   بياض  السيد 
واحة   5( دوار أوالد برحمون بلوك ا 
سيدي إبراهيم البور 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 785).
383I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

PROF NEGOCE
إعالن متعدد القرارات

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

8) ، مكتب 87، الطابق الثاني، 
مكاتب باالص ، شارع عبد الكريم 
ا خطابي، فاس ، 32222، فاس 

املغرب
PROF NEGOCE «شركة جات 

املسؤولية املحدودة جات الشريك 
الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: )87، 
زنقة ا ذدودة حي االمل طريق صفرو 

- 32222 فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.58558

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 83 وناور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تحويل املقر االجتماعي الى )87، زنقة 

ا ذدودة حي االمل طريق صفرو
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
 82.222 الشركة من  رفع راس مال 
و جلك باملقاصة   (22.222 درهم الى 

مع ا حساب ا ذاري للشريك
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي ونص على   :4 بند رقم بند 
عنوان املقر االجتماعي محدد  ماولي: 
)87، زنقة ا ذدودة حي االمل طريق 

صفرو
الذي ونص على   :6 بند رقم بند 
اوداع نقدي للشريك الوحيد  ماولي: 

بمبلغ 22.222) درهم
الذي ونص على   :7 بند رقم بند 
ماولي: راسمال الشركة محدد بقيمة 
 (222 درهم مقسمة على   (22.222
للحصة  درهم   822 بقيمة  حصة 

لفائدة الشريك الوحيد
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور   (5 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 722.
384I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة درعة تافياللت ملحقة 

ورزازات

 STE ASSOFGHE TAGHSSA »
» SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة درعة 
تافياللت ملحقة ورزازات

شارع موالي رشيد عمارة دادس 
الطابق االول ورزازات، 45222، 

ورزازات املغرب
 STE ASSOFGHE TAGHSSA »
SARL « شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
تغ�سى اكنيون  - 45822 تنغير 

املغرب
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تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

638

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  »  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.» ASSOFGHE TAGHSSA SARL

البناء   *  : بإوجاز  الشركة  غرض 

واالشغال املختلفة 

* ادارة املزرعة

* الترصيص.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تنغير   45822  - اكنيون   تغ�سى 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : السيد ابالح داود 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد الشلح  حسن :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

دوار  السيد ابالح داود عنوانه)ا( 

تغ�سى اكنيون  45822 تنغير املغرب.

عنوانه)ا(  الشلح  حسن  السيد 

 47222 النقوب   اسدودن  دوار 
زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

دوار  السيد ابالح داود عنوانه)ا( 

تغ�سى اكنيون  45822 تنغير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  االبتدائية بتنغير  

2)2) تحت رقم -.

385I

HA DESIGN ATELEIR SARL AU

ROAD TO PRINT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
ROAD TO PRINT SARL

 RES BOUSTANE 2 IMM 1
 MAG 01 SIDI BERNOUSSI RES

 BOUSTANE 2 IMM 1 MAG
 01 SIDI BERNOUSSI، 20330،

CASABLANCA Maroc
ROAD TO PRINT شركة جات 

املسؤولية املحدودة
 RES وعنوان مقرها اإلجتماعي
 BOUSTANE 2 IMM 1 MAG

 01 SIDI BERNOUSSI  - 20330
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.327368
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وناور   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 RACHID )ة(  السيد  تفويت 
RAGHAL 522 حصة اجتماعية من 
أصل 8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
وناور   26 بتاريخ   HAJAR TRIRACH

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2)2) تحت رقم 8)88)7.
387I

tracom cg

 LA CONDUITE
SECURITAIRE

إعالن متعدد القرارات
tracom cg

 rue abi nouaim n°8 vn fes ،
30000، FES MAROC

 LA CONDUITE SECURITAIRE
«شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 823 
تجزئة البركة حي املسيرة - 32222 

فاس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.54383

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 8) أبريل 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تفويت 8222حصة بقيمة 822 درهم 
ا ذياللي  الهارش  السيد  طرف  من 

لفائدة السيد  شدود ووسف
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
للشركة  الرئي�سي  املقر  تغيير  ماولي: 
من العنوان :رقم 32 شارع أبو عبيدة 
 82 ا ذراح الطابق الثالث شقة رقم 
 823 رقم  التالي:  العنوان  إلى  فاس 

تجزئة البركة حي املسيرة فاس
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
شدود ووسف مسيرا  تعيين السيد  

جدودا للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
 822222.22 رأسمال الشركة أصبح 
حصة بقيمة  درهم مقسم إلى8222 
لفائدة  كلها  للحصة  درهم   822

السيد شدود ووسف
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1554/020.
388I

mohammed boumzebra

MORCHID TRAVEL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
MORCHID TRAVEL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
األول الرقم 82 تجزئة الزهور - 
22)3) الفقيه بن صا ح املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
44(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MORCHID TRAVEL
وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اسفار.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الزهور  تجزئة   82 الرقم  األول 

22)3) الفقيه بن صا ح املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 422   : مرشيد  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد وونس مرشيد :  422 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد احمد مرشيد :  22) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة فاطمة مرشيد عنوانه)ا( 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب.
عنوانه)ا(  مرشيد  وونس  السيد 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب.
عنوانه)ا(  مرشيد  احمد  السيد 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة فاطمة مرشيد عنوانه)ا( 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
صا ح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(2 ووليوز   22 بتاريخ 

.112/2020
382I
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mohammed boumzebra

SAFAA SANITAIRE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

SAFAA SANITAIRE شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي مراب 

تجزئة األمنية الرقم 28) - 22)3) 

الفقيه بن صا ح املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4438

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (6

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFAA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SANITAIRE

بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاقير بالتقسيط.

مراب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (3(22  -  (28 تجزئة األمنية الرقم 

الفقيه بن صا ح املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

22.222,22) درهم، مقسم كالتالي:

 8.822   : القاتني  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 (22   : مكرت  فاطمة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القاتني  محمد  السيد 

الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب.

السيدة فاطمة مكرت عنوانه)ا( 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  القاتني  السيد 
الفقيه بن   (3(22 الفقيه بن صا ح 

صا ح املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
صا ح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (2(2 ووليوز   22 بتاريخ 

.113/2020
3(2I

G.MAO.CCF

RIMED FOOD
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (4
 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC
RIMED FOOD شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق غين 
السمن  حي  الوفاق رقم 867  زواغة 
فاس طريق غين السمن  حي  الوفاق 
رقم 867 زواغة  فاس 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63258

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RIMED FOOD

: تصدور و  غرض الشركة بإوجاز 
االستراد  املنتوجات الغدائية.

عنوان املقر االجتماعي : طريق غين 
السمن  حي  الوفاق رقم 867  زواغة 
فاس طريق غين السمن  حي  الوفاق 
32222 فاس  867 زواغة  فاس  رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:- 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الريفي  محمد  السيد 
  6 الشقة   (8 رقم  واد  حلو   زنقة  
نرجس س فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الريفي  محمد  السيد 
  6 الشقة   (8 رقم  واد  حلو   زنقة  
نرجس س فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8573.
3((I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

B H ASSISTANCE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

B H ASSISTANCE شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7) 
السوق القدوم ،الطريق الوطنية 

رقم 8 ، شيشاوة - 48222 شيشاوة 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

8483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B H  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ASSISTANCE

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

-8ميكانيكي تصليح.

واستكشاف  خدمة  -)مقاول 

األخطاء وإصالحها.

-3تاجر قطع غيار السيارات

-4مفاوض.
 (7 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

الوطنية  ،الطريق  القدوم  السوق 
48222 شيشاوة   - ، شيشاوة   8 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : بوريال  هشام  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوريال  هشام  السيد 

 48222 شيشاوة  املحمدي  حي 

شيشاوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوريال  هشام  السيد 

 48222 شيشاوة  املحمدي  حي 

شيشاوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بامنتانوت   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 72/2020.

3(3I
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املقفلجي علي

MJIDA TRAVMETAL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املقفلجي علي

قيسارية الوحدة الطابق الثاني رقم 

املكتب 82 ، 23222، تطوان املغرب

MJIDA TRAVMETAL شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الطوب ا ذماعة القروية الزيتون 

قيادة ازال الزيتون - 23222 تطوان 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6472

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   (7

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MJIDA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TRAVMETAL

النجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املعدنية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الزيتون  القروية  ا ذماعة  الطوب 

تطوان   23222  - قيادة ازال الزيتون 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : امجيدة  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سفيان امجيدة عنوانه)ا( 

القروية  ا ذماعة  الطوب  دوار 

 23222 الزيتون  ازال  قيادة  الزيتون 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفيان امجيدة عنوانه)ا( 

القروية  ا ذماعة  الطوب  دوار 

 23222 الزيتون  ازال  قيادة  الزيتون 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

فبراور   8( بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 64)2.

3(4I

amina zouheir

ARZ GENIE CIVILE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

amina zouheir

 n°475 lotissment wifaq route

 ain smen zouagha haute ،

30000، fes maroc

ARZ GENIE CIVILE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 زنقة 

تلمسان اقامة غيتة مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري -.

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 83 وناور 2)2) تم  تحويل  

للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
غيتة  اقامة  تلمسان  زنقة   85» من 

املغرب»  مكناس   52222  - مكناس 

 8 82 شقة  «تجزئة القصبة رقم  إلى 

تمارة    8(28(  - الطابق الرابع تمارة 

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

فبراور   82 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 688.

3(5I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

FRIKECH LOGISTIC
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6

 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

FRIKECH LOGISTIC شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة كنزه 

، شقة 8، شارع ابن خلدون  ، م . ج 

- مكناس.  - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

52228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRIKECH LOGISTIC

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير وطنيا ودوليا..

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 ، 8، شارع ابن خلدون   ، شقة  كنزه 

مكناس   52222  - مكناس.    - ج   . م 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد حمزة فريقش              :  822 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيدة نادوة رحيم :  222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رحيم  نادوة  السيدة 
ابن  شارع   ،8 شقة   ، كنزه  إقامة 
مكناس   52222 ج    . م   ، خلدون 

املغرب.
عنوانه)ا(  السيد حمزة فريقش  
ابن  شارع   ،8 شقة   ، كنزه  إقامة 
مكناس   52222 ج    . م   ، خلدون  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد حمزة فريقش  
ابن  شارع   ،8 شقة   ، كنزه  إقامة 
مكناس   52222 ج    . م   ، خلدون  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8242.
3(6I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدوة

SADI PALM TAFILALTE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدوة
57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 
الواد  حمر الرشيدوة الرشيدوة، 

222)5، الرشيدوة الرشيدوة
SADI PALM TAFILALTE   شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 
8 الطابق االول عمارة ) زنقة 

ا حنصالي الرشيدوة املركز - 222)5 
الرشيدوة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.     (288/8((87
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  28 ووليوز  املؤرخ في 
بن  السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

وحيى اسماء كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 877.
3(7I
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HIGH EDGE CONSULTING

TRANS MARAM MED
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HIGH EDGE CONSULTING
 AV Hassan 2 Bureaux Nakhil

 1er Etage, 6 Tel: 0539.966.592 /
 Mobile: 0662.218.643 / E-mail:
 contact@highedge.ma، 93000،

TETOUAN املغرب
TRANS MARAM MED شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد 
تاسيفت زنقة 8 رقم 82  - 23222 

تطوان  املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(6282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   8(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MARAM MED
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األفراد نيابة عن الغير.
عنوان املقر االجتماعي : شارع واد 
 23222  -   82 رقم   8 تاسيفت زنقة 

تطوان  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محسن العسري  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محسن العسري  عنوانه)ا( 
8) رقم  شارع عثمان بن عفان زنقة 

28  23222 تطوان  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محسن العسري  عنوانه)ا( 
8) رقم  شارع عثمان بن عفان زنقة 

28  23222 تطوان  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
27 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8832.
3(8I

NOTAIRE

أمينة سكن
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

أمينة سكن  شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 
البنفسج  - 2322) الدارالبيضاء 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري -.
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 85 أكتوبر 282) تم تعيين 
مسير جدود للشركة السيد)ة(  حلو 

فؤاد كمسير وحيد
تبعا لوفاة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738553.
3(2I

NOTAIRE

أمينة سكن
شركة جات املسؤولية املحدودة

وفاة شريك
NOTAIRE

 Casablanca, 159 boulevard
 Yacoub El Mansour, 2ème

 étage, N° 7 ، 20380،
Casablanca Maroc

أمينة سكن  شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 زنقة 
البنفسج - 2322) الدارالبيضاء 

املغرب.
وفاة شريك

رقم التقييد في السذل التجاري -.
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 85 أكتوبر 282) تم اإلعالم 
بوفاة الشريك حسن   حلو و توزيع 
لرسم   

ً
تبعا الورثة  على  حصصه 

 (285 دجنبر   88 في  املؤرخ  اإلراثة 
بالشكل األتي :

 83   ، السيد)ة( خدوجة ا حلوي  
حصة .

 4   ، الوكيلي   صباح  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( محمد  حلو  ،  4 حصة 
السيد)ة( رشيد  حلو  ،  4 حصة 

السيد)ة( فيصل  حلو  ،  8 حصة
السيد)ة( ابوبكر  حلو  ،  4 حصة
السيد)ة( كمال  حلو  ،  4 حصة .
السيد)ة( رجاء  حلو  ،  ) حصة .
السيد)ة( ليلى  حلو  ،  ) حصة .

السيد)ة( فتيحة  حلو  ،  ) حصة
السيد)ة( الهام  حلو  ،  ) حصة .
السيد)ة( امال  حلو  ،  ) حصة .
السيد)ة( بهية  حلو  ،  ) حصة .
السيد)ة( هند  حلو  ،  ) حصة .
السيد)ة( فاتن  حلو  ،  8 حصة .
السيد)ة( اومان  حلو  ،  8 حصة .
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738553.
332I

KAMAR BENOUNA

SYBE HOLDING ش م م
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC

SYBE HOLDING ش م م  شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 2522) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.328828

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 وونيو   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

 822.222» أي من  درهم»   22.222»

عن  درهم»   8.222.222» إلى  درهم» 

أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738883.

338I

 شيشا سعيد محاسب معتمد بالرشيدوة

SADI PALM TAFILALTE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيشا سعيد محاسب معتمد 

بالرشيدوة

57 زنقة موالي عبد هللا بن علي 

الواد  حمر الرشيدوة الرشيدوة، 

222)5، الرشيدوة الرشيدوة

SADI PALM TAFILALTE  شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 

8 الطابق االول عمارة ) زنقة 

ا حنصالي الرشيدوة املركز - 222)5 

الرشيدوة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.     (288/8((87

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( محمد البوهالي 

522 حصة اجتماعية من أصل 522 

حصة لفائدة  السيد )ة( اسماء   بن 

وحيى بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
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تفويت السيد )ة( ادريس البوهالي 
22) حصة اجتماعية من أصل 522 
بن  اسماء  )ة(  السيد  حصة لفائدة  

وحيى بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 82 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 877.

33(I

INCOR BUSINESS CONSULTING

IBAMAK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 INCOR BUSINESS
CONSULTING

 Quartier Place Mozart Angle
 Rue Sayed Kotb et Sanaa

 Résidence Tidghine, étage 5, N°
16، 90000، Tanger Maroc

IBAMAK شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 
ووسف ابن تاشفين الطابق الثاني 

رقم 3  - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.IBAMAK
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء.
شارع   5  : عنوان املقر االجتماعي 
الثاني  الطابق  تاشفين  ابن  ووسف 

رقم 3  - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : اوبوين  السيد  حسن 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوبوين  السيد  حسن 
 8(4 رقم   88 حي بير الشعيري زنقة 

22222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اوبوين  السيد  حسن 
 8(4 رقم   88 حي بير الشعيري زنقة 

22222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

مارس   82 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 272).

333I

cabinet achawr

ESTHETIQUE YAS BAD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet achawr

  TANGER  BD MED 05 °(4

 IMM84 ETAGE 01 BUREAU N ،

90000، tanger maroc

ESTHETIQUE YAS BAD  شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 2)زنقة 

عمر بن العاص الطابق23 رقم6) 

طنجة طنجة 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

22675

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ESTHETIQUE YAS BAD
غرض الشركة بإوجاز : بيع و شراء 

مواد التجميل .
2)زنقة   : املقر االجتماعي  عنوان 
رقم6)  الطابق23  العاص  بن  عمر 
طنجة طنجة 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : احمد  الزرهوني  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : بدرية  الزغينو  السيدة  
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الزرهوني احمد عنوانه)ا( 
طنجة   22222 البحراوين   احرارين 

املغرب.
الزغينو بدرية عنوانه)ا(  السيدة  
طنجة   22222 البحراوين   احرارين 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الزرهوني احمد عنوانه)ا( 
طنجة   22222 البحراوين  احرارين 

املغرب
الزغينو بدرية عنوانه)ا(  السيدة  

املغرب 22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
غشت   28 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

288) تحت رقم 85875).

334I

Les bons comptes

MEDIL TOYS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
Les bons comptes

 bd mes 6 dar touzani ، 8875
20000، Casablanca Maroc
MEDIL TOYS شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 46 شارع 
الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6  

- 2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465837
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MEDIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TOYS
- استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

و تصدور
-شراء وبيع العاب

.عنوان املقر االجتماعي : 46 شارع 
الزرقطوني الطابق ) الشقة رقم 6  - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : صدران  شفيق  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة وفاء جوهر :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  السيد شفيق صدران 
سيدي   44 رقم  فيال  التالل  حدائق 
الدار   (2222 مليل  تيط  حذاج 

البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  جوهر  وفاء  السيدة 
سيدي   44 رقم  فيال  التالل  حدائق 
الدار   (2222 مليل  تيط  حذاج 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جوهر  وفاء  السيد 
سيدي   44 رقم  فيال  التالل  حدائق 
الدار   (2222 مليل  تيط  حذاج 

البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73228.

335I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

DOMAINE BALLAT TAGOT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 AVENUE HASSAN 1ER CITY

 DAKHLA AGADIR AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 DOMAINE BALLAT TAGOT

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

تادارت سيدي بيبي بيوكرى - 82222  

بيوكرى املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2528

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (2

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DOMAINE BALLAT TAGOT

غرض الشركة بإوجاز : اإلستغالل 

الفالحي.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تادارت سيدي بيبي بيوكرى - 82222  

بيوكرى املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

6.522.222 درهم، مقسم كالتالي:

التجهيزات   : محمد  بالط  السيد 

الفالحية بقيمة 75.222).) درهم.

التجهيزات   : أحمد  بالط  السيد 

الفالحية بقيمة 5.222)3 درهم.

التجهيزات   : السيد بالط ا حسن 
الفالحية بقيمة 3.222.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بالط محمد عنوانه)ا( دوار 
تادارت سيدي بيبي شتوكة أوت باها 

82222  بيوكرى املغرب.
السيد بالط أحمد عنوانه)ا( دوار 
تادارت سيدي بيبي شتوكة أوت باها 

82222  بيوكرى املغرب.
عنوانه)ا(  ا حسن  بالط  السيد 
دوار تادارت سيدي بيبي شتوكة أوت 

باها 82222  بيوكرى املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ا حسن  بالط  السيد 
دوار تادارت سيدي بيبي شتوكة أوت 

باها 82222  بيوكرى املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 863.
336I

PALM ALMOND

MERIJA MINING
إعالن متعدد القرارات

MERIJA MINING
ـ الدار البيضاء ، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب
MERIJA MINING «شركة  

املساهمة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 42 

زنقة جان جوريس غوتييه الدور 
السادس شقة )8  - - الدار البيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.364268

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2) فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 
42 زنقة جان جوريس غوتييه الدور 
البيضاء  -)8الدار  شقة  السادس 
بالدار  الزرقطوني  شارع   (72 إلى 

البيضاء.

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تعدول تكوين مجلس اإلدارة ليصبح 
 4  : مدراء   5 في  محددا  عدد املدراء 
مدراء من شركة PALMINES وواحد 

PHAM MINING من شركة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
استقالة السيد ا حسين ووزالين من 

منصبه في مجلس ادارة الشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

املقر االجتماعي 
على  ونص  الذي   :85 رقم  بند 

ماولي: تكوين مجلس اإلدارة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736552.
337I

MARCHICA CONSEIL

ELECTRO ALI BABA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 8، شقة 

8، الناظور. ، 222)6، الناظور 
املغرب

ELECTRO ALI BABA شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ا حسن II، رقم 78، ميضار، 

الدريوش. - )52)6 الدريوش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
828

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO ALI BABA

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األجهزة املنزلية واملفروشات..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ميضار،   ،78 رقم   ،II ا حسن 

الدريوش. - )52)6 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد بالل البلحسيني 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بالل البلحسيني عنوانه)ا( 

،ميضار،  ،افرني  ابرداعا  دوار 

الدريوش. 245)6 الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بالل البلحسيني عنوانه)ا( 

،ميضار،  ،افرني  ابرداعا  دوار 

الدريوش. 245)6 الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 82 وونيو 

2)2) تحت رقم 6).

338I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

Y A CHANTIERS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

832 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب

Y A CHANTIERS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مسذد 

الرحمة دوار أوت علوان جماعة فم 

أودي - 3226) بني مالل املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
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محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

82878

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   23

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y A  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHANTIERS

مقاولة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

لألشغال املختلفة.

مسذد   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرحمة دوار أوت علوان جماعة فم 

أودي - 3226) بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الرحيم  عبد  أبواسحاق  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  أبواسحاق  السيد 

الرقم   8 حي ميمونة بلوك  عنوانه)ا( 

77 3222) بني مالل  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  أبواسحاق  السيد 

الرقم   8 حي ميمونة بلوك  عنوانه)ا( 

77 3222) بني مالل املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 335.

332I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

W.A.AGRO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

832 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب

W.A.AGRO شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 

الثاني شارع املتنبي رقم 5)8 - 

3222) بني مالل املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

82885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.W.A.AGRO

إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أو  الصناعية  أو  التجارية  التصفية 

الزراعية للخدمة العسكرية.

الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الثاني شارع املتنبي رقم 5)8 - 3222) 

بني مالل املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  مغراوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد سلك عبد ا حكيم 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  مغراوي  السيد 

توزيع الصومعة سيدي جابر 3222) 

بني مالل املغرب.

ا حكيم  عبد  سلك  السيد 
سيدي  الصومعة  توزيع  عنوانه)ا( 

جابر 3222) بني مالل املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  مغراوي  السيد 
توزيع الصومعة سيدي جابر 3222) 

بني مالل املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 353.
342I

MARCHICA CONSEIL

HERMANOS SERVICIOS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 8، شقة 

8، الناظور. ، 222)6، الناظور 
املغرب

HERMANOS SERVICIOS  شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

البعاج ، دار الكبداني، بني سعيد، 
الدريوش - )2))6 الدريوش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HERMANOS SERVICIOS
غرض الشركة بإوجاز : 8.استغالل 
مقصف  الوقود،  بیع  محطة وقود، 

ومتجر للسلع االستھالكیة.

). استغالل فندق.
3. استغالل مركز الفحص التقني 

للسیارات..
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بني سعيد،  الكبداني،  دار   ، البعاج 
الدريوش - )2))6 الدريوش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

  : بلغربي   السالم  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
بلغربي   السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوارأغربيوا ، دار الكبداني، 

الدريوش  )2))6 الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلغربي   السالم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوارأغربيوا ، دار الكبداني، 

الدريوش  )2))6 الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالدريوش  بتاريخ 82 وونيو 

2)2) تحت رقم 7).
348I

ATLANTA CONSULTING

 DIWAB          ديواب املغرب
MAROC

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ATLANTA CONSULTING
 KM 10, ROUTE D›EL

 JADIDA PL N° 207 B, 2EME
 ETAGE LISSASFA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 DIWAB          دوواب املغرب

MAROC شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
الفتح 87) ابراهيم الروداني بر 

ولونجي الطابق االول رقم 3 - 2222) 
الدار البيضاء. املغرب
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تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
7524

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 دجنبر   38
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دوواب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.DIWAB MAROC          املغرب
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
متعددة ,منعش عقاري , اعمال البناء 

و بيع و شراء األرا�سي.
اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
بر  الروداني  ابراهيم   (87 الفتح 
ولونجي الطابق االول رقم 3 - 2222) 

الدار البيضاء. املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة وسيلة عنصوري  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة وسيلة عنصوري  : 8222 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنصوري   وسيلة  السيدة 
 87 زنقة   8 تجزئة صقلية  عنوانه)ا( 
الدار   (2222 ا حسني  حي   22 رقم 

البيضاء. املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنصوري   وسيلة  السيدة 
 87 زنقة   8 تجزئة صقلية  عنوانه)ا( 
الدار   (2222 ا حسني  حي   22 رقم 

البيضاء. املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 73)733.
34(I

STE SKY AFFAIRES شركة سكاي افير

شركة فقير اشغال

STE FAKIR TRAVAUX 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة
شركة سكاي افير

STE SKY AFFAIRES 
ملتقى شارع محمد ا خامس و شارع 
ا حسن الثاني اقامة عثمان الطابق 
الثاني رقم 6 بني مالل، 3222)، بني 

مالل املغرب
 STE FAKIR شركة فقير اشغال

TRAVAUX شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 
السالم تجزئة رقم 866 بني مالل 
 BENI MELLAL 23000 Ville

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(8(2

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
رفع  تم   (2(2 ماي   25 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال 
من  أي  درهم»   (.222.222»
«3.222.222 درهم» إلى «5.222.222 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 362.
343I

STE SKY AFFAIRES شركة سكاي افير

شركة فقير اشغال
STE FAKIR TRAVAUX 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
 STE SKY شركة سكاي افير

AFFAIRES
ملتقى شارع محمد ا خامس و شارع 
ا حسن الثاني اقامة عثمان الطابق 
الثاني رقم 6 بني مالل، 3222)، بني 

مالل املغرب

 STE FAKIR شركة فقير اشغال

TRAVAUX شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

السالم تجزئة 866 بني مالل بني 

مالل 3222) بني مالل املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(8(2

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 82 ووليوز 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
866 بني مالل  «رياض السالم تجزئة 

بني مالل املغرب»   (3222 بني مالل 

إلى «طريق مراكش كيلومتر 6 املنطقة 

الصناعية بني مالل بني مالل 3222) 

بني مالل  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 362.

344I

STE FIDUKARS SARL

STE DZH CAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

STE DZH CAR  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي ورزازات 

حي املسيرة 45222 ورزازات املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

82842

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   26

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. DZH CAR

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات.

ورزازات   : عنوان املقر االجتماعي 

حي املسيرة 45222 ورزازات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : اوغزدي  حسن  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   522   : السيد ادور اوقلي 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 522  : اوغزدي  حسن  السيد 

بقيمة 822 درهم.

بقيمة   522  : اوقلي  ادور  السيد 

822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوغزدي  السيد حسن 

حي املسيرة 45222 ورزازات املغرب.

حي  عنوانه)ا(  اوقلي  ادور  السيد 

املسيرة 45222 ورزازات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد امحمد اريح عنوانه)ا( حي 

املسيرة 45222 ورزازات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بورزازات  بتاريخ 4) وونيو 

2)2) تحت رقم 22).

345I

FO CONSULTUNG SARL AU

THAMINE NETTOYAGE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FO CONSULTUNG SARL AU

 IMM 34 APPT 2 RUE AL

 ADDARISSA HASSAN ،

100000، RABAT MAROC

 THAMINE NETTOYAGE



عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2))الجريدة الرسمية   855(

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8) ساحة 
أبو بكر الصدوق رقم  8 أكدال - 

82222 الرباط املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
844(52

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THAMINE NETTOYAGE
: التنظيف  غرض الشركة بإوجاز 
الفضاءات  معا ذة  و  البستنة  و 

ا خضراء واإلستيراد والتصدور .
عنوان املقر االجتماعي : 8) ساحة 
 - أكدال   8 رقم   الصدوق  بكر  أبو 

82222 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد أحمد كشيكش  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد كشيكش  عنوانه)ا( 
حي البرود ح ي م   32 رقم   37 زنقة 

82222 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد كشيكش  عنوانه)ا( 
حي البرود ح ي م   32 رقم   37 زنقة 

82222 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2)2) تحت رقم 845).
346I

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

TYANE ABDOU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE INTERNATIONALE
)6 شارع سيدي عبد الرحمان ، 
22)2)، الدار البيضاء املغرب
TYANE ABDOU شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز عين 
حرودة الطريق ا ذهوية رقم 3224 
إقامة بلير م س 4 عمارة 5 رقم 887 

- 8632) املحمدوة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(56(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TYANE : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ABDOU
تسيير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
التجارية،  األصول  كل  استغالل  و 
البيتزا،  محالت  املقاهي،  املطاعم، 
األكالت  محالت  املثلذات،  محالت 
ا خفيفة، وتقدوم الطعام مع أو بدون 

كحول.
العمليات  جميع  عامة  وبصفة 
والصناعية  واملالية  التجارية 
مباشرة  صفة  لها  التي  والعقارية 

بالهدف االجتماعي للشركة.
.عنوان املقر االجتماعي : مركز عين 
 3224 حرودة الطريق ا ذهوية رقم 
 887 5 رقم  4 عمارة  إقامة بلير م س 

- 8632) املحمدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

عبده  محمد  الطيان  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عبده  محمد  الطيان  السيد 
بوجانفيلي  ممر  مكرر   (8 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   (2222 ) عين السبع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبده  محمد  الطيان  السيد 
بوجانفيلي  ممر  مكرر   (8 عنوانه)ا( 
الدار البيضاء   (2222 ) عين السبع 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 628.
347I

nezha elwassi

 CONSEIL EN GENIE CIVIL
INDUSTRIEL

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .62

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
 CONSEIL EN GENIE CIVIL

INDUSTRIEL شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة س 
رقم 8 حي االطر ا ذدودة - 4222) 

ا ذدودة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
86523

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CONSEIL EN GENIE CIVIL

.INDUSTRIEL
- استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
املواد  منتجات  وتسويق  وتصدور 

واملواد التجارية ،
-إرشاد وتنسيق العمل.

-مساعدة العمال..
زنقة س   : عنوان املقر االجتماعي 
 (4222  - حي االطر ا ذدودة   8 رقم 

ا ذدودة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
غراس  الرحيم  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
غراس  الرحيم  عبد  السيد 
حي االطر   8 زنفة س رقم  عنوانه)ا( 

ا ذدودة  4222) ا ذدودة املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
غراس  الرحيم  عبد  السيد 
حي االطر   8 زنفة س رقم  عنوانه)ا( 

ا ذدودة  4222) ا ذدودة  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  با ذدودة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5258).
348I

GLOBAL FINANCE ADVISORS

أفريكا غلوبال سوليسيون
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBAL FINANCE ADVISORS
 MARRAKECH  10AVENUE



8553 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

 MOHAMED ZERKTOUNI
  GUELIZ MARRAKECH
 82AVENUE MOHAMED

 ZERKTOUNI GUELIZ، 40000،
MARRAKECH MAROC

أفريكا غلوبال سوليسيون شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 ، شارع 
محمد الزرقطوني ، الطابق األول 
، شقة 8 ، جليز مراكش - 42222 

مراكش اململكة املغربية
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824753

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أفريكا   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

غلوبال سوليسيون.
جراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الصناعية  للمواقع  تدقيق  عمليات 
وفًقا  األخرى  وا خدمات  واألنشطة 

ملعاوير  )بيئة سالمة النظافة( 
ا ذودة  إدارة  أنظمة  مراجعة   -
)جودة  والبيئة  والسالمة  والصحة 

بيئة سالمة النظافة(
- تقدوم املشورة وا خبرة في مجال  

)جودة بيئة سالمة النظافة(
- التدريب والدعم في مجال )بيئة 

السالمة الصحية(
- تحقيق عمليات قياس املعلمات 
والسالمة  الصحة  أداء  ومراقبة 

والبيئة
شخصية  وقاوة  معدات  بيع   -
تتعلق  قياس  وأجهزة  ومعدات 

بالصحة والسالمة والبيئة
اللوجستيات وسلسلة  في  خبرة   -

التوريد

- خدمات وفوائد مختلفة.
عنوان املقر االجتماعي : 82 ، شارع 
األول  الطابق   ، الزرقطوني  محمد 
 42222  - جليز مراكش   ،  8 شقة   ،

مراكش اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : زاهر  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زاهر  مصطفى  السيد 
زنقة488 رقم 25 أنور سوس  42222 

أكادور اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  زاهر  مصطفى  السيد 
زنقة488 رقم 25 أنور سوس  42222 

أكادور اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 8)8842.

342I

chettioui

NORTHEN TRUCKS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

chettioui
ا خضراء,م/ا,شارع  املسيرة  حي 
852)2، القصر الكبير   ، 32 28,رقم 

املغرب
شركة   NORTHEN TRUCKS

جات املسؤولية املحدودة
عين  اإلجتماعي  مقرها  وعنوان 
قيادة  و  جماعة  الرحيين  احذيل 
العرائش   2(82(  - خميس الساحل 

املغرب
املسؤولية  جات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5(48

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NORTHEN TRUCKS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للغير.

عين   : االجتماعي  املقر  عنوان 

قيادة  و  جماعة  الرحيين  احذيل 

العرائش   2(82(  - خميس الساحل 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : السيد العطواني هشام 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 5.222   : العزوزي احمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد العطواني هشام عنوانه)ا( 

 88 رقم   2( زنقة  م/ز  السالم  حي 

852)2 القصر الكبير املغرب.

العزوزي احمد عنوانه)ا(  السيد 

 2(852   82( رقم  املذولين  حي 

القصر الكبير املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ا ذغيم  حاتم  السيد 

 (8 8 رقم  حي اوالد احماود م/أ زنقة 

852)2 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 363.

352I

FIDUORGA

 SOCIETE INDUSTRIELLE
   DE L›AFRIQUE DU NORD

SIDANA SA
شركة املساهمة

تحويل املقر االجتماعي للشركة
FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.
 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC
 SOCIETE INDUSTRIELLE

   DE L›AFRIQUE DU NORD
SIDANA SA شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
موالي إسماعيل زاوية زنقة تنغير - 2 

الدارالبيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.627

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 نونبر 288) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
زنقة  زاوية  إسماعيل  موالي  «شارع 
إلى  املغرب»  الدارالبيضاء   2  - تنغير 
«زنقة دي أورشيدي منطقة سيدي 
مومن . عين السبع. - 2 الدار البيضاء  

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم )73682.

358I

FORMAFID CONSEIL

NASHKIN GROUP
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FORMAFID CONSEIL

 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
NASHKIN GROUP شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 732 

الطابق السفلي  تجزئة مجمع ا خير  
- 6222) سطات املغرب
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تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NASHKIN GROUP
غرض الشركة بإوجاز : حفر اآلبار 

بواسطة االت ميكانيكية
أشغال مختلفة

استيراد و تصدور.
 732  : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة مجمع ا خير   الطابق السفلي  

- 6222) سطات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
752 حصة    : السيد محمد عمر 

بقيمة 822 درهم للحصة .
52) حصة    : السيد فيصل عمر 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  عمر  محمد  السيد 
مجمع ا خير رقم 732 6222) سطات  

املغرب.
عنوانه)ا(  عمر  فيصل  السيد 
مجمع ا خير رقم 732 6222) سطات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  محمد  السيد 
مجمع ا خير رقم 732 6222) سطات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسطات  بتاريخ 26 ووليوز 

2)2) تحت رقم 260/20.

353I

chettioui

COMPTOIR ALCAZAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
chettioui

حي املسيرة ا خضراء,م/ا,شارع 
28,رقم 32 ، 852)2، القصر الكبير 

املغرب
COMPTOIR ALCAZAR شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
الركاكدة جماعة و قيادة سوق 
الطلبة  - 852)2 القصر الكبير 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(523
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMPTOIR ALCAZAR
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االليات الفالحية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الركاكدة جماعة و قيادة سوق الطلبة  

- 852)2 القصر الكبير املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الوهاب الزعني :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد محمد الزعني :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الزعني  الوهاب  عبد  السيد 
و  جماعة  الركاكدة  دوار  عنوانه)ا( 
القصر   2(852 قيادة سوق الطلبة  

الكبير املغرب.

عنوانه)ا(  الزعني  محمد  السيد 
دوار الركاكدة جماعة و قيادة سوق 
الطلبة  852)2 القصر الكبير املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الزعني  محمد  السيد 
دوار الركاكدة جماعة و قيادة سوق 
الطلبة  852)2 القصر الكبير املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بالقصر الكبير  

ووليوز 2)2) تحت رقم 68).
354I

FORMAFID CONSEIL

AUTO ECOLE BLADI
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FORMAFID CONSEIL
 N°33 BOULEVARD LARBI
 LOUADI ETG 2 ، 26000،

SETTAT MAROC
AUTO ECOLE BLADI شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 28 الطابق 
األر�سي تجزئة النماء طريق كيسر - 

6222) سطات املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AUTO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ECOLE BLADI
مدرسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

لتعليم سياقة السيارات.
 28  : االجتماعي  املقر  عنوان 

طريق  النماء  تجزئة  األر�سي  الطابق 
كيسر - 6222) سطات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد أحمد لقاد :  8.222 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد أحمد لقاد عنوانه)ا( دوار 
أزيالل   ((42( واويزغت  امعال  اوت 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد لقاد عنوانه)ا( دوار 
أزيالل   ((42( واويزغت  امعال  اوت 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسطات  بتاريخ 22 ووليوز 

2)2) تحت رقم 305/2020.
355I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE  BILAL
  D›ALIMENTATION

SARL A-U
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
  STE  BILAL D›ALIMENTATION
SARL )A-U( شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبج 
الكريم ا خطابي زنقة )) رقم 823 
-تطوان  تطوان  23222 تطوان  

املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(72(8
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 BILAL D’ALIMENTATION  SARL

.((A-U

تقوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة باشغال توزيع املواد الغدائية  

و جميع ا حرف املرتبطة بها ..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم   (( زنقة  ا خطابي  الكريم  عبج 

823 -تطوان  تطوان  23222 تطوان  

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

ا حرثي   ا حفيظ  -عبد  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

 : ا حرثي   ا حفيظ  -عبد  السيد 

8222 بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

ا حرثي   ا حفيظ  -عبد  السيد 

دوار كاف ضربان ملذاعرة   عنوانه)ا( 

-وزان  522)2 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ا حرثي   ا حفيظ  -عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوار كاف  ضربان  ملذاعرة  

-وزان  522)2 تطوان  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

28 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 268/20.

356I

ficogedek sarl au

 RESSOURCES ET
COMPETENCES

شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

 RESSOURCES ET
COMPETENCES شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 83 
زنقة انتيصرابي شقة 8 الطابق 3 
املدونة ا ذدودة  - . مكناس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.43763
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 88 شتنبر 282) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 8 شقة  انتيصرابي  زنقة   83 «رقم 
الطابق 3 املدونة ا ذدودة  - . مكناس 
املغرب» إلى «رقم 32 مكرر زنقة 8 حي 

االمان  - . مكناس  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
85 أكتوبر  بتاريخ  التجارية بمكناس  

282) تحت رقم 4883.
357I

CAF MANAGEMENT

SMART FRUITS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 87 حي الهناء ، 
82)2)، الدار البيضاء املغرب
SMART FRUITS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

 ROUTES وعنوان مقرها اإلجتماعي
 DES ABATTOIRS RESIDENCE

 MONOPOLIO B APT.8   -
22222 طنجة املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.73427

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 أبريل   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   7.822.222»

«22.222).8 درهم» إلى «2.222.222 

مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (5 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 38282).

358I

KAMAR BENOUNA

YOUMAKA ش م م
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

YOUMAKA ش م م  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

التسير )  التجزئة رقم 2) محل 

رقم 8 و ) الحي املحمدي  - 2322) 

الدارالبيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.25222

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (282 دجنبر   (6 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   3.622.222»

«8.252.222 درهم» إلى «4.652.222 

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73888.

352I

ائتمانية لرفيد

FFH TRANS SARLAU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ائتمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:84 

، 222)2، العرائش املغرب
FFH TRANS SARLAU شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
طنجة رقم: 84, عمارة املحيط, 

الطابق الثانى’ العرائش. - 222)2 
العرائش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5((5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   (8
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FFH  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANS SARLAU
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوطني والدولي للبضائع
النقل الشخ�سي

االستراد والتصدور.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحيط,  عمارة   ,84 رقم:  طنجة 
 2(222  - العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : صبحي  فيصل  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  صبحي  فيصل  السيد 
 2(222 تجزئة عين عاطي    78 رقم 

العرائش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  صبحي  فيصل  السيد 
 2(222 عاطي  عين  تجزئة   78 رقم 

العرائش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 333.
362I

FIDU.PRO CONSULTING

I NEED SHOES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING
ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق88 رقم 2)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
I NEED SHOES شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65) شارع 
الزرقطوني الطابق 2 الرقم )2 

الدارالبيضاء - 2222 الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464262

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   22
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 I NEED : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SHOES

التصدور   : غرض الشركة بإوجاز 
واالستيراد.

 (65  : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع الزرقطوني الطابق 2 الرقم )2 
الدارالبيضاء   2222  - الدارالبيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد منير العرابي :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 822222  : العرابي  منير  السيد 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد منير العرابي عنوانه)ا(  47 
 2222 درب جناوة م ق الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 47 السيد منير العرابي عنوانه)ا( 
 2222 درب جناوة م ق الدارالبيضاء 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

368I

G.MAO.CCF

STE HAMANELEC
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE (4
 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC
STE HAMANELEC شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
الكريم ا خطابي عمارة  بن مو�سى 
الكواش الطابق الثاني فاس شارع 
عبد الكريم ا خطابي عمارة  بن 

مو�سى الكواش الطابق الثاني فاس 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

63282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMANELEC
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء+  و  املختلفة  أشغال  في 

التجارة+تصدور و استيراد.

عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 

مو�سى  بن  عمارة   ا خطابي  الكريم 

شارع  فاس  الثاني  الطابق  الكواش 

بن  عمارة   ا خطابي  الكريم  عبد 

فاس  الثاني  الطابق  الكواش  مو�سى 

32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  همان   :سميح   السيد 

بئر طم طم  صفرو  دوار اوت صا ح  

38222 صفرو املغرب.

السيد عزيز همان عنوانه)ا( دوار 
اوت صا ح  راس تبودة صفرو 38222 

صفرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  همان   :سميح   السيد 

بئر طم طم  صفرو  دوار اوت صا ح  

38222 صفرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 3)86.

367I

fimacoc

STE SOGECIPA SARL

إعالن متعدد القرارات

fimacoc

 rue ahmed chbihi ave des far 2

fes ، 30000، fes maroc

STE SOGECIPA SARL «شركة جات 

املسؤولية املحدودة جات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 86 

شقة ) زنقة هارون الرشيد اقامة 

اسطوريا فاس رقم 86 شقة ) زنقة 

هارون الرشيد اقامة اسطوريا فاس 

32222 فاس املغرب.

إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 

.(6282

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 دجنبر 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

ماولي: قرر ا ذمع العام الغير العادي 

للشريك الوحيد تحويل مقر الشركة 

من العنوان السابق: رقم 86 شقة ) 

زنقة هارون الرشيد اقامة اسطوريا 

فاس الى العنوان التالي : زنقة مطران 

الطابق  ا خيل  ملعب  مطران  خليل 

5 عمارة فضاء نور  االول مكتب رقم 

فاس. 

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

الغير  العام  ا ذمع  قرار  بموجب  

حصة من   (222 العادي تم تفويت 

طرف مسافر سعيد لكل من مسافر 

حسام ومسافر عتيقة ليصبحو بدلك 

شركاء في الشركة ب الفي حصة لكل 

واحد منهما  

على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 

ترتب عن تفويت ا وحصص  ماولي: 

الشكل  تغيير  الدكر  السالفة 

القانوني للشركة لتصبح شركة دات 

املسؤولية املحدودة .
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على  ونص  الذي   :4 رقم  قرار 

ماولي: قرر ا ذمع العام الغير العادي 

للشريك الوحيد الزيادة في راس مال 

مليونا   )(222222( الشركة ليصبح  

الفي)222))  بزيادة  ودلك  درهم 

 ((22.222( حصة بقيمة مئتي الف 

في  ا ذاري  ا حساب  بواسطة  درهم 

الشركة 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

مقر الشركة 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
راس مال الشركة - ا حصص 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

الشكل القانوني 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1592/2020.

368I

aice compta

THE FRENCH CORNER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

THE FRENCH CORNER شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 

سبو حي غوتييه - 2372) البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

463873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (6

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FRENCH CORNER

خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطعام.
زنقة   33  : عنوان املقر االجتماعي 

البيضاء   (2372  - سبو حي غوتييه 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد روڤير جون وان بيير ماتيو 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد روڤير جون وان بيير ماتيو 

فرنسا   28322 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد روڤير جون وان بيير ماتيو 

فرنسا   28322 فرنسا  عنوانه)ا( 

فرنسا

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم )73738.

362I

FIDU.PRO CONSULTING

ASSIL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق88 رقم 2)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب

ASSIL شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
88 الرقم 2) الدارالبيضاء - 2222  

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
463785

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.ASSIL : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

مروج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
عقاري.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
  2222  - الدارالبيضاء   (2 الرقم   88

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : اسماعيلي   بوشعيب  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222

للحصة .
 : اسماعيلي   بوشعيب  السيد   

8222 بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
اسماعيلي   بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( 5))8 طابق السفلي تجزئة 
سطات   2222 سطات  ا خير  مجمع 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اسماعيلي   بوشعيب  السيد 
عنوانه)ا( 5))8 طابق السفلي تجزئة 
سطات   222 سطات  ا خير  مجمع 

مغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
372I

KAMAR BENOUNA

  TRAILER  CONSTRUCTION
 AND REPAIR  MOROCCO

ش م م 
دات مساهم وحيد

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

حل شركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
  TRAILER  CONSTRUCTION
AND REPAIR  MOROCCO ش 
م م دات مساهم وحيد شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 7 

اقامة رامي زنقة سبتة - 2522) 
الدارالبيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.356888
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 ووليوز   83 في  املؤرخ 
جات مسؤولية محدودة  حل شركة 
  TRAILER الوحيد  الشريك  جات 
  CONSTRUCTION  AND REPAIR
ش م م دات مساهم   MOROCCO
 822.222 رأسمالها  مبلغ  وحيد  
 7 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 (2522  - سبتة  زنقة  رامي  اقامة 
الدارالبيضاء املغرب نتيجة ل : عدم 

الشغل .
 7 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 (2522  - سبتة  زنقة  رامي  اقامة 

الدارالبيضاء املغرب. 
و عين:

 Patric Eric   DE السيد)ة( 
اقامة   7 و عنوانه)ا(   HEMPTINNE
رامي زنقة سبتة 2522) الدارالبيضاء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : 7 اقامة 

رامي زنقة سبتة 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738888.

378I

FIDU.PRO CONSULTING

EVOLUTRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 

الطابق88 رقم 2)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب

EVOLUTRANS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

88 الرقم 2) الدارالبيضاء - 2222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

464282

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EVOLUTRANS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 
 2222  - الدارالبيضاء   (2 الرقم   88

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد أسامة بوشعاب 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد أسامة بوشعاب : 822222 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أسامة بوشعاب عنوانه)ا(  
73 زنقة ا خنساء حي الداخلة اكادور 

2222  اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أسامة بوشعاب عنوانه)ا(  
73 زنقة ا خنساء حي الداخلة اكادور 

2222  اكادور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.
37(I

 STE CONFORMITE DISPONIBILITE

INTEGRITE ET CONSULTING

LOLITA ROOM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 STE CONFORMITE
 DISPONIBILITE INTEGRITE ET

CONSULTING
 5RUE GHASSAN KANAFANI
 RCE ESPACE JARDIN LALLA

 MERYEM 4EME ETAGE
 BUREAU 29 V.N، 30000، FES

MAROC
LOLITA ROOM شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 868 اقامة 
8 تجزئة ريحان ) طريق صفرو  - 

32222 فاس املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.55(72

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 مارس   22 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ليلى البوتخيلي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
سلوى  نجنير بتاريخ 22 مارس 2)2).
ليلى البوتخيلي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( موح 

اوت بن علي بتاريخ 22 مارس 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
وونيو   82 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1412/20.
373I

MARCHICA CONSEIL

PLATFIR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

MARCHICA CONSEIL
44 ، شارع طوكيو، الطابق 8، شقة 

8، الناظور. ، 222)6، الناظور 
املغرب

PLATFIR شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي املطار 
النجاح RC 6 الناظور  - 282)6 

الناظور  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.82568

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 فبراور   (8 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
استغالل مطعم ومقهى وبيتزا...

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 25 مارس 

2)2) تحت رقم )33.
374I

مركز ا ذباوات و املحاسبة

BIOUSUD TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مركز ا ذباوات و املحاسبة
رقم 38 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب

BIOUSUD TRANS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي تين 

بيوكرى -بيوكرى اشتوكة اوت باها - 

22)87 بيوكرى املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2482

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIOUSUD TRANS

غرض الشركة بإوجاز : 

- نقل البضائع  حساب الغير

-نقل املستخدمين  حساب الغير.

تين  حي   : املقر االجتماعي  عنوان 

 - -بيوكرى اشتوكة اوت باها  بيوكرى 

22)87 بيوكرى املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : اكال عماد  السيد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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حي  عنوانه)ا(  عماد  اكال  السيد 

اوت  اشتوكة  بيوكرى-بيوكرى  تين 

باها 22)87 بيوكرى املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  عماد  اكال  السيد 

اوت  اشتوكة  بيوكرى-بيوكرى  تين 

باها 22)87 بيوكرى املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   2( بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 783.

375I

ANNONCE

 METAL SCRAP» 

RECYCLING «M.S.R
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ANNONCE

 3rue ishsaq ibn hanin etage

 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca

maroc

 METAL SCRAP RECYCLING» 

M.S.R»  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املذموعة 

) جوهرة ساحل  خياوطة العمارة 

5 الشقة 3 سوالم  - 22)6) برشيد 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

83745

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 METAL SCRAP RECYCLING»

. «M.S.R
شراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 
,االستيراد  املعادن  من  نوع  أي  بيع 

والتصدور.
عنوان املقر االجتماعي : املذموعة 
 5 ) جوهرة ساحل  خياوطة العمارة 
برشيد   (6(22  - سوالم    3 الشقة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
عبدالوافي  حمزة  محمد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبدالوافي  حمزة  محمد  السيد 
املذموعة   ( اقامة األزهر  عنوانه)ا( 
85 مبنى 86 حي حسني 2222) الدار 

البيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالوافي  حمزة  محمد  السيد 
 85 املذموعة   ( األزهر  عنوانه)ا(  
الدار   (2222 حسني  حي   86 مبنى 

البيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )38.
376I

FIDU.PRO CONSULTING

OCHREA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى شارع اميل زوال و زنقة غيثل 
الطابق88 رقم 2)  الدار البيضاء ، 

2، الدار البيضاء املغرب
OCHREA شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملتقى 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

88 الرقم 2) الدارالبيضاء - 2222 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

463788

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OCHREA

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التصدور واالستيراد.

ملتقى   : االجتماعي  املقر  عنوان 

شارع إميل زوال و زنقة غيثال الطابق 

 2222  - الدارالبيضاء   (2 الرقم   88

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : فغراوي  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : ازفيزف  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 52222  : فغراوي  مريم  السيدة 

بقيمة 822 درهم.

 52222  : ازفيزف  محمد  السيد 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فغراوي  مريم  السيدة 

 8 رقم  العرصة  درب  القنارية  حي 

مراكش 2222 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ازفيزف  محمد  السيد 

اليوسفية   3( الرقم   23 النيور  حي 

2222 اليوسفية املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فغراوي  مريم  السيدة 

 8 رقم  العرصة  درب  القنارية  حي 

مراكش 2222 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  ازفيزف  محمد  السيد 

اليوسفية   3( الرقم   23 النيور  حي 

2222 اليوسفية املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 - بتاريخ  البيضاء   بالدار  التجارية 

تحت رقم -.

377I

IMAD BELKAJJI

العاصمة ترافل

AL ASSIMA TRAVEL - 

شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

IMAD BELKAJJI

 LOT. TARGA ، 24130،

MARRAKECH MAROC

 AL ASSIMA - العاصمة ترافل

TRAVEL شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنزه 

مجمع املنال عمارة G شقة رقم 28 

الرباط - 82852 الرباط املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.8(6388

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 مارس   82 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«622.222 درهم» أي من «822.222 

عن  درهم»   722.222» إلى  درهم» 

أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 84)).

378I
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aice compta

BEN KHADLA TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

BEN KHADLA TRANS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6) شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 8 - 

2422) البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.377887

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 فبراور   26 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

 BEN محدودة جات الشريك الوحيد 

رأسمالها  مبلغ    KHADLA TRANS

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

شارع مرس السلطان   (6 اإلجتماعي 

الشقة 3 الطابق 8 - 2422) البيضاء 

املغرب نتيجة ل : حل مسبق للشركة.

و حدد مقر التصفية ب 6) شارع 

مرس السلطان الشقة 3 الطابق 8 - 

2422) البيضاء املغرب. 

و عين:

ليلى  خوير و عنوانه)ا(  السيد)ة( 
زنقة 55 رقم 84 درب غلف  )282) 

البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: حل مسبق للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2)2) تحت رقم )73863.

372I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE
 A-ETABLISSEMENT

SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 SOCIETE A-ETABLISSEMENT
SARL AU  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 
تمالوت امالكو كلميمة  - 222)5 

الرشيدوة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
83288

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   8(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE A-ETABLISSEMENT

. SARL AU
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

لالعمال املختلفة .
قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 5(222  - كلميمة   امالكو  تمالوت 

الرشيدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ا حميد   عبد  بو حسن  السيد 
حي  زاودة  زنقة   37 عنوانه)ا( 
 5(222 الريش   تاحميدانت 

الرشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ا حميد   عبد  بو حسن  السيد 
حي  زاودة  زنقة   37 عنوانه)ا( 
 5(222 الريش   تاحميدانت 

الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 568/2020.

382I

ficogedek sarl au

PALMIERS ADAM
إعالن متعدد القرارات
ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,
 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc
PALMIERS ADAM «شركة جات 
املسؤولية املحدودة جات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 

)3 زنقة 6 الشطر 8 حي االمان  - . 
مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.38382
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2) وونيو 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :28 رقم  قرار 
االجتماعي  النشاط  تقليص  ماولي: 
 ATTRACTIONS بازالة  للشركة 
 D’AMUSEMENTS OU DE
SPECTACLES ,TRAVAUX DIVERS

على  ونص  الذي   :2( رقم  قرار 
االجتماعي  النشاط  توسيع  ماولي: 
للشركة باضافة التصدور واالستيراد

على  ونص  الذي   :23 رقم  قرار 
 HR تغيير تسمية الشركة الى  ماولي: 

NATURE

على  ونص  الذي   :24 رقم  قرار 
ماولي: مالئمة النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 
النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم .: الذي ونص على ماولي: .
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم )826.
388I

BASMA FUD

BUZ TEAM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

BASMA FUD
 RDC DERB LAAYOUNE EL 34

 ALIA MOHAMMEDIA ، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

BUZ TEAM  شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ٣٤ سفلي 
درب العيون العالية املحمدوة - 

2822) املحمدوة املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(8742

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تم تعيين  83 ووليوز  املؤرخ في 
بري  السيد)ة(  للشركة  مسير جدود 

املصطفى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 776.
38(I

STE PRO-CONSULTING

SECUSAN
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
STE PRO-CONSULTING

85 شارع جمال الدون االفغاني 
الطابق االول الرقم 3 ، 62222، 

وجدة املغرب
SECUSAN شركة جات املسؤولية 
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املحدودة

 85RUE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 JAMAL EDDINE AFGHANI 1 ER

 ETAGE APP 3 OUJDA-ANGAD

OUJDA-ANGAD 60000 املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

35873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SECUSAN

 :  : بإوجاز  الشركة  غرض 

  GARDIENNAGE DES ÉDIFICES

 PUBLICS OU PRIVES  SÉCURITÉ

. INCENDIE NETTOYAGE

 85RUE  : عنوان املقر االجتماعي 

 JAMAL EDDINE AFGHANI 8 ER

 ETAGE APP 3 OUJDA-ANGAD

OUJDA-ANGAD 62222 املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد عثمان لبار  :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : محمد  معيطات  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد معيطات محمد عنوانه)ا( 
وجدة   رقم2  الدووري  محمد  زنقة 

OUJDA-ANGAD 62222 املغرب.

لبار   عثمان  محمد  السيد 
حي  النهضة   25زنقة  عنوانه)ا( 

االندلس  SAFI 46232 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد معيطات محمد عنوانه)ا( 
وجدة   رقم2  الدووري  محمد  زنقة 

OUJDA-ANGAD 62222 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8336.
383I

CABINET BAHMAD

MAROC TELESUPPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 8 شقة 
ب 8) الطابق الثاني جليز مراكش 
إقامة مراكش بالزا عمارة د 8 شقة 
ب 8) الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب
MAROC TELESUPPORT شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
األمير موالي عبد هلل، إقامة واسمين 
ماجوريل عمارة ف، الطابق 5 شقة 

ب  - 42.222  مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.52537

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
ابن  نزهة   )ة(  السيد  تفويت 
كيران  87 حصة اجتماعية من أصل 
822 حصة لفائدة  السيد )ة( مهدي  
وونيو   28 بتاريخ  ابن ا خياط زكاري  

.(2(2
تفويت السيد )ة( عبد املالك  ابن 
33 حصة اجتماعية  ا خياط زكاري  
822 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
)ة( مهدي  ابن ا خياط زكاري  بتاريخ 

28 وونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884222.
384I

STE SAVORIF SARL-AU

شركة صافوريف
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE SAVORIF SARL-AU
حي القدس العروي/الناضور ، 

552)6، الناضور املفرب
شركة صافوريف شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القدس 
العروي - 552)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(22(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

صافوريف.
غرض الشركة بإوجاز : صنع وبيع 

جميع أنواع مواد التنظيف
اإلستيراد والتصدور.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناضور   6(552  - العروي  القدس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : بوعمامة  عمر  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوعمامة  عمر  السيد 
حي القدس العروي 552)6 الناضور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوعمامة  عمر  السيد 
حي القدس العروي 552)6 الناضور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5) وونيو 

2)2) تحت رقم 5)6.

385I

املحاسبة نعمان مجيدة

CERISACLIM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املحاسبة نعمان مجيدة
رقم 8 شارع عالل بن عبد هللا 
سيدي احمد التادلي صفرو ، 

38222، صفرو املغرب
CERISACLIM شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 85) 
بلوك ج بنصفار صفرو - 38222 

صفرو املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(225

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERISACLIM
اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املبردات-  اصالح  و  تركيب  مختلفة- 

التداول.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 85) 
 38222  - صفرو  بنصفار  ج  بلوك 

صفرو املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد علمو وديع :  8.222 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

رقم  السيد علمو وديع عنوانه)ا( 
742 طريق املنزل حي بودرهم  38222 

صفرو املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
رقم  السيد علمو وديع عنوانه)ا( 
742 طريق املنزل حي بودرهم  38222 

صفرو املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
27 ووليوز  بتاريخ  االبتدائية بصفرو  

2)2) تحت رقم -.

386I

fidmanar

KABBAJ&JBIRA SERVICES
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
fidmanar

883 شارع عبد الكريم ا خطابي 
عمارة املهندز رقم د شقة رقم 7 
الطابق التاني مراكش ، 42222، 

marrakech maroc
KABBAJ&JBIRA SERVICES شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي العقار 

املسمى»كوريل 2)4» بونليو ليو دت 
تاركة - 42222 مراكش املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.83822
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 وونيو   23 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
 52.222» أي من  درهم»   852.222»
عن  درهم»   (22.222» إلى  درهم» 
أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884828.
387I

siry consulting

جواهر  بن عمر
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
siry consulting

 av allal el fassi unite 5 n529
 b2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
جواهر  بن عمر  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منزه 

االطلس  شقة 6 الطابق  ) عمارة  
47 تامنصورت  مراكش  - 42322 

تامنصورت املغرب 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824885
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   23
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : جواهر  

بن عمر .
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
منزه   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة    ( الطابق    6 شقة  االطلس  
 42322  - مراكش   تامنصورت    47

تامنصورت املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 752   : السيدة السعدوة حبا�سي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد عثمان  ناعم :  52) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

حبا�سي  السعدوة  السيدة 
زفزاف  محمد  زنقة   6( عنوانه)ا( 
 42222 برشيد  ا ذميل   املنظر 

برشيد املغرب .
السيد عثمان  ناعم عنوانه)ا( )6 
ا ذميل   املنظر  زفزاف  محمد  زنقة 

برشيد 42222 برشيد املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثمان  ناعم عنوانه)ا( )6 
ا ذميل   املنظر  زفزاف  محمد  زنقة 

برشيد 42222 برشيد املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (( بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883522.
388I

SOCIETE FIDAV SARL

STAGRISE SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعدوين عمارة 83 شقة 3 

املدونة ا ذدودة ، 52222، مكناس 
املغرب

STAGRISE SARL AU شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بام 
رقم 822   - )8682 ا خنيشات 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(8477

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.STAGRISE SARL AU

بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

وشراء االليات الفالحية

- بيع وشراء املواد الفالحية

- تخطيط املناطق ا خضراء

املنتجات  و  النباتات  تسويق   -

الزراعية .

بام  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ا خنيشات   8682(  -    822 رقم 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة كريمة السناني  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة كريمة السناني  عنوانه)ا( 
 52222 )) الزرهونية   8) رقم  زنقة 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة السناني  عنوانه)ا( 
 52222 )) الزرهونية   8) رقم  زنقة 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  االبتدائية بسيدي قاسم  

ووليوز 2)2) تحت رقم 28).

382I

STE LEADER MULTI SERVICE

STE DADA ET FILS SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE LEADER MULTI SERVICE

 RUE EL HANSALI NR 12 ،

52000، ERRACHIDIA MAROC

STE DADA ET FILS SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 QUARTIER SOUIKA

 CENTRE AOUFOUS  - 52000

ERRACHIDIA MAROC

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2(2/83772

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   8(

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DADA ET FILS SARL

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير-تاجر.

االجتماعي  املقر  عنوان 

 QUARTIER SOUIKA  :

 CENTRE AOUFOUS  - 5(222

.ERRACHIDIA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  دادى  فؤاد  السيد 

  5(222 الراشيدوة  اوفوس  مركز 

الراشيدوة املغرب.

عنوانه)ا(  دادى  ابراهيم  السيد 

  5(222 الراشيدوة  اوفوس  مركز 

الراشيدوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دادى  فؤاد  السيد 

  5(222 الراشيدوة  اوفوس  مركز 

الراشيدوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالرشيدوة  
رقم -.

322I

دكتور أركنك

دكتور أركنك
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
دكتور أركنك

)33 شارع إبراهيم الروداني الطابق 
5 الشقة إقامة8) الريحان الدار 
البيضاء ، 2332)، الدار البيضاء 

املغرب
دكتور أركنك شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )33 شارع 
إبراهيم الروداني الطابق 5 الشقة 
8) إقامة الريحان الدار البيضاء - 

2332) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464478
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   84
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
دكتور   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

أركنك.
إنتاج بيع   : غرض الشركة بإوجاز 

وتوزيع مواد التجميل.
عنوان املقر االجتماعي : )33 شارع 
الشقة   5 الطابق  الروداني  إبراهيم 
 - البيضاء  الدار  الريحان  إقامة   (8

2332) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بونو  واسين  السيد 
شارع اطلنتيد رقم 3)8 بولو البيضاء 

2)24) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بونو  واسين  السيد 
شارع اطلنتيد رقم 3)8 بولو البيضاء 

2)24) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدارالبيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

328I

BOUCHTA COMPTA

TIME FRUITS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME»B» 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC
TIME FRUITS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ساحة 
براهيم الروداني زنقة السينا اقامة 

بيتهوفن ) الطابق 3 رقم )8 - 
22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8252(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIME  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FRUITS
وسيط،   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مسير و تاجر في التغذوة العامة .
ساحة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اقامة  السينا  زنقة  الروداني  براهيم 
بيتهوفن ) الطابق 3 رقم )8 - 22222 

طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد الوهابي سفيان 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8222  : الوهابي سفيان  السيد   
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد الوهابي سفيان عنوانه)ا( 
 25 رقم   88 زنقة  العيون  تجزئة 

22222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الوهابي سفيان عنوانه)ا( 
 25 رقم   88 زنقة  العيون  تجزئة 

22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3253.

32(I

امغار عبد الغافور

STE AUTO RITAJ & AMIN
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع ا ذيش امللكي اقامة النور رقم 
8 الطابق االول تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب
STE AUTO RITAJ & AMIN  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ارنجينة زنقة 88 رقم ) طبولة 
تطوان - 23222 تطوان املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(8252
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر حل   (2(2 وونيو   (( املؤرخ في 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
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   STE AUTO RITAJ & AMIN  
وعنوان  درهم   22 رأسمالها  مبلغ 
مقرها اإلجتماعي شارع ارنجينة زنقة 
 23222  - تطوان  طبولة   ( رقم   88

تطوان املغرب نتيجة ل : ا خسارة.
شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ارنجينة زنقة 88 رقم ) طبولة تطوان 

- 23222 تطوان املغرب. 
و عين:

و  العافية   محمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( شارع ارنجينة زنقة 88 رقم 
تطوان   23222 تطوان  طبولة   2(

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: شارع ارنجينة زنقة 88 رقم ) طبولة 

تطوان
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
27 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 5)88.

323I

امغار عبد الغافور

TRANZIS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
امغار عبد الغافور

شارع ا ذيش امللكي اقامة النور رقم 
8 الطابق االول تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب
TRANZIS شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 
ا حسن سوق السانية الرمل رقم )8 

تطوان - 23222 تطوان املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6277
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TRANZIS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 

ا حسن سوق السانية الرمل رقم )8 

تطوان - 23222 تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 52   : زكرياء  زيان  اوالد  السيد 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .

 52   : السيد اسماعيل ا حواس 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .

 52  : زكرياء  زيان  اوالد  السيد 

بقيمة 8.222 درهم.

 52  : ا حواس  اسماعيل  السيد 

بقيمة 8.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوالد زيان زكرياء عنوانه)ا( 

تطوان شارع محمد رقم 6)  23222 

تطوان املغرب.

ا حواس  اسماعيل  السيد 

عنوانه)ا( شارع ا ذيش امللكي اقامة 

 23222 تطوان   82 رقم  الرزيني 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوالد زيان زكرياء عنوانه)ا( 

تطوان شارع محمد رقم 6)  23222 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   82 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم 2)88.

324I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

AMAZAY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مستأمنة املتنبي للمحاسبة
832 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب
AMAZAY شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : مرأب 

بمركز فم أودي أوالد مبارك - 3226) 
بني مالل املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 
.73(5

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 وونيو   (5 املؤرخ في 
مسؤولية  جات  شركة   AMAZAY
محدودة جات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 
فم  بمركز  مرأب  اإلجتماعي  مقرها 
أودي أوالد مبارك - 3226) بني مالل 
على  القدرة  لعدم  نتيجة  املغرب 

املنافسة.
و عين:

الدهبي و  عبد العالي    السيد)ة( 
عنوانه)ا( فم أودي 3226) بني مالل 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
مرأب  وفي   (2(2 وونيو   (5 بتاريخ 
بمركز فم أودي أوالد مبارك - 3226) 

بني مالل املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 356.
325I

CABINET BAHMAD

MAROC TELESUPPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وفاة شريك

CABINET BAHMAD
إقامة مراكش بالزا عمارة د 8 شقة 
ب 8) الطابق الثاني جليز مراكش 

إقامة مراكش بالزا عمارة د 8 شقة 

ب 8) الطابق الثاني جليز مراكش، 

42222، مراكش املغرب

MAROC TELESUPPORT  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شارع 

األمير موالي عبد هلل، إقامة واسمين 

ماجوريل عمارة ف، الطابق 5 شقة 

ب  - 42.222  مراكش املغرب.

وفاة شريك
رقم التقييد في السذل التجاري 

.52537

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 28 وونيو 2)2) تم اإلعالم 

ا خياط  ابن  رضا   الشريك  بوفاة 

الورثة  زكاري و توزيع حصصه على 

 لرسم اإلراثة املؤرخ في 22 مارس 
ً
تبعا

2)2) بالشكل األتي :

ابن  نزهة    السيدة  السيد)ة( 

كيران  ،  87 حصة .

ابن  السيد)ة( السيد عبد املالك  

ا خياط زكاري   ،  33 حصة .

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884222.

326I

M.A.I GROUPE SERVICE

LUXAVIS RENT CAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M.A.I GROUPE SERVICE

 LOTISSEMENT SEYAD 2 N°301

، 14000، KENITRA MAROC

LUXAVIS RENT CAR شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 شارع 

واد املخازن اقامة لينا مكتب رقم 8 - 

84222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

54588
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (8

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUXAVIS RENT CAR

كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .

شارع   8  : عنوان املقر االجتماعي 

 8 واد املخازن اقامة لينا مكتب رقم 

- 84222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محامدة  زهور  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 (52   : فاطمة  ا خباز  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   (52   : السيد لزعر حمزة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زهور محامدة عنوانه)ا( 

القنيطرة   84222 مبارك  اوالد 

املغرب.

عنوانه)ا(  فاطمة  ا خباز  السيدة 

ا ذنوبية   الرامي  بئر   8(28 الرقم 

84222 القنيطرة املغرب.

السيد لزعر حمزة عنوانه)ا( الرقم 

 84222 بئر الرامي ا ذنوبية    8(28

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد لزعر حمزة عنوانه)ا( الرقم 

 84222 بئر الرامي ا ذنوبية    8(28

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ بالقنيطرة    االبتدائية 

 86 مارس 2)2) تحت رقم 8225.

327I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

YOUR GAME
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

YOUR GAME شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة رقم 

85 شقة رقم 88 زنقة الترميدي 
البيطة الدكارات فاس - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YOUR : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.GAME
نادي   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

اإلنترنت
- تاجر معدات الكمبيوتر

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
88 زنقة الترميدي  85 شقة رقم  رقم 
البيطة الدكارات فاس - 32222 فاس 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حسيني   صقلي  املهدي  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حسيني   صقلي  املهدي  السيد 
عنوانه)ا( اقامة رقم 85 شقة رقم 88 
زنقة الترميدي البيطة الدكارات فاس 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حسيني   صقلي  املهدي  السيد 
عنوانه)ا( اقامة رقم 85 شقة رقم 88 
زنقة الترميدي البيطة الدكارات فاس 

32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1624/2020.
328I

امغار عبد الغافور

MY BATIMENT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

امغار عبد الغافور
شارع ا ذيش امللكي اقامة النور رقم 
8 الطابق االول تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب
MY BATIMENT شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 8 زنقة 
نجمة شارع محمد ا خراز تطوان - 

23222 تطوان املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.((532

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   84 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
 MY الوحيد  محدودة جات الشريك 
BATIMENT  مبلغ رأسمالها 82.222 
 8 اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
زنقة نجمة شارع محمد ا خراز تطوان 
 : تطوان املغرب نتيجة ل   23222  -

ا خسارة.

زنقة   8 و حدد مقر التصفية ب 
 - تطوان  ا خراز  محمد  نجمة شارع 

23222 تطوان املغرب. 
و عين:

شخشاخ نزار   السيد)ة( 
 و عنوانه)ا( مركب فضاءات السعادة 
شقة   8 ط   5 عمارة   83 مجموعة   8
املغرب  تطوان   23222 مرتيل   4

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
العقود  تبليغ  محل  و   املخابرة 
و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 8 زنقة 

نجمة شارع محمد ا خراز تطوان
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
27 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 6)88.
322I

COMPTACT CONSULTANTS

ARBEA DEVELOPPEMENT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
 ARBEA DEVELOPPEMENT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي سامي 83 
ملتقى شارع ا ذيش امللكي و زنقة 

االلزاس الطابق 3 رقم 83  - 8822) 
املحمدوة  املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.((452

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   82 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( أسامة  الشريغي 
82.222) حصة اجتماعية من أصل 
)ة(  السيد  حصة لفائدة    (82.222
وونيو   82 بتاريخ   BAREA شركة  

.(2(2
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 83 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 623.
422I

COMPTACT CONSULTANTS

BAREA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
BAREA شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء رقم 85  - 8822) املحمدوة 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.88457
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فؤاد  التوهامي  
8 حصة اجتماعية من أصل 8 حصة 
العبودي   )ة( ووسف   السيد  لفائدة  

بتاريخ 88 وونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 683.
428I

COMPTACT CONSULTANTS

BAREA
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
COMPTACT CONSULTANTS
 N° 5 PLACE AL JOULANE
 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC
BAREA شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الوفاء رقم 85 - 8822) املحمدوة 
املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.88457
العام  ا ذمع  بمقت�سى 
وونيو   88 في  املؤرخ  اإلستثنائي 
الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2(2
درهم»   (8.822.222» قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   ((.222.222» من  أي 
طريق  عن  درهم»   52.822.222»
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 683.
42(I

مركز ا ذباوات و املحاسبة

ADVENCED MICRO TRADE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مركز ا ذباوات و املحاسبة

رقم 38 الطابق الرابع عمارة امنار ، 
86352، انزكان املغرب

 ADVENCED MICRO TRADE
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك ) 
الطابق االول رقم 366 الحي ا ذدود 
ازرو اوت ملول  - 86852 اوت ملول 

املغرب 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2478
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ADVENCED MICRO TRADE
غرض الشركة بإوجاز : 

منتجات  وتصدور  -استيراد 
ملستحضرات  والتغليف  التعبئة 

التجميل والعطور.

-التجارة اإللكترونية.
-التجارة الدولية..

 ( بلوك   : عنوان املقر االجتماعي 
366 الحي ا ذدود  الطابق االول رقم 
اوت ملول   86852  - ازرو اوت ملول  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 52   : مريم   الزرقاوي  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 52   : وونس   الزرقاوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة الزرقاوي مريم عنوانه)ا( 
الحي ا ذدود ازرو   366 رقم   ( بلوك 
اوت ملول  86852 اوت ملول املغرب.
السيد الزرقاوي وونس  عنوانه)ا( 
الحي ا ذدود ازرو   366 رقم   ( بلوك 
اوت ملول  86852 اوت ملول املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الزرقاوي مريم عنوانه)ا( 
الحي ا ذدود ازرو   366 رقم   ( بلوك 
اوت ملول  86852 اوت ملول املغرب

السيد الزرقاوي وونس  عنوانه)ا( 
الحي ا ذدود ازرو   366 رقم   ( بلوك 
اوت ملول  86852 اوت ملول املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 473.
423I

امغار عبد الغافور

EL BURRITO MEXICANO
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
امغار عبد الغافور

شارع ا ذيش امللكي اقامة النور رقم 
8 الطابق االول تطوان ، 23222، 

تطوان املغرب
EL BURRITO MEXICANO شركة 

جات املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي كابو نكرو 
مجمع الكاسيا لوكال ب 8مرتيل - 

23852 مرتيل املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(3687

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 وونيو   8( املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
مبلغ    EL BURRITO MEXICANO
وعنوان  درهم   82.222 رأسمالها 
مجمع  نكرو  كابو  اإلجتماعي  مقرها 
 23852  - 8مرتيل  الكاسيا لوكال ب 

مرتيل املغرب نتيجة ل : ا خسارة.
و حدد مقر التصفية ب كابو نكرو 
 - 8مرتيل  ب  لوكال  الكاسيا  مجمع 

23852 مرتيل املغرب. 
و عين:

ميمون العربي  ميمون   السيد)ة( 
و عنوانه)ا( كابو نكرو مجمع الكاسيا 
مرتيل   23852 مرتيل   8 ب  لوكال 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
كابو نكرو مجمع الكاسيا لوكال ب   :

8مرتيل
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
26 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8882.
424I

UNIVERS COMPTA SARL AU

TRANS MAKDOURI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
UNIVERS COMPTA SARL AU
شقة 7،عمارة 86، زنقة أ، شارع 
ا ذيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب
TRANS MAKDOURI شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مرآب برقم 
72، تجزئة كادوم ويسالن  - 52282 

مكناس املغرب
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تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
52883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MAKDOURI
نقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

األشخاص  حساب الغير
- االستيراد والتصدور

مقاول في األشغال املختلفة أو   -
البناء.

مرآب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - ويسالن   كادوم  تجزئة   ،72 برقم 

52282 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
السيد مقدوري عبداملالك :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : أسامة  مقدوري  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عبداملالك  مقدوري  السيد 
  72 رقم  كادوم  تجزئة  عنوانه)ا( 

ويسالن 52282 مكناس املغرب.
السيد مقدوري أسامة عنوانه)ا(  
ويسالن   كادوم  تجزئة   ،72 رقم 

52282 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد مقدوري أسامة عنوانه)ا(  
ويسالن   كادوم  تجزئة   ،72 رقم 

52282 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8253.
425I

 MOHAMED EL KARRICHE COMPTABLE

AGREE

مازن كبيطال
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 MOHAMED EL KARRICHE

COMPTABLE AGREE
شارع املغرب العربي رقم ) الطابق 

األول تطوان ، 23222، تطوان 
املغرب

مازن كبيطال شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
الرياض رقم 84 زيانة - 23222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6245
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مازن   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كبيطال.
االنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 

العقاري.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 23222  - زيانة   84 رقم  الرياض 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.352.222 درهم، مقسم كالتالي:
 6.752   : السيد أحمد العمراني 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 6.752   : السيد ووسف العمراني 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد أحمد العمراني عنوانه)ا( 
 23222 زيانة   84 شارع الرياض رقم 

تطوان املغرب.

السيد ووسف العمراني عنوانه)ا( 

شارع الرياض رقم 84 23222 تطوان 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد العمراني عنوانه)ا( 
 23222 زيانة   84 شارع الرياض رقم 

تطوان املغرب

السيد ووسف العمراني عنوانه)ا( 

شارع الرياض رقم 84 تطوان 23222 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
28 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم )823.

426I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

FNEDAX TRAD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

شارع املوحدون تجزئة االميرة 

الطابق االول رقم )2،الفنيدق ، 

23822، الفنيدق املغرب

FNEDAX TRAD شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي أغطاس 
زنقة 83 ب رقم 23  الفنيدق  - 

23822 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(7288

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   83

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FNEDAX TRAD

تسويق   -  : غرض الشركة بإوجاز 

وتوزيع جميع املنتجات الغذائية ،

بيع وتسويق منتجات املعذنات   -

والبسكويت،

استيراد وتصدور وتوزيع جميع   -

املنتجات الغذائية ،.

أغطاس   : عنوان املقر االجتماعي 

 - الفنيدق     23 رقم  ب   83 زنقة 

23822 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 422   : توفيق  التوناتي   السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 322   : شفيق   التوناتي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

  : الصبور  عبد  التوناتي  السيد 

322 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

التوناتي عنوانه)ا(  السيد توفيق 

  23 رقم  ب   83 زنقة  اغطاس  حي 

23822 الفنيدق املغرب.

السيد شفيق التوناتي عنوانه)ا( 

تجزئة موالي رشيد شارع الزرقطوني 

رقم 28 23822 الفنيدق املغرب.

التوناتي  الصبور  عبد  السيد 

ب   83 زنقة  أغطاس  حي  عنوانه)ا( 

رقم 23 23822 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد شفيق التوناتي عنوانه)ا( 

تجزئة موالي رشيد شارع الزرقطوني 

رقم 28 23822 الفنيدق املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

28 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8846.

427I
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LMT AUDITING

TOSHIRO INVESTMENT
إعالن متعدد القرارات

LMT AUDITING
 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC

TOSHIRO INVESTMENT  «شركة 
جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
شهرزاد3، الطابق 5 ،رقم )) حي 
النخيل ، الدار البيضاء - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.48(228

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6) فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
االستثنائي  العام  ا ذمع  قرر  ماولي: 
مصطفى  السيد  ترأسه  الذي 
الوطنية  للبطاقة  ا حامل  أومليل 
ا حصص  تفويت    B432342 رقم 
)8222( حصة لصا ح السيدة سارة 
أومليل ا حاملة للبطاقة الوطنية رقم 

BE826662
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
االستثنائي  العام  ا ذمع  قرر  ماولي: 
الذي ترأسه السيد مصطفى أومليل 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 
من  األخير  هذا  استقالة   B432342
وتم  للشركة  وحيد  كمسير  مهامه 
تعيين السيدة سارة أومليل ا حاملة 
 BE826662 رقم  الوطنية  للبطاقة 

كمسيرة وحيدة للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

حصص املساهمة
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

تعيين مسير الشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738746.
428I

STE AGEFICO SARL

BIHMIDINE LUBRIFIANTS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
)8 شارع عمر ا خيام الطابق الثاني 

رقم 4 ، 22222، طنجة املغرب
 BIHMIDINE LUBRIFIANTS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة إوبيروا 
رقم 2) - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
826227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   8(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIHMIDINE LUBRIFIANTS
تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

زيوت املحرك.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
طنجة   22222  -  (2 رقم  إوبيروا 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : إبراهيم  بهميدن  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بهميدن إبراهيم عنوانه)ا( 
طنجة   22222  (2 رقم  إوبيروا  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بهميدن إبراهيم عنوانه)ا( 
طنجة   22222  (2 رقم  إوبيروا  زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 83))3).
422I

(S COMPTE

PROJALTA S.A.R.L AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
(S COMPTE

 CR OULED GOUAOUCH
 CERCLE BOUJAAD ، 25060،

BOUJAAD MAROC
PROJALTA S.A.R.L AU  شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  74   

مستودع ) حي ا حمراء  - 5222) 
خريبكة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
6328

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. PROJALTA S.A.R.L AU
غرض الشركة بإوجاز : -8األشغال 

املختلفة
-) التجارة.

   74   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 (5222  - ا حمراء   حي   ( مستودع 

خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : رشيد  صنهاجي  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  صنهاجي  السيد 
حي ملياء بلوك 7 رقم 8 ح م  2352) 

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  صنهاجي  السيد 
حي ملياء بلوك 7 رقم 8 ح م  2352) 

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 22).
482I

مكتب ا خبرة في املحاسبة

 SOCIETE AGRI SAMR  SARL
AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب ا خبرة في املحاسبة
2) زنقة ابن بطوطة ، 222)5، 

الراشيدوة املغرب
 SOCIETE AGRI SAMR  SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر تاردة 
ا خنك صندوق البرود88) - 22)5 

الرشيدوة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
83223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.SOCIETE AGRI SAMR  SARL AU

غرض الشركة بإوجاز : االستغالل 
الفالحي..

قصر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - البرود88)  صندوق  ا خنك  تاردة 

22)5 الرشيدوة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : ابراهيم فسكة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ابراهيم فسكة عنوانه)ا(  السيد 
 5(222  (3( رقم  العمالة  تجزئة 

الرشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم فسكة عنوانه)ا(  السيد 
 5(222  (3( رقم  العمالة  تجزئة 

الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 564.
488I

VUE D’EXPERTS

SOS ANGAD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,(64
 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2
 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC
SOS ANGAD شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ٬55  شارع 

الزرقطوني فضاء الزرقطوني 
الطابق االول - 2322) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   22
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ANGAD
التسيير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
العمومية  ذمع  للخدمة  املفوض 

النفاوات  ذماعة  مدونة وجدة .
عنوان املقر االجتماعي : ٬55  شارع 
الزرقطوني فضاء الزرقطوني الطابق 
االول - 2322) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 2) سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 
مقسم  درهم،   82.242.222,22

كالتالي:
 SOS NETTOYAGE الشركة 
 DEPANNAGE DISTRIBUTION
درهم   822 حصة بقيمة   :  97.104

للحصة .
 TFAWT الشركة 
PARTICIPATION  :  93.296 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبدالوافي سعيد عنوانه)ا( 
تجزئة بيال شطر 4 رقم )) كاليفورنيا 

2852) الدارالبيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  سعيد   خليل  السيد 
 (2482 لوازيس  النخيل  زنقة   ،68

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدالوافي سعيد عنوانه)ا( 
تجزئة بيال شطر 4 رقم )) كاليفورنيا 

2852) الدارالبيضاء املغرب
عنوانه)ا(  سعيد   خليل  السيد 
 (2482 لوازيس  النخيل  زنقة   ،68

الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732827.

48(I

KELAA CONSULTING

3G ENGINEERING SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

KELAA CONSULTING

 N° 11 Avenue Mohammed V

 1er Étage ، 43000، El kelaa des

Sraghna maroc

  3G ENGINEERING SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الهناء ) رقم ))3) سفلي  - 43222 

قلعة السراغنة  املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 3G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ENGINEERING SARL AU

مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدراسات والتجارة واالشغال العامة 

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 43222  - ))3) سفلي   ) رقم  الهناء 

قلعة السراغنة  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الكرني   واسين  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الكرني   واسين  السيد 
ابن جرير    42( رقم أ   8 حي الرياض 

43852 ابن جرير  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكرني   واسين  السيد 
ابن جرير    42( رقم أ   8 حي الرياض 

43852 ابن جرير املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتاريخ 82 

ووليوز 2)2) تحت رقم 137/2020.

483I

ائتمائية املحاسبة

 LOGISTIQUE DU
TRANSPORT TAFRINT SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ائتمائية املحاسبة

شارع أبي ا حسن الشادلي اقامة 

 TANGER ،22222 ، 84 شبوط رقم

املغرب

 LOGISTIQUE DU TRANSPORT

TAFRINT SARL شركة جات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الرازي 

68) - 64522  جرادة  جرادة.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(8722

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

288) تقرر حل  38 دجنبر  املؤرخ في 

املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 

 LOGISTIQUE DU TRANSPORT

رأسمالها  مبلغ    TAFRINT SARL

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

  64522  -  (68 اإلجتماعي حي الرازي 

جرادة  جرادة نتيجة ل : لقرار ا ذمع 

العام اإلستثنائي.
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و حدد مقر التصفية ب حي الرازي 

68) - 64522  جرادة املغرب. 

و عين:

 HAFID   ZARROUK السيد)ة(  
زنقة   882 السالم  حي  عنوانه)ا(  و 

املغرب  تاوريرت   65822 ا حاجب 

كمصفي )ة( للشركة.

  JAMAL  ZAHIDALI السيد)ة( 
زنقة   8388 التقدم  حي  و عنوانه)ا( 

املغرب  تاوريرت   65822 سبتة 

كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

: حي الرازي 68) جرادة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

أكتوبر   84 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

282) تحت رقم 3282.

484I

مونيتيد

TRA DU TRAD
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

مونيتيد

شارع ا ذوالن حي الفانوس رقم )8 

الطابق االر�سي مكتب رقم ) تطوان 

، 23222، تطوان املغرب

TRA DU TRAD شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ا حمامة رقم 5 مرتيل - 23852 

مرتيل املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.(4(75

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 مارس   82 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   (.222.222»

 3.222.222» إلى  درهم»   822.222»

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   87 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

2)2) تحت رقم )254.

485I

ائتمائية املحاسبة

TRA DU LUX
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
ائتمائية املحاسبة

شارع أبي ا حسن الشادلي اقامة 
 TANGER ،22222 ، 84 شبوط رقم

املغرب
TRA DU LUX شركة جات 
املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

طنجة البالية اقامة البحر األبيض 
املتوسط الطابق األر�سي رقم 28 - 

2222 طنجة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.642(3

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (282 دجنبر   32 في  الوحيداملؤرخ 
املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
مبلغ    TRA DU LUX املحدودة 
وعنوان  درهم   (22.222 رأسمالها 
البالية  حي طنجة  اإلجتماعي  مقرها 
اقامة البحر األبيض املتوسط الطابق 
األر�سي رقم 28 - 2222 طنجة املغرب 

نتيجة ل : قرار الشريك الوحيد.
و حدد مقر التصفية ب حي طنجة 
البالية اقامة البحر األبيض املتوسط 
 22222  -  28 رقم  األر�سي  الطابق 

طنجة املغرب. 
و عين:

و   EL HADI   KETATI السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي فلورانسيا زنقة الشهيد 
 22222  (7 رقم  محمد  بن  ستيتو 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية.

حي طنجة البالية اقامة البحر   :  
األبيض املتوسط الطابق األر�سي رقم 

-28 طنجة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور   82 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8823.

486I

CHAMI CONSEILS

STE SAID FISH
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS
حي الفتح شارع محج محمد 

السادس عمارة ارينا الطابق الرابع 
شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

STE SAID FISH  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي موالي 

رشيد رقم 46 العيون  - 72222 
العيون املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3(287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. SAID FISH
: صيد بيع  غرض الشركة بإوجاز 
شراء االسماك و املنتوجات البحرية .
عنوان املقر االجتماعي : حي موالي 
 72222  - العيون    46 رقم  رشيد 

العيون املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد سعيد بوحرمات  :  8.222 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8222  : السيد سعيد بوحرمات  
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد بوحرمات عنوانه)ا( 
82 حي السالم عين قادوس   5) زنقة 

32882 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد سعيد بوحرمات عنوانه)ا( 
82 حي السالم عين قادوس    5) زنقة 

32882 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23 ووليوز 

2)2) تحت رقم 632).

488I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

 STE Y.A.W DE TRAVAUX
DIVERS SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية
عمارة نوميدوا شارع محمد ا خامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35222، 
تازة املغرب

 STE Y.A.W DE TRAVAUX
DIVERS SARL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار بني 

عبد الكريم جماعة بوشفاعة دائرة 
واد امليل عمالة تازة - 35222 تازة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5328
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   8(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Y.A.W DE TRAVAUX DIVERS

.SARL
االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة او البناء/ مقاول الزراعة.
دوار بني   : عنوان املقر االجتماعي 
عبد الكريم جماعة بوشفاعة دائرة 
تازة   35222  - واد امليل عمالة تازة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
522 حصة    : السيد سعيد خناز 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : عزوز  الصالحي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  خناز  سعيد  السيد 
تازة  الكريم بوشفاعة  بني عبد  دوار 

35222 تازة املغرب.
عنوانه)ا(  عزوز  الصالحي  السيد 
تازة  الكريم بوشفاعة  بني عبد  دوار 

35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خناز  سعيد  السيد 
تازة  الكريم بوشفاعة  بني عبد  دوار 

35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم )6).
482I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

شيكاغو إكوم
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE TALBI SARL AU
 BD Grande Ceinture - Rés.

 SARA Imm GH7, 4ème Etage,
 Appt 8 - Hay Mohammadi

 CASABLANCA، 20570،
CASABLANCA MAROC

شيكاغو إكوم شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سومية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

ا خامس، رقم ))، النخيل - 2342) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465383

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : شيكاغو 

إكوم.
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ، والسلع   ، وتصدور جميع املنتجات 

واملواد ، واملعدات بجميع أنواعها ؛
السلع  وتسويق  وتوزيع  تجارة 

واملنتجات من جميع األنواع ؛
التجارة اإللكترونية والتسويق ؛

خدمات استشارية والتكوين ؛
التمثيل التجاري  ذميع العالمات 

التجارية ؛
أي  تشغيل   ، تأجير   ، إنشاء 
ورشة   ، مصنع   ، أعمال   ، مؤسسة 
عمل تتعلق باألنشطة املذكورة أعاله 
األنشطة  جميع   ، عام  وبشكل 
التجارية والصناعية واملالية واملنقولة 
أو  مباشر  بشكل  مرتبطة  والعقارية 

غير مباشر بالهدف االجتماعي...
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سومية، 
ا خامس، رقم ))، النخيل - 2342) 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 582   : حمزة  حمد  اوت  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 422   : محسن  مدكور  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اوت حمد حمزة عنوانه)ا(  
 63 8، زنقة جبل هبري رقم  العنتروة 

الحي املحمدي 6822) الدار البيضاء 

املغرب.

السيد مدكور محسن عنوانه)ا( 
  55 رقم   82 زنقة  الفوارات  شارع 

الحي املحمدي 6822) الدار البيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوت حمد حمزة عنوانه)ا( 
 63 8، زنقة جبل هبري رقم  العنتروة 

الحي املحمدي 6822) الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732882.

4(2I

CHAMI CONSEILS

CALIFORNIA FISH
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CHAMI CONSEILS

حي الفتح شارع محج محمد 

السادس عمارة ارينا الطابق الرابع 

شقة 28 ، 72222، العيون املغرب

CALIFORNIA FISH  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي الوكالة 
28 بلوك E العيون  - 72222 العيون  

املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3(283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. CALIFORNIA FISH

: صيد بيع  غرض الشركة بإوجاز 

شراء االسماء و املنتوجات البحرية .

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الوكالة 28 بلوك E العيون  - 72222 

العيون  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد املذاهيد ميارة  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8222  : السيد املذاهيد ميارة    

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد املذاهيد ميارة  

موالي  حي   (24 املذموعة   28 رقم 

رشيد  72222 العيون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ميارة  املذاهيد  السيد 

موالي  حي   (24 املذموعة   28 رقم 

رشيد 72222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 23 ووليوز 

2)2) تحت رقم 635).

4(8I
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ائتمانية بوعرفة

STE MAROUANE IMPRIM
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائتمانية بوعرفة

رقم42 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 22)68، بوعرفة املغرب

STE MAROUANE IMPRIM شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6)8 
تجزئة الوحدة - 22)68 بوعرفة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

725
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAROUANE IMPRIM
تسيير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  البناء  اشغال   - مطبعة  و  مكتبة 
لوازم  جميع  بيع  مختلفة-  اشغال 
تموين و  املكتبيات و تجهيز املكاتب- 

تجهيز ا حفالت املختلفة..
 8(6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوعرفة   68(22  - الوحدة  تجزئة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مروان العربي :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : ا حسن  مروان  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العربي  مروان  السيد 
بوعرفة   68(22 الوحدة  حي   64

املغرب.

ا حسن عنوانه)ا(  مروان  السيد 
 68(22 السادس  محمد  شارع   88

بوعرفة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العربي  مروان  السيد 
بوعرفة   68(22 الوحدة  حي   64

املغرب
ا حسن عنوانه)ا(  مروان  السيد 
 68(22 السادس  محمد  شارع   88

بوعرفة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2)2) تحت رقم 47/2020.
4((I

ائتمانية بوعرفة

STE LOCATION TOUBAGHI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائتمانية بوعرفة

رقم42 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 22)68، بوعرفة املغرب
 STE LOCATION TOUBAGHI
شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد ا خامس - 22)68 تندرارة 
املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
727

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION TOUBAGHI
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تندرارة   68(22  - ا خامس  محمد 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : السيد عالوي رشيد 
بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد معمر التوباغي :  52 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  عالوي  السيد 
مركز تندرارة 22)68 تندرارة املغرب.

عنوانه)ا(  التوباغي  معمر  السيد 
تندرارة   68(22 بلحسن  اوالد  دوار 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  عالوي  السيد 

مركز تندرارة 22)68 تندرارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2)2) تحت رقم 48/2020.
4(3I

AUDIT HOUSE أودوت هاوس

SOTRADA
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
AUDIT HOUSE أودوت هاوس

تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 
الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

2852)، البيضاء املغرب
SOTRADA شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

حدووي رقم 5)5 سيدي معروف - 
2382) البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.858283
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (282 دجنبر   32 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   3.222.222»
«3.222.222 درهم» إلى «6.222.222 
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 

مع دوون الشركة املحددة املقدار و 
املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 4)7372.

4(4I

ائتمانية بوعرفة

STE KHAROUIA TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية بوعرفة
رقم42 زنقة الدار البيضاء بوعرفة 
بوعرفة، 22)68، بوعرفة املغرب

STE KHAROUIA TRANS شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بنت 
خطاب بوعنان - 22)68 بوعنان 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
782

 28 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHAROUIA TRANS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير.
حي بنت   : عنوان املقر االجتماعي 
بوعنان   68(22  - بوعنان  خطاب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
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 822   : امبارك  بوعزاوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوعزاوي امبارك عنوانه)ا( 

بوعنان   68(22 بوعنان  انباج  دوار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوعزاوي امبارك عنوانه)ا( 

بوعنان   68(22 بوعنان  انباج  دوار 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2)2) تحت رقم 43/2020.

4(5I

ازويتي ابراهيم )شخص جاتي(

DIVANO DI LUSSO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ازويتي ابراهيم )شخص جاتي(

5، عمارة أسكور، شارع طارق بن 
زياد ، 84322، سوق أربعاء الغرب 

املغرب

DIVANO DI LUSSO شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

طارق بن زياد، عمارة أسكور - 

84322 سوق أربعاء الغرب املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6582

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DIVANO DI LUSSO

تاجر   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

األثواب بالتقسيط.

- تاجر السذاد والزرابي لألثاث

- خياطة جميع أنواع األثواب

كما  بالداخل  والشراء  البيع   -

با خارج  ذميع أنواع األثواب

والتصدور  ذميع  االستيراد   -

املنتوجات واآلالت.

العمليات  ا خدمات،  جميع   -

الصناعية، التجارية، واملالية املنقولة 

والعقارية املرتبطة مباشرة أو بطريقة 

االجتماعي  بالهدف  مباشرة  غير 

وبجميع األهداف املشابهة..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - أسكور  عمارة  زياد،  بن  طارق 

84322 سوق أربعاء الغرب املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

أسكور  عبدالرحمان  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

أسكور  عبدالرحمان  السيد 

عمارة  أنزران،  بئر  شارع  عنوانه)ا( 

الغرب  أربعاء  سوق   84322 أسكور 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

أسكور  عبدالرحمان  السيد 

عمارة  أنزران،  بئر  شارع  عنوانه)ا( 

الغرب  أربعاء  سوق   84322 أسكور 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

الغرب   االربعاء  بسوق  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 ووليوز   27 بتاريخ 

.54/2020

4(6I

FIDUBAC SARL

MIDITERANIE
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
FIDUBAC SARL

)86مكرر شارع ووسف ابن تاشفين 
 NADOR، الشقة رقم 88 الناضور

62000، nador maroc
MIDITERANIE شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي شارع األمير 

سيدي محمد رقم 83) الناظور - 
222)6  الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.82387

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
املنتجات  وتصدور  استيراد 

االستهالكية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 83 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )23.

4(7I

Chtita ayyoub

GYM HOUSSE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Chtita ayyoub
 hay saada ain taoujdate ، 86
51100، Ain taoujdate Maroc
GYM HOUSSE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 
87 اقامة 4) حي االمان مكناس - 

52222 مكناس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
52252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.HOUSSE
نادي   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

اللياقة البدنية
.عنوان املقر االجتماعي : شقة رقم 
 - مكناس  االمان  حي   (4 اقامة   87

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : امين   حسن  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  امين   حسن  السيد 
االمان  حي   (4 اقامة   87 رقم  شقة 

مكناس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امين   حسن  السيد 
االمان  حي   (4 اقامة   87 رقم  شقة 

مكناس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 1885/2020.
4(8I

AUDIT HOUSE أودوت هاوس

سوكوماديس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDIT HOUSE أودوت هاوس
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 
الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

2852)، البيضاء املغرب
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سوكوماديس «شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 5 زنقة 
ماجيالن - - البيضاء املغرب.

«تعيين ممثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.642(2
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
وتبعا   (2(2 أبريل   (3 في  املؤرخ 
تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ون( 

املمثل)ون( القانوني)ون(: 
- الفياللي سلمى

- الفياللي عبد اللطيف
- . شركة جات مسؤولية محدودة 
جات الشريك الوحيد الكائن مقرها 

اإلجتماعي ب: . . . .
عند  التجاري  السذل  رقم 

االقتضاء: 2)642
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)7372.
4(2I

CARREFOUR DES MANAGERS

LIGHT FACTORY 
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
 LIGHT FACTORY شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 BUSINESS CENTER ICHRAK,
 IMM 3, RDC ROUTE EL JADIDA,
LISSASFA  - 20800 الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

452727
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   25

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LIGHT  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.FACTORY
غرض الشركة بإوجاز : • 

تسويق املعدات واألجهزة الكهربائية
نقل البضائع   •

األعمال املختلفة و البناء    •
املواد  جميع  تسويق   •

واملنتجات
االستيراد والتصدور   •

األعمال  جميع  تنفيذ   •
 حساب الغير

ال  ا خدمات  تنفيذ جميع   •
سيما في سياق املناولة  

التنظيف والصيانة  •
العمليات  جميع  وعموما   •
و  املنقولة  الصناعية،  و  التجارية 
غير املنقولة و املالية املتعلقة بصفة 
باملذاالت  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

السالفة الذكر..
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 BUSINESS CENTER ICHRAK,
 IMM 3, RDC ROUTE EL JADIDA,
الدار البيضاء   LISSASFA  - (2822

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
مقسم  درهم،   82.222.222,22

كالتالي:
السيد محمد  اسطاوب :  82.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 82.222   : السيدة منى اسطاوب 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 82.222   : السيدة لينا اسطاوب 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد  اسطاوب عنوانه)ا( 
 ( رقم  الطالبي  حدائق  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2822 كاليفورني 

املغرب.

عنوانه)ا(  اسطاوب  منى  السيدة 
 ( رقم  الطالبي  حدائق  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2822 كاليفورني 

املغرب.
عنوانه)ا(  اسطاوب  لينا  السيدة 
 ( رقم  الطالبي  حدائق  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2822 كاليفورني 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد  اسطاوب عنوانه)ا( 
 ( رقم  الطالبي  حدائق  تجزئة 
البيضاء  الدار   (2822 كاليفورني 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 25 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم -.

432I

FIDIA CONSEIL

TS SERV تس سيغف
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDIA CONSEIL

 BD 11 JANVIER 1ER 75
 ETAGE CASABLANCA 75

 BD 11 JANVIER 1ER ETAGE
 CASABLANCA، 20130،
CASABLANCA MAROC

تس سيغف TS SERV  شركة جات 
املسؤولية املحدودة

 BD 75 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 11 JANVIER 1 ER ETAGE APPT
CASABLANCA 20130 169 الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

463353
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تس   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TS SERV سيغف

أعمال    : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء وا حراسة العامة وجميع مواد 

التشييد.

 BD  75  : عنوان املقر االجتماعي 

 88 JANVIER 8 ER ETAGE APPT

الدار   862 CASABLANCA (2832

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : موالي طاهر بوخريس   السيد  

522 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

السيدة العطار سارة :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد  موالي طاهر بوخريس  : 8 

بقيمة 822 درهم.

بقيمة   8  : سارة  العطار  السيدة 

822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

بوخريس   طاهر  موالي  السيد  

طابق   44 اليساسفة رقم  عنوانه)ا( 

)2 2832) الدار البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  سارة  العطار  السيدة 

الدار   (2832 رقم    ( حى كرم زنقة 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوخريس   طاهر  موالي  السيد  

طابق   44 اليساسفة رقم  عنوانه)ا( 

)2 2832) الدار البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  سارة  العطار  السيد 

الدار   (2832 رقم    ( حى كرم زنقة 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737458.

438I
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AUDIT HOUSE أودوت هاوس

بومري
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

AUDIT HOUSE أودوت هاوس
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 
الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

2852)، البيضاء املغرب
بومري  شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
السالمة ) رقم 6 سيدي معروف - 

2382) البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.363648

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(2 وناور   82 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

بومزبرا ليلى كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736266.

43(I

ANOIR & ASSOCIES

ECOCIEL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

ECOCIEL شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ك 48 
تجزئة جنان  عين الشقف 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ECOCIEL
: - األعمال  غرض الشركة بإوجاز 
عمليات  ومنشآت  للمبنى  املختلفة 

توفير الطاقة ؛
- استيراد وتصدور أي منتج ؛

إدارة املشاريع وتجريبها وتنسيق   -
وتعلق  فيما  واملواقع  األعمال 

بالطاقات املتجددة ؛
الفنية  املشورة  تقدوم   -

والتنظيمية بشأن مشاريع البناء.
وهندسة  واستشارات  دراسات   -

وتركيب شبكات االتصاالت.
املعلومات  تكنولوجيا  صيانة   -

واالتصاالت ؛.
 48 ك   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 32222 عين الشقف  تجزئة جنان  

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
الشيخي  العزيز  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشيخي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ا ذنان 8 رقم 37 س 
األندلس عين الشقف  موالي يعقوب 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشيخي  العزيز  عبد  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة ا ذنان 8 رقم 37 س 
األندلس عين الشقف  موالي يعقوب 

32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 7)86.
433I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE FRIGE›CLIM
S.A.R.L AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 SOCIETE FRIGE›CLIM S.A.R.L
AU شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الطابق 
السفلي ملك حميدو 3 , تجزئة 

النسيم شارع ملوية رقم 3 جرسيف 
- 35822 جرسيف املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

 EN : رقم التقييد في السذل التجاري
COURS

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE FRIGE’CLIM S.A.R.L

.AU
أشغال   -  : غرض الشركة بإوجاز 
ألنظمة  واالصالح  للصيانة  مختلفة 

التكييف , كاميرة مراقبة
- تفاوض تجاري 

- تصدور و استيراد.
الطابق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تجزئة   ,  3 حميدو  ملك  السفلي 
3 جرسيف  النسيم شارع ملوية رقم 

- 35822 جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : كريمي  رشيد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كريمي  رشيد  السيد 

 35822 جرسيف  بخوشة  تجزئة 

جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كريمي  رشيد  السيد 

 35822 جرسيف  بخوشة  تجزئة 

جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 797/2020.

434I

AUDIT HOUSE أودوت هاوس

مجموعة مدارس جسور 
املستقبل الحرة

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تعيين ممثل قانوني للشركة

AUDIT HOUSE أودوت هاوس
تجزئة الكولين ) عمارة لوماتينيون 

الطابق ) املكتب 6 سيدي معروف، 

2852)، البيضاء املغرب

مجموعة مدارس جسور املستقبل 

ا حرة  «شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي 

الليمون عين الشق الحي ا حسني - - 

البيضاء املغرب.

«تعيين ممثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.856522

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

وتبعا   (2(2 أبريل   32 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ون( 

املمثل)ون( القانوني)ون(: 
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- الفياللي عبد اللطيف
- الرا�سي بن جلون مريم

- . شركة جات مسؤولية محدودة 
جات الشريك الوحيد الكائن مقرها 

اإلجتماعي ب: . . . .
عند  التجاري  السذل  رقم 

االقتضاء: 856522
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم ))7372.
435I

commerce et travaux du sahara 

RITAJ PESCA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
commerce et travaux du sahara
 N 113 BD CHABAB Tan Tan ،

82000، TAN TAN MAROC
RITAJ PESCA شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي العودة 
بلوك E الرقم 883 العيون - 72222 

العيون املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(7445

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (282 غشت   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد   )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من   522 الكركاري 
السيد  لفائدة   حصة   8.222 أصل 
غشت   2( براهيم الدواح بتاريخ  )ة( 

.(282
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 86 غشت 

282) تحت رقم 2155/19.
436I

SHORA AUDITING

WAMNAY
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
SHORA AUDITING

 BD EL QODS AIN CHOCK  N°

 836 CASABLANCA، 20460،
CASABLANCA MAROC

WAMNAY  شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة امللك 
هلل زنقة الفرات الطابق السفلي م)  

- 2332) الدار البيضاء املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(38882

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(2 وونيو   88 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

بندريوش عبد الهادي  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732346.
437I

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU

اكوال توزيع
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE TALBI SARL AU
 BD Grande Ceinture - Rés.

 SARA Imm GH7, 4ème Etage,
 Appt 8 - Hay Mohammadi
 CASABLANCA، 20570،
CASABLANCA MAROC

اكوال توزيع شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 
ا خامس، رقم ))، النخيل - 2342) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اكوال   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

توزيع.

التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املنتجات  وتوزيع  وتسويق  العامة 

ومواد التنظيف ؛

والتسويق  والتوزيع  التداول 

 ذميع السلع وجميع املنتجات ؛

بنصف  والبيع  با ذملة  البيع 

والتوزيع  بالتقسيط  والبيع  ا ذملة 

جميع  من  واملعدات  السلع   ذميع 

األنواع ؛

التمثيل التجاري  ذميع العالمات 

التجارية ؛

العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 

واملالية  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتصلة  والعقارات  واملنقولة 

التي  باألنشطة  أو غير مباشر  مباشر 

تتم بموجبها أو من املحتمل أن تعزز 

تطوير الشركة..
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة  سومية، 
ا خامس، رقم ))، النخيل - 2342) 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : محمد  اكشار  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  اكشار  السيد 

382، تجزئة نبيلة مخلوف )2 الدروة 

6822) برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  اكشار  السيد 

382، تجزئة نبيلة مخلوف )2 الدروة 

6822) برشيد املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732888.

438I

BAYOUTI CONSTRUCTION SARL AU

 BAYOUTI CONSTRUCTION
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 BAYOUTI CONSTRUCTION
SARL AU

83 زنقة احمد املذاطي اقامة االلب 
الطابق 8 الشقة 8 املعاريف ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب

 BAYOUTI CONSTRUCTION
SARL AU شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 زنقة 
احمد املذاطي اقامة االلب الطابق 

8 الشقة 8 املعاريف - 2222) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465262

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BAYOUTI CONSTRUCTION

.SARL AU
املذال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري.
زنقة   83  : عنوان املقر االجتماعي 
احمد املذاطي اقامة االلب الطابق 
 (2222  - املعاريف   8 الشقة   8

الدارالبيضاء املغرب.
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أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة فاطمة الشاوتي :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة فاطمة الشاوتي عنوانه)ا( 
 84 رقم   82 زنقة   3 الكريمات  حي 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة فاطمة الشاوتي عنوانه)ا( 
 84 رقم   82 زنقة   3 الكريمات  حي 

2222) الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73826.

432I

CABINET ASOFI

5G NEGOCE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

5G NEGOCE شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ابن تاشفين الطابق الثاني شقة رقم 

3 طنجة - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

826885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 5G  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEGOCE
 IMPORT : غرض الشركة بإوجاز

.EXPORT DES MACHINES
شارع   5  : عنوان املقر االجتماعي 
ابن تاشفين الطابق الثاني شقة رقم 

3 طنجة - 22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد عبد ا حق أشن 

حصة بقيمة 82 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد عبد ا حق أشن عنوانه)ا( 
  22222 الزهرة  عين  ابنعيساتا  دوار 

الدريوش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد ا حق أشن عنوانه)ا( 
  22222 الزهرة  عين  ابنعيساتا  دوار 

الدريوش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3884.
442I

مستامنة شامة

NOUR MEDITERANNEE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )84 
الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب
NOUR MEDITERANNEE شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 

 حسن زنقة 86 - 222)6 الناظور 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.87683

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 32 وناور 2)2) تمت إضافة 

إلى نشاط الشركة  التالية  األنشطة 

ا حالي :

توزيع البضائع

تجارة ا حبوب والبقوليات.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 26 فبراور 

2)2) تحت رقم 878.

448I

AG Expertise 

AG EXPERTISE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AG Expertise

تجزئة عين الشق. بلوك 83، رقم 6، 

الطابق التاني، عين الشق ، 2472)، 

الدار البيضاء املغرب

AG Expertise  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة عين 

الشق. بلوك 83، رقم 6، الطابق 

التاني، عين الشق - 2472) الدار 

البيضاء  املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465265

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AG  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. Expertise

مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

دراسات وأبحات و نصائح في امليدان 

التقني. .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عين الشق. بلوك 83، رقم 6، الطابق 

الدار   (2472  - الشق  عين  التاني، 

البيضاء  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  غريبي   عادل  السيد 
 (2((2 األلفة   ،78 رقم   ،58 زنقة 

الدار البيضاء  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غريبي   عادل  السيد 
 (2((2 األلفة    ،58 رقم   ،78 زنقة 

الدار البيضاء  املغرب 

 - بتاريخ  تم اإلوداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

44(I

مستامنة شامة

NOUR MEDITERANNEE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )84 

الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

NOUR MEDITERANNEE شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 

 حسن زنقة 86 حي اوالد  حسن 
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زنقة 86 222)6 الناظور املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.87683

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 فبراور   88 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
استيراد املواد الغذائية العامة
توزيع املواد الغذائية العامة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 27 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 8)8.
443I

distra conseils

BIO EMBALLAGE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

distra conseils
رقم ) بلوك 8) الطابق الثاني الحي 
ا حسني ، 42222، مراكش املغرب
BIO EMBALLAGE شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN SIS A N°332 LOT
 AIN SLIM NAKHIL SUD

MARRAKECH  - 40000 مراكش 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
823767

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (2
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EMBALLAGE

في  تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األكياس البالستيكية 

تاجر.

 : االجتماعي  املقر  عنوان 

 MAGASIN SIS A N°33( LOT

 AIN SLIM NAKHIL SUD

مراكش   MARRAKECH  - 42222

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد صا ح ا حيان :  22) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ا حيان  صا ح  السيد 

مراكش   645 رقم  العزوزية  تجزئة 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ا حيان  صا ح  السيد 

مراكش   645 رقم  العزوزية  تجزئة 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

مارس   (2 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 3))883.

444I

CABINET ASOFI

INTERTAC
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

INTERTAC شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 5 شارع 

ابن تاشفين الطابق الثاني شقة رقم 

3 طنجة - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

826887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INTERTAC

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

شارع   5  : عنوان املقر االجتماعي 

ابن تاشفين الطابق الثاني شقة رقم 

3 طنجة - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد عبد ا حق أشن 

حصة بقيمة 82 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد عبد ا حق أشن عنوانه)ا( 

 22222 الزهرة  عين  ابنعيساتا  دوار 

الدريوش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد ا حق أشن عنوانه)ا( 

 22222 الزهرة  عين  ابنعيساتا  دوار 

الدريوش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3885.

445I

مكتب الرياني للمحاسبة

تمسمان كاش
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مكتب الرياني للمحاسبة

شارع محمد داود رقم32)  تطوان ، 
23242، تطوان املغرب

تمسمان كاش  شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 22 
أبريل بوسافو  - 23222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6258
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   83
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تمسمان كاش .
الوسيط   : غرض الشركة بإوجاز 
للتحويالت املالية الوطنية والدولية.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تطوان   23222  - أبريل بوسافو    22

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : تعمنت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : تعمنت  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  تعمنت  محمد  السيد 
شارع الطائف رقم 838 ط 8  23222 

تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  تعمنت  محمد  السيد 
 23222 بوسافو   أبريل   22 شارع 

تطوان املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  تعمنت  محمد  السيد 
شارع الطائف رقم 838 ط 8  23222 

تطوان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
)2 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8237.
447I

KAMAR BENOUNA

COPARA ش م م
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
COPARA ش م م  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 
لهوامي  بوسكورة - )788) 

الدارالبيضاء املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.883((3

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   3.722.222»
 4.222.222» إلى  درهم»   322.222»
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738884.
448I

karama conseil

 STE 2SRF NEGOCE
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE 2SRF NEGOCE SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 دوار 

اوالد امحمد السذع عين الشقف 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

63242

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.(SRF NEGOCE SARL AU

غرض الشركة بإوجاز : مقاولة في 

االشغال املختلفة و البناء.

دوار   68  : عنوان املقر االجتماعي 

الشقف  عين  السذع  امحمد  اوالد 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22سنة سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : عمر  ا حماني  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  ا حماني  السيد 

الفضيل  درب   3 شقة   86 عمارة 

فاس   32222 فاس  بهيج  تجزئة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  ا حماني  السيد 

الفضيل  درب   3 شقة   86 عمارة 

فاس   32222 فاس  بهيج  تجزئة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1546/2020.

442I

ste imtiyaz conseils sarl

BEWUD
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

8 زنقة العربية السعودوة الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدونة ا ذدودة 

فاس ، 32222، فاس املغرب

BEWUD شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم ا خطابي اقامة بن 

موسة الكواش الطابق الثاني فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

638(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BEWUD
*مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال مختلفة

*استيراد وتصدور

*تاجر.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عبد الكريم ا خطابي اقامة بن موسة 
الكواش الطابق الثاني فاس - 32222 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 82.222   : بنجلون كريم  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  كريم  بنجلون  السيد 
مبروكة  تجزئة   8 نواكشط  شارع 
الزهور 8 فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كريم  بنجلون  السيد 
مبروكة  تجزئة   8 نواكشط  شارع 

الزهور 8 فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8652.
458I

.sté. fidev SARL - A.U

CAFE BELLA STRADA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
.sté. fidev SARL - A.U

مكناس - 428 ادوور اجداد ابني 
امحمد ، 52222، مكناس املغرب

CAFE BELLA STRADA  شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
واسر 3، رقم 86، زنقة جمال الدون 
األفغاني الرشيد – )م.ج( - 52222 

مكناس املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

42223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CAFE  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. BELLA STRADA

غرض الشركة بإوجاز :  استغالل 

مطعم،  حلويات،  محل  و  مقهى 

معدات  كراء  استيراد،  و  تصدور 

املقاهي و املطاعم،  ممون ا حفالت.

عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
86، زنقة جمال الدون  3، رقم  واسر 

 52222  - )م.ج(   – األفغاني الرشيد 

مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

82.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

السيدة سعاد العلمي :  85 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 35   : معتصم    مهدي  السيد  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

  : محمد ر�سى معتصم    السيد  

52 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

معتصم   ر�سى  محمد  السيد  

 3 ا ذميل  املنظر   ،827 عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب.

السيد  مهدي معتصم   عنوانه)ا( 

 52222  3 ا ذميل  املنظر   ،827

مكناس املغرب.

عنوانه)ا(  العلمي  سعاد  السيدة 

 52222  3 ا ذميل  املنظر   ،827

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

معتصم   ر�سى  محمد  السيد  

 3 ا ذميل  املنظر   ،827 عنوانه)ا( 

52222 مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   2( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8828.

45(I

ste imtiyaz conseils sarl

SIGMATIN
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

8 زنقة العربية السعودوة الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدونة ا ذدودة 

فاس ، 32222، فاس املغرب

SIGMATIN شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم ا خطابي اقامة بن 

موسة الكواش الطابق الثاني فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

63882

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SIGMATIN

*استيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

وتصدور.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم ا خطابي اقامة بن موسة 

الكواش الطابق الثاني فاس - 32222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد ادريس الزاهد  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد ادريس الزاهد  
حي مبروكة عين هارون   3 زنقة   3(

فاس 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد ادريس الزاهد  
حي مبروكة عين هارون   3 زنقة   3(

فاس 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8642.

453I

PALMIERS PROMO

PALMIERS PROMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PALMIERS PROMO

 RES  AL FATH, 217 BD BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE, ETAGE
 ،1 N°3 CASABLANCA ، 20380

الدارالبيضاء املغرب
PALMIERS PROMO شركة جات 

املسؤولية املحدودة
  RES وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AL FATH, 217 BD BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE,

 ETAGE 1 N°3 CASABLANCA
الدارالبيضاء 2382) الدارالبيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

7325(2
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PALMIERS PROMO
الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري.

  RES  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 AL FATH, (87 BD BRAHIM

 ROUDANI PROLONGE, ETAGE

N°3 CASABLANCA 8 الدارالبيضاء 

2382) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 422.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حمدان  العلمي  نوفل  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.622   :

للحصة .

822 حصة    : السيد سالوي فهد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد سالوي محمد :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 822   : عبدهللا  سالوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 : حمدان  العلمي  نوفل  السيد 

8622 بقيمة 822 درهم.

بقيمة   822  : السيد سالوي فهد 

822 درهم.

السيد سالوي محمد : 822 بقيمة 

822 درهم.

 822  : عبدهللا  سالوي  السيد 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

حمدان  العلمي  نوفل  السيد 
عنوانه)ا( رقم 82 تجزئةاملسفر شقة 

 32222 اموزار  طريق   3 6الطابق 

فاس املغرب.

عنوانه)ا(  فهد  سالوي  السيد 

طريق   ( الياسمين شقة  تجزئة   (8

اموزار 32222 فاس املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  سالوي  السيد 

اقامة ندى زنقة ابي بكر زنيبر شقة 84  

32222 فاس املغرب.

السيد سالوي عبدهللا عنوانه)ا( 

حي ولي العهد زنقة 8 فيال 3) 32222 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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حمدان  العلمي  نوفل  السيد 
عنوانه)ا( رقم 82 تجزئةاملسفر شقة 

 32222 اموزار  طريق   3 6الطابق 

فاس املغرب

عنوانه)ا(  فهد  سالوي  السيد 

طريق   ( الياسمين شقة  تجزئة   (8

اموزار 32222 فاس املغرب

عنوانه)ا(  محمد  سالوي  السيد 

اقامة ندى زنقة ابي بكر زنيبر شقة 84 

32222 فاس املغرب

السيد سالوي عبدهللا عنوانه)ا( 

حي ولي العهد زنقة 8 فيال 3) 32222 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 385252.

454I

نوري اودوت

مدرسة النصر الجميل الخاصة
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

نوري اودوت
رقم 6 الشقة رقم 82 زنقة بيروت 

مكناس ، 52222، مكناس املغرب

مدرسة النصر ا ذميل ا خاصة 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 88 

، زنقة اوفني ، عمارة ا حبوس  - 

52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

52282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مدرسة 

النصر ا ذميل ا خاصة.
التعليم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االبتدائي و االولي.
 88 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
 - ا حبوس   عمارة   ، اوفني  زنقة   ،

52222 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة خاطر نادوة :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  نادوة  خاطر  السيدة 
رقم 88 ، زنقة اوفني ، عمارة ا حبوس  

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نادوة  خاطر  السيدة 
رقم 88 ، زنقة اوفني ، عمارة ا حبوس  

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم -.

455I

Mouhcine Bouksim

FER POWER
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
Mouhcine Bouksim

حي موالي رشيد مجموعة 3 زنقة 
 casablanca ،2 ، 8 رقم 8 البيضاء(

maroc
FER POWER شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
سلوى رقم 8 شقة رقم ) الطابق 
السفلي تيط مليل الدار البيضاء - 

2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

464867

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FER  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.POWER

  : بإوجاز  الشركة  غرض 

 I M M E U B L E S , P R O M O T E U R

.IMMOBILIER

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   ( رقم  شقة   8 رقم  سلوى 

 - البيضاء  الدار  مليل  تيط  السفلي 

2222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد هللا فتوح :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد عبد هللا الصابونجي :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فتوح  عبد هللا  السيد 

حي موالي عبد هللا شارع رقم 37 اس 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب.

الصابونجي  هللا  عبد  السيد 

اقامة اومان ا ذدودة   86 عنوانه)ا( 

4222) ا ذدودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتوح  عبد هللا  السيد 

حي موالي عبد هللا شارع رقم 37 اس 

2222) الدار البيضاء  الدار البيضاء 

املغرب

الصابونجي  هللا  عبد  السيد 

اقامة اومان ا ذدودة   86 عنوانه)ا( 

4222) ا ذدودة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

456I

la ventana hacia marruecos

 BCN DE CONSTRUCTION

SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

la ventana hacia marruecos

 RUE LIBAN RESIDANCE

 YAMNA 1 2° ETG N° 41 ،

90000، TANGER MAROC

 BCN DE CONSTRUCTION SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

 IMM8, وعنوان مقرها اإلجتماعي

 APP7 1er ETAGE COMPLEXE

 FANE BAYT ALM ATIQ(

TANGER - 90000 طنجة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.83423

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(2 وونيو   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( سعيد  بوحيلة 

أصل  من  اجتماعية  حصة   522

8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( عبد 

وونيو   86 بتاريخ  الشبعة  السالم  

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3874.

457I

KAMAR BENOUNA

DOMAINE ROSAROUM
إعالن متعدد القرارات

KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC

DOMAINE ROSAROUM  «شركة 

جات املسؤولية املحدودة»
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وعنوان مقرها االجتماعي: اقامة 
سميب شارع محمد زفزاف اهل 
لغالم طريق تيط مليل  - 2)26) 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.(82562

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 23 ووليوز 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
الزيادة في راسمال/النقص في راسمال 
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
من  راسمال  في  الزيادة  قرر  ماولي: 
 84.6(2.222 الى  درهم   6.6(2.222
من  املال  راس  نقص من  درهم.قرر 
تغيير   (.522.222 2.222)84.6الى 

البند السادس من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
الذي   : السادس  البند  رقم  بند 

ونص على ماولي: راسمال
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738885.

458I

SOCOJUFI SARL

FARFALLA TESSITURA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 82

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC
FARFALLA TESSITURA شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 
الشراردة درب لوبيال بوركون 

الدارالبيضاء 2242) الدارالبيضاء 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

448638

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 غشت   (6

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FARFALLA TESSITURA

االتجار   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وبيع  شراء   * واملالبس  األقمشة  في 

 * األصناف  جميع  وتسويق  وتوزيع 

استيراد - تصدور بشكل عام.

 82  : االجتماعي  املقر  عنوان 
بوركون  لوبيال  درب  الشراردة  زنقة 

الدارالبيضاء   (2242 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد سعيد ا حنا�سي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد سعيد ا حنا�سي عنوانه)ا( 

 82 رقم  ب  عمارة  السالم  اقامة 

سيدي معروف 2)25) الدارالبيضاء 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد ا حنا�سي عنوانه)ا( 

 82 رقم  ب  عمارة  السالم  اقامة 

سيدي معروف 2)25) الدارالبيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

شتنبر 282) تحت رقم 2)4)78.

452I

KAMAR BENOUNA

FRACH ش م م
إعالن متعدد القرارات
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
FRACH ش م م  «شركة جات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: الحي 

الصناعي سيدي عثمان بن امسك 
التجزئة رقم 3)8 زنقة 3 - 2)26) 

الدارالبيضاء املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.888843

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 82 شتنبر 222)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

الزيادة في راسمال
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
 87.222.222 الزيادة في راسمال من 
حصة   5.522 ب   ((.522.222 الى 
تغيير  للواحدة  درهم   8.222 بفئة 

البند السابع من القوانين 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:  

راسمال
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 222) تحت رقم 348264.
462I

khbabez services compta

BUTTERFLY COSMETICS 
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة
khbabez services compta

 n172 amal  4 cym rabat CYM،
10053، RABAT MAROC

   BUTTERFLY COSMETICS 
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )8 
زنقة مصطفى املنفلوطي الدار 

البيضاء - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.84(545

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 5) أكتوبر 282) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
املنفلوطي  مصطفى  زنقة   8( «رقم 
الدار   (2222  - البيضاء  الدار 
البيضاء املغرب» إلى «زاوية املوحدون 

و زنقة الريش محل رقم 3 حسان -  
2)822 الرباط  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وناور   (2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2)2) تحت رقم )82486.

468I

ZOHASI SAHARA

INFIRMERIE ZAHRAA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ZOHASI SAHARA

823 شارع مزوار، حي الفتح، 
العيون، 72222، العيون املغرب
INFIRMERIE ZAHRAA شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
موالي رشيد بلوك F رقم 86  - 

72222 العيون املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3(8(8
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.INFIRMERIE ZAHRAA
غرض الشركة بإوجاز : التمريض
- املساعدة الطبية واالجتماعية ،

- الصحة املهنية ،
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- 4) ساعة رعاوة تمريضية طارئة 
-عالجات الراحة والرفاهية ،

للمراقبة و  -اتفاقيات مع األطباء 
العالج

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -   86 رقم   F بلوك  رشيد  موالي 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد البكاي :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة رفيقة لولود :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  البكاي  سعيد  السيد 
ووسف  موالي  شارع  السالم  حي 
العيون   72222  56 زنقة العود رقم 

املغرب.
عنوانه)ا(  لولود  رفيقة  السيدة 
ووسف  موالي  شارع  السالم  حي 
العيون   72222 زنقة العود رقم56  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لولود  رفيقة  السيدة 
حي السالم شارع موالي ووسف زنقة 
العود رقم 56 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 82 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1302/2020.
46(I

مكتب الرياني للمحاسبة

مروكان سنايل فرمينغ كومباني
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب الرياني للمحاسبة
شارع محمد داود رقم32)  تطوان ، 

23242، تطوان املغرب
مروكان سناول فرمينغ كومباني 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع بني 

حذوفة رقم 43 كويلما ط8 - 23222 

تطوان املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : مروكان 

سناول فرمينغ كومباني.

تربية   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حلزون.

عنوان املقر االجتماعي : شارع بني 

حذوفة رقم 43 كويلما ط8 - 23222 

تطوان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد رضا سليم سقال :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد رضا سليم سقال عنوانه)ا( 

 23222 الزيتون   ج  الطوب  دوار 

تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد رضا سليم سقال عنوانه)ا( 

 23222 الزيتون   ج  الطوب  دوار 

تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

27 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 2)88.

463I

NOUVAFISC

STE YOUSUCCESS  SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
NOUVAFISC

عمارة بولهدور شارع املقاومة اوت 
ملول انزكان ، 82652، انزكان 

املغرب
STE YOUSUCCESS  SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 

افرني  ب مدخل 4 الشقة 388 حي 
رياض السالم اكادور  - 82222 اكادور 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

43242
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   (2
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUSUCCESS  SARL
: بيع املواد  غرض الشركة بإوجاز 
العامة  -التجارة  الفالحية  واملعدات 

-التصدور واالستراد.
عمارة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   388 الشقة   4 ب مدخل  افرني  
رياض السالم اكادور  - 82222 اكادور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 (52   : اسماء  بندارة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد عبد العزيز بوسعيد :  752 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اسماء  بندارة  السيدة 

عمارة افرني  ب مدخل 4 الشقة 388 

 82222 اكادور  السالم  رياض  حي 

اكادور املغرب.

بوسعيد  العزيز  عبد  السيد 

 4 عمارة افرني  ب مدخل  عنوانه)ا( 

الشقة 388 حي رياض السالم اكادور 

82222 اكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوسعيد  العزيز  عبد  السيد 

 4 عمارة افرني  ب مدخل  عنوانه)ا( 

الشقة 388 حي رياض السالم اكادور 

82222 اكادور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   8( بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم )8)22.

464I

khbabez services compta

BUTTERFLY COSMETICS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

khbabez services compta

 n172 amal  4 cym rabat CYM،

10053، RABAT MAROC

BUTTERFLY COSMETICS    شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

املوحدون وزنقة الريش محل رقم 3 

2)822 الرباط املغرب. حسان  -  

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84(545

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 5) أكتوبر 282) تم تعيين 

مسير جدود للشركة السيد)ة( مدوح 

ابتسام كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وناور   (2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2)2) تحت رقم )82486.

465I
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zagora consulting sarl

JOYEUX VOYAGES
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
zagora consulting sarl

رقم882  شارع محمد ا خامس ، 
47222، زاكورة املغرب

JOYEUX VOYAGES شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوالد 
غنام فزواطة - 47222 زاكورة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 وونيو   24
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.JOYEUX VOYAGES
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السياحي.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
زاكورة   47222  - اوالد غنام فزواطة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد صادق عبد السالم :  622 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 (22   : هللا  عبد  صادق  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 (22   : السيد صادق عبد القادر 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم  عبد  صادق  السيد 
رقم  هللا  معطى  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 اسكجور   (482

املغرب.

السيد صادق عبد هللا عنوانه)ا( 
 42222 نسلطانت  السلطان  دوار 

مراكش املغرب.
القادر  عبد  صادق  السيد 
عمارة  العزيزية  محاميد  عنوانه)ا( 
مراكش   42222  8 رقم   3 م الطابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
القادر  عبد  صادق  السيد 
عمارة  العزيزية  محاميد  عنوانه)ا( 
مراكش   42222  8 رقم   3 م الطابق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   24 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم 882.

466I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

QUINCAILLERE LAAYOUNE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 
العيون الساقية ا حمراء

صندوق البرود 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

 QUINCAILLERE LAAYOUNE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 727 

رقم 426 - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
38445

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.QUINCAILLERE LAAYOUNE
: بيع  مواد  غرض الشركة بإوجاز 

البناء -العقاقير.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العيون   72222  -  426 رقم   727

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد ا حسان الكزاري :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا حسان الكزاري عنوانه)ا( 
تجزئة 727 رقم 426 72222 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا حسان الكزاري عنوانه)ا( 
تجزئة 727 رقم 426 72222 العيون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
86 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 763/20.
467I

EL MANSORI H&H

EL MANSORI H&H
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
EL MANSORI H&H

 Lot al woroud adnan lot 84 1ere
 étage n 5 tanger Lot al woroud

 adnan lot 84 1ere étage n 5
tanger، 90040، tanger maroc

EL MANSORI H&H شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الورود عدنان قطعة 84 طابق 

8 رقم 5 طنجة - 22242 طنجة  
املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

825842

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MANSORI H&H

شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

لالشغال املختلفة و التوريدات.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الورود عدنان قطعة 84 طابق 8 رقم 

5 طنجة - 22242 طنجة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 52   : املنصوري  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .

املنصوري  الدون  حسام  السيد 

درهم   8.222 بقيمة  حصة   52   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة هدى املنصوري عنوانه)ا( 

تجزئة الورود عدنان قطعة 84 طابق 
8 رقم 5 طنجة 22242 طنجة املغرب.

املنصوري  الدون  حسام  السيد 

عدنان  الورود  تجزئة  عنوانه)ا( 
طنجة   5 رقم   8 طابق   84 قطعة 

22242 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة هدى املنصوري عنوانه)ا( 

تجزئة الورود عدنان قطعة 84 طابق 
8 رقم 5 طنجة 22242 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 876)3).
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 INTERNATIONAL FEDERATION FOR TRADE

& BUSINESS

 INTERNATIONAL
 FEDRATION FOR TRADE &

BUSINESS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 INTERNATIONAL FEDERATION

FOR TRADE & BUSINESS

 SECTEUR 1, N°679, RIAD

 OULED MTAA ، 12000،

TEMARA MAROC

 INTERNATIONAL FEDRATION

FOR TRADE & BUSINESS شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي سيكتور 

8, رقم 672, حي الرياض والد مطاع - 

2)2)8 تمارة اململكة املغربية

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8322(3

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INTERNATIONAL FEDRATION

.FOR TRADE & BUSINESS

التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املقاوالتية,  االستشارة  الدولية, 

التصدور واالستيراد.
سيكتور   : عنوان املقر االجتماعي 
8, رقم 672, حي الرياض والد مطاع - 

2)2)8 تمارة اململكة املغربية.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد �سي محمد بلحسن :  8.222 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

بلحسن  محمد  �سي  السيد 
اقامة   ,82 عمارة   ,( شقة  عنوانه)ا( 
تمارة   8(2(2 الوفاق   ,5 هللا  ماشاء 

اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلحسن  محمد  �سي  السيد 
اقامة   ,82 عمارة   ,( شقة  عنوانه)ا( 
تمارة   8(2(2 الوفاق   ,5 هللا  ماشاء 

اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

2)2) تحت رقم 3487.
462I

AFTISSE CONSEIL

HUNICK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FUTUR MANAGEMENT
CONSULTING

 SIDI ABBAD 1 IMM. AL HAMRA
 27 ENTREE B APPT 5 ، 40090،

MARRAKECH MAROC
HUNICK شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة عين 
حميدة العمارة 3 الشوكة رقم 85 
املكتب رقم ) الطابق الثالث شارع 

عبد الكريم ا خطابي مراكش  - 
42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824775

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HUNICK
وسيط    : بإوجاز  الشركة  غرض 

تجاري 
استشارات في التسيير 
االستيراد و التصدور 

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الشوكة رقم   3 عين حميدة العمارة 
الثالث  الطابق   ( رقم  املكتب   85
شارع عبد الكريم ا خطابي مراكش  - 

42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
  : السيدة نرجيس اوت الشذيع  
822 حصة بقيمة 822 درهم للحصة  
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الشذيع   اوت  نرجيس  السيدة 
واحة  ب   (4 أ  بالم  ريفر  عنوانه)ا( 
 42222 الويدان   ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشذيع   اوت  نرجيس  السيدة 
واحة  ب   (4 أ  بالم  ريفر  عنوانه)ا( 
 42222 الويدان   ابراهيم  سيدي 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884232.
472I

khbabez services compta

BUTTERFLY COSMETICS
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
khbabez services compta

 n172 amal  4 cym rabat CYM،
10053، RABAT MAROC

BUTTERFLY COSMETICS   شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

املوحدون وزنقة الريش محل رقم 3 
2)822 الرباط املغرب . حسان -  

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84(545
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (282 أكتوبر   (5 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   (.422.222»
 (.522.222» إلى  درهم»   822.222»
مقاصة  إجراء    : طريق  عن  درهم» 
مع دوون الشركة املحددة املقدار و 

املستحقة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وناور   (2 بتاريخ  بالرباط   التجارية 

2)2) تحت رقم )82486.
478I

JOURNAL LE MATIN

 GREENPLUS TRANS»
S.A.R.L

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JOURNAL LE MATIN
 BOULEVARD ABDERRAHIM 23

 BOUAABID Etage 2
 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

 GREENPLUS TRANS» S.A.R.L
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3333 
حي محمدي - أغادور أكادور 82222 

أكادور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
48223

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   24
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GREENPLUS TRANS» S.A.R.L
نقل  غرض الشركة بإوجاز : - 

البضائع نيابة عن الغير ؛
مستودعات لوجستية ؛  -

منصة متعددة الوسائط؛  -
مركبات  أسطول  إدارة   -

النقل.
رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أكادور  أغادور   - حي محمدي   3333

82222 أكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 
852.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 822   : السيدة املندولي عبد هللا  
حصة بقيمة 85.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املندولي عبد هللا  عنوانه)ا( 

أكادور 82222 أكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املندولي عبد هللا  عنوانه)ا( 

أكادور 82222 أكادور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
دجنبر   82 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 2)882.
47(I

كفاءات كونسولتينغ

KIMOCEUTALIMENTOS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

كفاءات كونسولتينغ
)48 شارع محمد ا خرازعمارة 

التوزاني تطوان ، 23222، تطوان 
املغرب

KIMOCEUTALIMENTOS  شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي بن 
دوبان شارع عالل الفا�سي رقم 383 
الفنيدق - )2382 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(7285

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. KIMOCEUTALIMENTOS
غرض الشركة بإوجاز : استيراد و 
بيع املوادالغدائية - بيع العقاقير- بيع 

العطور.
بن  حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 383 دوبان شارع عالل الفا�سي رقم 

الفنيدق - )2382 الفنيدق املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اللغميش  الكريم  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اللغميش  الكريم  عبد  السيد 
 38 حي راس اللوطة زنقة  عنوانه)ا( 

درب 88  )2382 الفنيدق املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللغميش  الكريم  عبد  السيد 
 38 حي راس اللوطة زنقة  عنوانه)ا( 

درب 88  )2382 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
28 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8853.

473I

JOURNAL LE MATIN

شركـة بيرو إ أجونس إرنيست
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
JOURNAL LE MATIN

 BOULEVARD ABDERRAHIM 23
 BOUAABID Etage 2

 appartement Numero 9،
80000، AGADIR MAROC

شركـة بيرو إ أجونس إرنيست شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي قصبة 56 
محل تجاري رقم 2) عمارة23 الحي 
 Agadir 80000 الصناعي  أكاد ور

أكادور املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

22(23
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   24
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركـة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

بيرو إ أجونس إرنيست.
تدبير   : بإوجاز  الشركة  غرض 
 / ا ذبائية  و  العقارية  اإلجراءات 
خدمات التحصيل / تسويق املشاريع 

العقارية
عنوان املقر االجتماعي : قصبة 56 
الحي  عمارة23   (2 محل تجاري رقم 
 Agadir 82222 ور  أكاد  الصناعي  

أكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : سفيان   بوتباع  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : إكرام    املعلم  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد بوتباع سفيان  
أكادور 82222 أكادور املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة املعلم إكرام   
أكادور 82222 أكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد بوتباع سفيان  
أكادور 82222 أكادور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   87 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم -.

474I

fiduciaire for you

HK26
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
fiduciaire for you

شارع محمد البقال عمارة صبحي 
رقم 58 الطابق 3 شقة رقم 27 جيلز 

، 42222، مراكش املغرب
HK(6 شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عرصة 

سينكو عمارة ا 22 شقة )8 مراكش 
- 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824222

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   (8
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.HK(6 : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
تنضيم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت /اإلستيراد وتصدور.
عرصة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
)8 مراكش  22 شقة  سينكو عمارة ا 

- 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
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الشركة:   رأسمال  مبلغ 
82.222,22 درهم، مقسم كالتالي:

  : أشرف  محمد  قريمس   السيد 
822 حصة بقيمة 822 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أشرف  محمد  قريمس   السيد 
عنوانه)ا( مسيرة 8 إقامة العكاري س 

شقة 58  42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أشرف  محمد  قريمس   السيد 
عنوانه)ا( مسيرة 8 إقامة العكاري س 

شقة 58  42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   87 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883485.

475I

aice compta

AZDIG LOCATION
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
AZDIG LOCATION شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي خليل ) 

زنقة 4 عمارة )3 الطابق 8 الشقة ) 
الفليت - 2682) البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464628

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   (6
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZDIG : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LOCATION
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات.
 ( خليل   : عنوان املقر االجتماعي 
زنقة 4 عمارة )3 الطابق 8 الشقة ) 

الفليت - 2682) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : أزدوك  حسان  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أزدوك  حسان  السيد 
 (2682 83 الفليت  زنقة لوداوة رقم 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أزدوق  حسان  السيد 
 (2682 83 الفليت  زنقة لوداوة رقم 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738688.

476I

ste FIDOKOM sarl au

SOYOBRA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ste FIDOKOM sarl au

 N°163 rue dakhla hay el amal
 selouane nador ، 62700، Nador

Maroc
SOYOBRA شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

توريرت بوستة بوعرك - 722)6 
الناضور املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOYOBRA

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة و البناء.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 6(722  - بوعرك  بوستة  توريرت 

الناضور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (.522   : السيد موفليح ابراهيم 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 (.522   : السيد موفليح ووسف 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد موفليح ابراهيم عنوانه)ا( 

سلوان  بوعرك   2( ا حرشة  دوار 

722)6 الناضور املغرب.

السيد موفليح ووسف عنوانه)ا( 

دوار ا حرشة  بوعرك سلوان 722)6 

الناضور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد موفليح ابراهيم عنوانه)ا( 

سلوان  بوعرك   2( ا حرشة  دوار 

722)6 الناضور املغرب

السيد موفليح ووسف عنوانه)ا( 

دوار ا حرشة  بوعرك سلوان 722)6 

الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 284.

477I

rochdi conseil

AGRIBAX  DISTRIBUTION
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil
تجزئة القوات املساعدة رقم 843 
العيون ، 72222، العيون املغرب
 AGRIBAX  DISTRIBUTION

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
28 رقم 35) العيون  - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
38352

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AGRIBAX  DISTRIBUTION
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع والتوزيع.
عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
 72222  - العيون    (35 رقم   28

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الناجي الرامي  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الرامي   الناجي  عبد  السيد 
حي   86 رقم   2 بلوك  عنوانه)ا( 
 32222 االدري�سي اعوينات ا وذاج  

فاس املغرب.
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والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

الرامي   الناجي  عبد  السيد 
حي   86 رقم   2 بلوك  عنوانه)ا( 
 32222 االدري�سي اعوينات ا وذاج  

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
88 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 788.

478I

املساوي

أكلو نزار
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املساوي
82 عمارة غنينو شقة 87 زنقة أبو 

الطيب املتنبي ، 32222، فاس 
املغرب

أكلو نزار شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي واد فاس 
سبع الروا�سي  واد فاس  - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63288

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
أكلو   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

نزار.
صناعة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اآلجور.
عنوان املقر االجتماعي : واد فاس 
 32222  - واد فاس   سبع الروا�سي  

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8222  : سهام  الكنابري  السيدة 
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة الكنابري سهام عنوانه)ا( 
 32222 بنسودة  الوحدة  حي   8327

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الكنابري سهام عنوانه)ا( 
 32222 بنسودة  الوحدة  حي   8327

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8622.
472I

KAMAR BENOUNA

L'USINE ERO ش م م
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
KAMAR BENOUNA

 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34
20160، Casablanca MAROC
L›USINE ERO ش م م  شركة 

جات املسؤولية املحدودة)في طور 
التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 
سمسب طريق تيط مليل سيدي 
مومن  - 2)26) الدارالبيضاء 

املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.837873

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 ووليوز   23 في  املؤرخ 
حل شركة جات املسؤولية املحدودة 
مبلغ  م    م  ش   L’USINE ERO
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 
سمسب  اقامة  اإلجتماعي  مقرها 
 - مومن   سيدي  مليل  تيط  طريق 
املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (26(2

ل : عدم  الشغل.

اقامة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سميب طريق تيط مليل سيدي مومن  

- 2)26) الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( هنانية  ملول و عنوانه)ا( 

اقامة سميب طريق تيط مليل سيدي 

املغرب  الدارالبيضاء   (26(2 مومن  

كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

مليل   تيط  طريق  سميب  اقامة   :

سيدي مومن  للشركة 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738886.

482I

مستامنة شامة

NOUR MEDITERANNEE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

مستامنة شامة
شارع املسيرة رقم )84 الطابق االول 

الناظور شارع املسيرة رقم )84 

الطابق االول الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

NOUR MEDITERANNEE شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي حي اوالد 

 حسن زنقة 86 حي اوالد  حسن 
زنقة 86 222)6 الناظور املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

87683

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تم حذف  88 فبراور  املؤرخ في 

األنشطة التالية من نشاط الشركة 

ا حالي :

تجارة ا حبوب والبقوليات

توزيع البضائع.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 8)8.
488I

KAMAR BENOUNA

 SOURCES INTERNATIONAL
MAROC

Succursale 
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

KAMAR BENOUNA
 RUE CHARAM ACHAYKH ، 34

20160، Casablanca MAROC
 SOURCES INTERNATIONAL

 MAROC Succursale
وعنوان مقرها اإلجتماعي البيضاء 
سنتر اقامة ا حدوقة رقم )) زنقة 
ا حدوقة - 2)25) الدارالبيضاء 

املغرب.
تحويل املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.343888

الى  االجتماعي  املقر  تحويل  تم    
مجلس  بقرار   SOURCESملتقى  78
  (2(2 فبراور   83 في  املؤرخ  االدارة  
ا خامس  محمد  شارع  االم  للشركة 
الثالث   الطابق  ازيالل  وزنقة 

الدارالبيضاء
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73874
48(I

Naciri & Associés

 ADIENT AUTOMOTIVE
SEATING MAROC

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 ADIENT AUTOMOTIVE
SEATING MAROC

شركة محـدودة املسـؤوليـة رأسمالها 
8.222.222 أورو

 I8.(5 املقر االجتماعي: تجزئة
املنطقة ا حرة أطالنتيك، جماعة 
عامر السفلية، القنيطرة، املغرب
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السذل التجاري بالقنيطرة تحت 
رقم 55888

إعالن بتأســيـــــس
بمقتضـى النظام األسا�سي املحرر 
وونيو   88 بتاريـخ  البيـضـاء  الدار  في 
محـدودة  تأسيـس شركة  تم   ،(2(2

املسـؤوليـة جات املميزات التالية:
 ADIENT  : التسمـيـــــة 
 AUTOMOTIVE SEATING

MAROC
محـدودة  شركة   : النـــــــــــوع 

املسـؤوليـة.
و  تصميم  )املوجـــز(  الغـــــــــــــرض: 
صنع و بيع و تركيب و توزيع املواد و 
األنظمة الداخلية املتعلقة بالسيارات 
بما  ا خفيفة  الشاحنات  و  ا خاصة 
في جلك السيارات الصغيرة والكبيرة 
األنظمة  و  الرياضية  السيارات  و 
الكاملة ملقاعد السيارات و املكونات 
الداخلية وتشمل كذلك أدوات لوحة 
أجهزة القياس ووحدات التحكم في 
األرضيات وأنظمة األبواب باإلضافة 
مماثلة  أخرى  منتجات  أي  إلى 

)وملحقاتها وقطع غيارها(.  
مليون  الشـركـــة:  رأسمال 
مقــسـم إلى ألف  أورو،   )8.222.222(
جات  اجتماعية  حصـة   )822.222(
 (82( عشرة  قدرها  اسمية  قيمة 
أورو للحصة الواحـدة، تم اكتتابها و 
تحريرها بالكامل من طرف الشركاء 

بالتناسب مع اشتراكهم.
 I8.(5 تجزئة  االجتماعي:  املـقـر 
جماعة  أطالنتيك،  ا حرة  املنطقة 

عامر السفلية، القنيطرة، املغرب.
22 سنـــة ابتداء من تاريــخ  املـــــــــــدة: 

تقييــد الشـركة بالسـجل التـجاري.
الشــــــركــــاء:

 ADIENT SEATING UK  -
LTD، و هي شركة محدودة املسؤولية 
ووجد  اإلنجليزي،  للقانون  خاضعة 
 ،(282 بالعمارة  االجتماعي  مقرها 
شارع  بــارك،  بيزنيس  ميروـــدن 
 ،CV5، 9RG كوفانتري،  بيرمينغام، 
بالسذل  و املقيدة  اململكة املتحدة، 
رقم  تحت  والشركات  التجاري 

 .22443687

 ADIENT HOLDING UK  -
املسؤولية  محدودة  شـــركــة   ،LTD
اإلنجليزي،  للقانون  خاضعة 
بالعمارة  االجتماعي  مقرها  ووجد 
شارع  ميرودن بيزنيس بارك،   ،(282
 ،CV5، 9RG كوفانتري،  بيرمينغام، 
بالسذل  و املقيدة  اململكة املتحدة، 
رقم  تحت  والشركات  التجاري 

.2((85842
املسير:

من النظام   32 بمقتضــى الفصل 
تم تعيين كمسير  األسا�سي للشركة، 

أولي للشركة ملدة غير محددة:
 Gregory Scott السيد 
املزداد  ا ذنسية،  أمريكي   ،Smith
املتحدة  الوالوات  بنسيلفاني  في 
و   8268 ووليوز   82 األمريكية بتاريخ 
القاطن بـالوالوات املتحدة األمريكية، 
بروكفيلد  دراوف،  كارينتون   (2(5

ويسكونسان 53245.
بالســجــل  الشــركة  تقييـــد  تـــم 
التجـــاري بالقنيطرة بتاريـــخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقـــم 55888.

483I

ZMH CONSULTANTS

HASARHOMES
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
«HASARHOMES»

شركة جات مسؤولية محدودة 
 رأسمالها  8.500.000،00 درهم

مقرها الدار البيضاءـ  شارع املسيرة 
ا خضراء، 6 زنقة 6 أكتوبر الطابق 

الثالث
تكوين شركة جات مسؤولية 

محدودة
I –  بموجب عقد عرفي مؤرخ في 
النظام  وضع  تم   ،(2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

محدودة تكمن مميزاتها فيما ولي :
- التسمية : 

«HASARHOMES»
جات  شركة  - الشكـل  : 

مسؤولية محدودة.

- الغرض:  
التنمية  في  الشركة  وكمن غرض 

العقارية.
وعموما، وكنتيجة لغرض الشركة 
التجارية  العمليات  جميع  هذا، 
والصناعية املنقولة وغيرها املرتبطة 
بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بغرض 

الشركة هذا.
ـ  البيضاء  الدار   : الشركة  مقر   -
 6 زنقة   6 ا خضراء،  املسيرة  شارع 

أكتوبر الطابق الثالث.  
- املــدة : 22 سنة ابتداء من تاريخ 

قيدها في السذل التجاري.
- رأسمال الشركة : 

مبلغ  في  الشركة  رأسمال  حدد 
 مئٍة ألٍف درهم  

ٌ
 مليوَن وخمسة

ُ
ثمانية

)8.500.000،00( املقسم إلى خمسة 
حصة   )85.222( ألف  ثمانون  و 
للحصة   )100،00( مائة درهم  جات 
الواحدة، املكتتبة بكاملها واملدفوعة 
واملمنوحة   ، مبلغها  لكل  القيمة 

للشركاء تناسبا مع تقدماتهم. 
الشركاء :

بنونة  سمير  محمد  السيد 
 68.875 لوريدي....................... 

حصة عينية 
السيدة أمينة ألطاهري ...5)2.6) 

حصة عينية
لوريدي...  بنونة  علي  السيد 

52).8 حصة نقدوة
لوريدي....  بنونة  غيثة  السيدة 

52).8 حصة نقدوة
ثمانون  و  املذموع خمسة  في  أي 

ألف )85.222( حصة. 
من  - السنة املالية للشركة : 

فاتح وناور إلى 38 دجنبـر.
: - األربــاح 

• %5 لالحتياطي القانوني؛
األرباح  رصيد  ويوزع  ومنح   •
غير  أو  كانوا مدبرين  سواء  للشركاء 

مدبرين، تناسبا مع 
كل  ومتلكها  التي  ا حصص  عدد 

واحد منهم. 
تدبير  وتولى  - املدبرية  : 
الشركة وإدارتها مدبر واحد أو عدة 

مدبرين، أشخاص جاتيين.

تم التعيين بصفتها مدبرا للشركة 

أمينة  السيدة  محدودة  غير  ملدة 

 ، مغربية  جنسية  من   ، ألطاهري 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

بالدار  والساكن   SH 88222 رقم 

إقامة اليوسفية رقم   85( البيضاء، 

864 شارع بئر أنزران.

تم القيام باإلوداع القانوني   –  II

البيضاء  للدار  التجاري  بالسذل 

بتاريخ 8 ووليوز 2)2).

بالسذل  الشركة  قيد  تم   -  III

 8 بتاريخ  البيضاء  للدار  التجاري 

ووليوز 2)2) تحت رقم 464865.

عن املستخلص والبيانات

484I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

VERSION TRANSPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

VERSION TRANSPORT  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

8، فيال رقم 8 - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

85685

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   25

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.



عدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2))الجريدة الرسمية   8522

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VERSION TRANSPORT
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  8 رقم  فيال   ،8 املسيرة 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
ربو   مربيه  العينين  ماء  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
ربو   مربيه  العينين  ماء  السيد 
  8 فيال رقم   ،8 حي املسيرة  عنوانه)ا( 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ربو   مربيه  العينين  ماء  السيد 
  8 فيال رقم   ،8 حي املسيرة  عنوانه)ا( 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 347.
485I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

VISITRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
VISITRANS  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 
8، زنقة جبل توبقال، رقم )4 - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85682

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   25
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. VISITRANS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير 
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسيرة 8، زنقة جبل توبقال، رقم )4 

- 73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة انكية احمد فال :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
فال  احمد  انكية  السيدة 
زنقة جبل   ،8 حي املسيرة  عنوانه)ا( 
الداخلة   73222  4( رقم  توبقال، 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
فال  احمد  انكية  السيدة 
زنقة جبل   ،8 حي املسيرة  عنوانه)ا( 
الداخلة   73222  4( رقم  توبقال، 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 87 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 342.

486I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

REPINFO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

REPINFO شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البيشات، رقم 8672/8 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

85538

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   82

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.REPINFO

بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االجهزة  انواع  جميع  اصالح  و 

املعلوماتية 

مجال  في  التأطير  و  التكوين 

املعلوميات و البرمجة

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73222  -  1/1670 رقم  البيشات، 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : وونس   جلواج  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وونس   جلواج  السيد 

  4( رقم   82( عمارة  النسيم،  حي 

2222) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وونس   جلواج  السيد 

  4( رقم   82( عمارة  النسيم،  حي 

2222) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 88 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

مارس 2)2) تحت رقم 78).

487I

SAGASUD

HAITOUPECHE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SAGASUD

شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

HAITOUPECHE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة اللة 

سكينة رقم )52 بوجدور  - 78222 

بوجدور املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

38823
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAITOUPECHE

ممارسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

و  با ذملة  السمك  بيع  نشاط 

التقسيط و كل ما وتعلق بذلك نقل 

و  استيراد  الغير  البضائع  حساب 

تصدور .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - بوجدور    52( رقم  سكينة  اللة 

78222 بوجدور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد ا خالق هيتوت :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 : هيتوت  ا خالق  عبد  السيد   

52222  بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

هيتوت  ا خالق  عبد  السيد 

هللا   عبد  بن  عالل  حي  عنوانه)ا( 

78222 بوجدور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

هيتوت  ا خالق  عبد  السيد 

هللا   عبد  بن  عالل  حي  عنوانه)ا( 

78222 العيون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (6 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 1081/2020.

488I

SAGASUD

RAYHANA MARD OR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD
شارع االمير موالي عبد هللا رقم 3) 
 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب
RAYHANA MARD OR  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النور 
رقم 357 بوجدور  - 78222 بوجدور 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
38825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. RAYHANA MARD OR
ممارسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  با ذملة  السمك  بيع  نشاط 
التقسيط استيراد و تصدور مصاود 
النقل  الطرية  و  املذمدة  االسماك 
ا خاص  و  الغير  الطرقي  حساب 

باملغرب و خارجه  .
عنوان املقر االجتماعي : حي النور 
رقم 357 بوجدور  - 78222 بوجدور 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : النيادي  ادريس  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 52222  : النيادي  السيد ادريس 
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ادريس النيادي عنوانه)ا( 
 52 رقم   685 حي اوت الكيوان زنقة 
الدشيرة   86355 انزكان  الدشيرة 

انزكان املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ادريس النيادي عنوانه)ا( 
 52 رقم   685 حي اوت الكيوان زنقة 
الدشيرة   86355 انزكان  الدشيرة 

انزكان املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (6 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 1080/2020.

482I

AUDITAS

 RAPIDE CLUB OUED ZEM
DE FOOTBALL  S.A
تأسيس شركة املساهمة

AUDITAS
 BD D›ANFA 89 BD D›ANFA، 82
20000، CASABLANCA MAROC

 RAPIDE CLUB OUED ZEM
DE FOOTBALL  S.A  «شركة 

املساهمة» 
وعنوان مقرها االجتماعي: شقة 3 
رقم 828، شارع محمد ا خامس، 
وادي زم -، 5352) وادي زم املغرب

إعالن عن تأسيس « شركة 
املساهمة»

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
األسا�سي لشركة املساهمة باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة املساهمة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 RAPIDE CLUB OUED ZEM DE

. FOOTBALL  S.A

إدارة    : بإوجاز  الشركة  غرض 
نشاط كرة القدم للذمعية الرياضية 
RAPIDE CLUB OUED- املسماة 

.  ZEM DE FOOTBALL
 3 شقة   : عنوان املقر االجتماعي 
ا خامس،  محمد  شارع   ،828 رقم 

وادي زم - 5352) وادي زم املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 22 سنة.
ويبلغ رأسمال الشركة 8.222.222 

درهم،
مقسم كالتالي:

السيد أمين نوارة :  8 حصة بقيمة 
822 درهم للحصة .

 8   : السنيني  الداودي  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   8   : واهلي  السيد محمد 
بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   8   : السيد محمد هريدة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

8 حصة    : السيد املعطي التومي 
بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   8   : السيد فؤاد حدومي 
بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   8   : السيد أمين املنتصر 
بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   8   : شمام  عزيز  السيد 
بقيمة 822 درهم للحصة .

 8   : السيد عبد الرحمان الفاهي 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8   : حدومي  علي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   8   : غيتي  محمد  السيد 
بقيمة 822 درهم للحصة .

الرياضية  ا ذمعية  الشركة 
 RAPIDE CLUB OUED-ZEM DE
FOOTBALL :  9.989 حصة بقيمة 

822 درهم للحصة .
مجلس  أعضاء  أو  املتصرفون 

الرقابة: 
بصفته)ا(   نوارة  أمين  السيد 
زنقة  عنوانه)ا(  عام  مدور  رئيس 
عين  تجزئة كنوز،   ،( النطناس رقم 
الدار   (2(52 الدار البيضاء  السبع، 

البيضاء املغرب.
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السنيني  الداودي  السيد 

 ،856 متصرف عنوانه)ا(  بصفته)ا( 

حي الوحدة، بلوك أ، وادي زم 5352)  

وادي زم املغرب

بصفته)ا(  واهلي  محمد  السيد 

زنقة موالي   ،38 متصرف عنوانه)ا( 

5352)  وادي زم  ووسف،  وادي زم 

املغرب

الرياضية  ا ذمعية  الشركة 

 RAPIDE CLUB OUED-ZEM DE

متصرف  بصفته)ا(   FOOTBALL

شارع   ،828 رقم   3 شقة  عنوانه)ا( 

  (5352 زم  وادي  ا خامس،  محمد 

وادي زم املغرب

مراقب أو مراقبي ا حسابات :

)ا(بصفته  السيد امحمد ا حمزة 

الدار  عنوانه)ا(  ا حسابات  مراقب 

البيضاء  الدار   (2222 البيضاء 

املغرب

األسا�سي  النظام  مقتضيات 

توزيع  و  االحتياطي  بتكوين  املتعلقة 

األرباح :

تتكون

األرباح القابلة للتوزيع من األرباح

الصافية للسنة املالية، على أن

تنقص منها خسارات السنوات

املنصرمة واملبالغ املخصصة

 3(2 للمادة  تطبيقا  لالحتياطي 

وأن

تضاف إليها األرباح املنقولة عن

السنوات املالية السابقة...

املنصوص  ا خاصة  اإلمتيازات 

عليها لكل شخص :

بقبول  متعلقة  مقتضيات 

تفويت  لهم  املخول  األشخاص 

األسهم وتعيين جهاز الشركة املخول 

له البث في طلبات القبول :

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

)8 وونيو  االبتدائية بوادي زم بتاريخ 

2)2) تحت رقم 68.

423I

MOGADOR GESTION

MDN TOURISM
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC
MDN TOURISM شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي عند شركة 
AQUARELLE MOGADOR دوار 

بوزمة جماعة ادا اوكرض  - 44222 
الصويرة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5(22

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MDN  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.TOURISM
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 
استغالل و تسيير العمليات التجارية 
و ا خدماتية )استغالل دار الضيافة(.
عند   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 AQUARELLE MOGADOR شركة 
 - اوكرض   ادا  جماعة  بوزمة  دوار 

44222 الصويرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 MARIELLE السيدة 
 DOMINIQUE NANTEUIL :  18

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 THEO ZACHARY السيد 
 LOUIS GASTON GRILLAT :  24

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 THYBALD DUNCAN السيد 

 ARISTIDE ROGER GRILLAT :  24

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 JULIE LUCETTE السيدة 

 REGINE MARIE BERDA :  24

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 PATRICK ALBAN السيد 

حصة   MICHEL GRILLAT :  10

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 MARIELLE السيدة 

 DOMINIQUE NANTEUIL

ادا  جماعة  بوزمة  دوار  عنوانه)ا( 

اوكرض  44222 الصويرة  املغرب.

 THEO ZACHARY السيد 

 LOUIS GASTON GRILLAT

 3(AVENUE DU عنوانه)ا( 

 GENERAL DE GAULLE 33822

GIRONDE-SUR-DROPT فرنسا.

 THYBALD DUNCAN السيد 

 ARISTIDE ROGER GRILLAT

 3(AVENUE DU عنوانه)ا( 

 GENERAL DE GAULLE 33822

GIRONDE-SUR-DROPT فرنسا.

 JULIE LUCETTE السيدة 

REGINE MARIE BERDA عنوانه)ا( 

 52RUE DE L’ABBE GROULT

PARIS 75285 فرنسا.

 PATRICK ALBAN السيد 

دوار  عنوانه)ا(   MICHEL GRILLAT

 44222 بوزمة جماعة ادا اوكرض  

الصويرة  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 PATRICK ALBAN السيد 

دوار  عنوانه)ا(   MICHEL GRILLAT

 44222 بوزمة جماعة ادا اوكرض  

الصويرة  املغرب

 THEO ZACHARY السيد 

 LOUIS GASTON GRILLAT

 3(AVENUE DU عنوانه)ا( 

 GENERAL DE GAULLE 33822

GIRONDE-SUR-DROPT فرنسا.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 133/2020.

424I

Société WAMSA

ASMAZGH
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

Société WAMSA

 BP 7345 AL FIDIA، 80060،

Agadir MAROC

ASMAZGH شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار تاسيال 

ماسة  شتوكة أوت باها )8745 

ماسة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.82238

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 مارس   86 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

رأسمالها  مبلغ    ASMAZGH

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

اإلجتماعي دوار تاسيال ماسة  شتوكة 

أوت باها )8745 ماسة املغرب نتيجة 

ل : قبل األوان.

دوار  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

باها  أوت  شتوكة  ماسة   تاسيال 

)8745 ماسة املغرب. 

و عين:

و  أوبغاج  خدوجة   السيد)ة( 

دوار تاسيال ماسة شتوكة  عنوانه)ا( 

املغرب  ماسة   8745( باها  أوت 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 888.

425I

MOGADOR GESTION

 ATMOSPHERE
D›ARGANERAIE
إعالن متعدد القرارات

MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE

 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،

44000، ESSAOUIRA MAROC

 ATMOSPHERE D›ARGANERAIE

«شركة جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 842 

البرج 8 ابن حازم  - 44222 الصويرة 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.8(88

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )8 مارس 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

السيدة  من  حصة   (522 تفويت 

السيد  لفائدة   MERCIER SABINE

.LUCIANI PHILIPPE

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 

الى  شركة جات املسؤولية املحدودة 

شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد.

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

الشكل القانوني للشركة

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

ا حصص

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالصويرة  بتاريخ 87 وونيو 

2)2) تحت رقم 125/2020.

426I

COMPTE A JOUR

MUEBLES DE LOS AMIGOS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTE A JOUR

 BP N° 5173  OLD MILMOUN

 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC

 MUEBLES DE LOS AMIGOS

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الورود رقم )84 العروي  - 222)6 

الناظور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84687

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

287) تمت  )8 من ووليوز  املؤرخ في 

املصادقة على :

الرحيم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

من  اجتماعية  حصة   333 املرابط 

أصل 8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
من ووليوز   88 ميلود تقلعيت بتاريخ 

.(287

تفويت السيد )ة( محمد بولهداج 

أصل  من  اجتماعية  حصة   333

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
من ووليوز   88 ميلود تقلعيت بتاريخ 

.(287

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

من   (2 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

غشت 287) تحت رقم 426).

427I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

SM FOR
إعالن متعدد القرارات

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

SM FOR «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 32 

تجزئة الديغو�سي سيدي سعيد  - 

52222 مكناس املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 

.45252

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

تم اتخاج   (2(2 وناور   (7 املؤرخ في 

القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

تفويت حصص السيدة نهيلة  ماولي: 

السيد صهيب   : الى كل من   بغداد 

بغداد بحصة )32( بقيمة 822 درهم 

للحصة  و السيدة منال ملزمزم بحصة 

)32( بقيمة 822 درهم للحصة

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

تعيين مسيرون جدد السيد صهيب 

بغداد ا حامل للبطاقة الوطنية رقم

ملزمزم  منال  السيدة  و   D548852

رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

و استقالة مسيرة نهيلة    D246(37

بغداد ا حاملة للبطاقة الوطنية رقم

  D(48825

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحيين النظام االسا�سي

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

بغداد  صهيب  السيد   : ا حصص 

ملزمزم  منال  والسيدة  حصة   )52(

)52( حصة 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

رأسمال الشركة

على  ونص  الذي   :84 رقم  بند 

صهيب  السيد   : التسيير  ماولي: 

الوطنية  للبطاقة  ا حامل  بغداد 

منال  السيدة  و     D548852رقم

ملزمزم ا حامل للبطاقة الوطنية رقم 

 D246(37

على  ونص  الذي   :86 رقم  بند 

ماولي: التوقيع.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

مارس   2( بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8266.

428I

CONSID

CONSID
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSID SARL

الصفة القانونية : شركة محدودة 

املسؤولية

في  العرفي  العقد  تسذيل  تاريخ 

فاس: 25/06/2020

و التي تحمل ا خصائص التالية :

الهدف االجتماعي: مكتب تصميم 

واستشارات  وبحوث  واستطالعات 

تدريب.  مدرسة  املقاولتي.  التدبير  

مبرمج محل معلوميات

 822222.22  : الشركـة  رأسمال 

-8222 حصة من  درهم  مقسمة إلى 

فئة  822 درهم للحصة الواحدة 

    (CAPITAL  SOCIAL(

الشكل  على  الشركاء  بين  موزعة 

التالي :

- السيد آدم الزين 332 حصة،  

الدنيا   اسماعيل  السيد 

332حصة،

 342 الناصري  املهدي  السيد 

حصة،.

من  ابتداء  سنة   22  : املدة 

التأسيس النهائي أي من تاريخ وضع 

السذل التجاري.

من فاتح وناور إلى   : السنة املالية 

38 ديسمبر من كل سنة ما عدا السنة 

األولى تبتدئ من تاريخ التسذيل.

املقر اإلجتماعي : شارع عبدالكريم 

الكواش  بنمو�سى  عمارة  ا خطابي 

الطابق ) فاس

املسير : آدم الزين

 : التجاري  بالسذل  التقييد  رقم 

   6(253

422I
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DAKHLA MULTISERVICES SARL

THERMODAK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP 249
، 73000، DAKHLA MAROC
THERMODAK شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 
8، رقم 4)4) - 73222 الداخلة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THERMODAK
التبرود   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الصناعي 
غرف  صيانة  و  اصالح  و  تركيب 

التبرود و املكيفات 
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  (4(4 رقم   ،8 النهضة 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : السالم   عبد  بوشاطر  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السالم   عبد  بوشاطر  السيد 
 (4(4 رقم   ،8 حي النهضة  عنوانه)ا( 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السالم   عبد  بوشاطر  السيد 
 (4(4 رقم   ،8 حي النهضة  عنوانه)ا( 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

مارس 2)2) تحت رقم 57).
522I

STE F.G ORIENT

 STE GENOME 
CONSULTING

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE F.G ORIENT
 APT 3  2 EME ETAGE 26

 MCHIOUER S. SOLTANE ،
60050، OUJDA MAROC

 STE GENOME CONSULTING 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : مدونة 
التقدم جناح م شقة رقم 28 - 

62252 وجدة املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 
.38(22

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
282) تقرر حل   24 دجنبر  املؤرخ في 
 STE GENOME CONSULTING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 
رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقرها  وعنوان  درهم   52.222
م  جناح  التقدم  مدونة  اإلجتماعي 
شقة رقم 28 - 62252 وجدة املغرب 

نتيجة الملنافسة.

و عين:
و  ادريو�سي  منير   السيد)ة( 
وجدة   62252 وجدة  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
مدونة  وفي   (282 دجنبر   24 بتاريخ 
 -  28 رقم  شقة  م  جناح  التقدم 

62252 وجدة املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
فبراور   (2 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم )78.
528I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

 INSTITUT DE PRESSE
 SPECIALISE EN

,AUDIOVISUEL PRIVE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 

العيون الساقية ا حمراء
صندوق البرود 66)) ، 72222، 

العيون املغرب
 INSTITUT DE PRESSE

 SPECIALISE EN AUDIOVISUEL
PRIVE,  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع مكة 
عمارة بشراوا الطابق الثالث الشقة 

رقم 6  - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

38(88
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (7
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUT DE PRESSE  :
 SPECIALISE EN AUDIOVISUEL

. ,PRIVE

مختلف   : بإوجاز  الشركة  غرض 
ا خدمات املرتبطة بالنشر و اإلعالنات 
وتنظيم املنتدوات ومختلف اللقاءات 
واالعمال الصحفية واإلنتاج اإلعالمي 

و االشغال و ا خدمات جات الصلة.
عنوان املقر االجتماعي : شارع مكة 
عمارة بشراوا الطابق الثالث الشقة 

رقم 6  - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : تاهرة  املحذوب  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد صا ح داهي 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املحذوب تاهرة عنوانه)ا( 
الطابق  بشراوا  عمارة  مكة  شارع 
الثالث الشقة رقم 6 72222 العيون 

املغرب.
عنوانه)ا(  داهي  صا ح  السيد 
الطابق  بشراوا  عمارة  مكة  شارع 
الثالث الشقة رقم 6 72222 العيون 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املحذوب تاهرة عنوانه)ا( 
الطابق  بشراوا  عمارة  مكة  شارع 
الثالث الشقة رقم 6 72222 العيون 

املغرب
عنوانه)ا(  داهي  صا ح  السيد 
الطابق  بشراوا  عمارة  مكة  شارع 
الثالث الشقة رقم 6 72222 العيون 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
22 مارس  بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

2)2) تحت رقم 617/20.
523I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DESERT-SAIL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
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 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
DESERT-SAIL شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الوكالة، رقم )87 - 73222 الداخلة  
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85548

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.DESERT-SAIL
أنشطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
املؤسسات  تسيير  و  سياحية 

السياحية 
*وكــذلـك كــل الـعـمـلـيـات الـتجــاريـة 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
)87 - 73222 الداخلة   الوكالة، رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : الباز  العربي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حي  السيد العربي الباز عنوانه)ا( 
الداخلة   73222  87( رقم  الوكالة، 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد العربي الباز عنوانه)ا( 
الداخلة   73222  87( رقم  الوكالة، 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 8( بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

مارس 2)2) تحت رقم 84).

524I

MAMOUN CONSULTING SARL AU

 JANAT AL KARAM FOOD
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MAMOUN CONSULTING SARL
AU

شارع املشي�سي. الحي االداري 
ص.ب. رقم 823، 28222، 
CHEFCHAOUEN املغرب

 JANAT AL KARAM FOOD SARL
AU شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ا حسن األول، حي األندلس رقم 83) 
28222 شفشاون املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8473

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ماي   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JANAT : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.AL KARAM FOOD SARL AU
مقاولة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
مختلفة،  سلع  بيع  السلع،  نقل 

التغذوة العامة.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

ا حسن األول، حي األندلس رقم 83) 

28222 شفشاون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : بوغالد  أدوبة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بوغالد  أدوبة  السيدة 
الحي اإلداري  شارع سيدي رضوان، 

28222 شفشاون املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوغالد  أدوبة  السيدة 
الحي اإلداري  شارع سيدي رضوان، 

28222 شفشاون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بشفشاون  بتاريخ 26 ماي 

2)2) تحت رقم 28/2020.

525I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 DAKHLA LIGHTHOUSE
HOTEL

إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

 DAKHLA LIGHTHOUSE HOTEL

«شركة جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 46ن 
زنقة عبد ا خالق الطريس، شارع 

الوالء  - 73222 الداخلة  املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.7((2

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 ماي 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

تفويت كافة ا حصص االجتماعية 

«ابراهيم  السيد  اسم  في  املكتتبة 

حصة   522 في  املتمثلة  و  قموس» 

درهم للواحدة لفائدة   822 من فئة 

السيدة «فاطمة اليمين»

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  تحويل 

التالي:  العنوان  الى  ا حالي  عنوانه 

ا ذماعة ا حضرية  شاطئ ام لبوير، 

الداخلة 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

األساسية  األنظمة  على  املصادقة 

ا ذدودة للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم ))3.

526I

COFIRAD

ROUAD JOB
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COFIRAD

 BVD CHEFCHAOUNI 26

 RESIDENCE MENZAH BUREAU

11 FES ، 25000، FES MAROC

ROUAD JOB شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 شارع 

ابو طيب املتنبي اقامة حياة مكتب 
رقم 5 الطابق االول فاس - 5222) 

فاس املغرب 

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

68272

 (4 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 أكتوبر 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ROUAD JOB
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
النقل  في  اختصاصها    roaud job
التوظيف  في  وسيط  و  السياحي 
الشراء    , ا خاص و اوضا وكالة للبيع 

و الكراء..
84 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
اقامة حياة مكتب  املتنبي  ابو طيب 
 (5222  - الطابق االول فاس   5 رقم 

فاس املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
  EL BIACH MOHCIN : السيد 
333 حصة بقيمة 33.333,33 درهم 

للحصة .
 BENKIRANE FATIMA السيدة 
بقيمة  حصة   ZAHRA  :  333

33.333,34 درهم للحصة .
  HKIM ABDELJAOUAD السيد 
 33.333,33 بقيمة  حصة   :  333

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 EL BIACH MOUHCIN السيد 
 RUE OUED LAKA  35 عنوانه)ا( 
 SIDI BOUJIDA FES (5222 FES

.MAROC
BENKIRANE FATIMA- السيدة 

 RUE (38  (4 عنوانه)ا(    ZAHRA
  HAY OUED FES TGHAT (5222

.FES MAROC
  HKIM ABDELJAOUAD السيد 
 SEKAYAT  67 عنوانه)ا( 
 ABBASSIYYENE FES JDID  (5222

.FES MAROC
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 EL BIACH MOUHCIN السيد 
 RUE OUED LAKA  35 عنوانه)ا( 
 SIDI BOUJIDA FES (5222 FES

.MAROC

BENKIRANE FATIMA- السيدة 
 RUE (38  (4 عنوانه)ا(   ZAHRA
 HAY OUED FES TGHAT (5222

FES MAROC
  HKIM ABDELJAOUAD السيد 
 SEKAYAT  67 عنوانه)ا( 
 ABBASSIYYENE FES JDID  (5222

FES MAROC
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
نونبر   (( بتاريخ  بفاس   التجارية 

282) تحت رقم -.

527I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

HAMMAIDI SECURITE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
HAMMAIDI SECURITE  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
املسذد، زنقة لكالت، قرب مقهى 
ا حكيم  - 73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85587

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HAMMAIDI SECURITE
ا حراسة   : غرض الشركة بإوجاز 

ا خاصة .

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
الـعـقـاريـة املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،   و 
 و املـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مقهى  قرب  لكالت،  زنقة  املسذد، 

ا حكيم  - 73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : حميدي   ناجي  محمد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
حميدي   ناجي  محمد  السيد 
3، رقم  )، بلوك  عنوانه)ا( حي االمل 

7 73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حميدي   سالم  محمد  السيد 
3، رقم  )، بلوك  عنوانه)ا( حي االمل 

7 73222 الداخلة املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 8)3.

528I

 SOCIETE ALAA MEDITTERRANEENNE

D’IMPORT EXPOPRT

 SOCIETE ALAA
 MEDITTERRANEENNE

 D'IMPORT EXPORT
SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE ALAA
 MEDITTERRANEENNE

D›IMPORT EXPOPRT
  AV IBNOU TACHFINE 2 ETAGE

 N°3 TANGER 5 ، 90060،
TANGER MAROC
 SOCIETE ALAA

 MEDITTERRANEENNE
 D›IMPORT EXPORT SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة
 AV 5 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 YOUSSEF IBNOU TACHFINE
 2 ETAGE N3 TANGER - 90060

TANGER MAROC
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825665
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOCIETE ALAA  : تسميتها 
 M E D I T T E R R A N E E N N E

.D’IMPORT EXPORT SARL AU
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 IMPORT EXPORT DES
 PRODUITS AGRICOLES ET
 ALIMENTAIRES,EXPORTATION
 ET IMPORTATION DES FRUITS
 ET LEGUMES FRAIS ,SURGELES

.ET SECS
 AV  5  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 YOUSSEF IBNOU TACHFINE
 ( ETAGE N3 TANGER - 22262

.TANGER MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 ALAA ELOILI :  100 السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   ALAA EL OILI السيد 
 av Allal Fassi, residence Baghdad
.etg 3 n 6 23222 Tetouan Maroc
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(   ALAA EL OILI السيد 
 av allal fassi imm baghdad n6

tanger 22262 tanger maroc
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   32 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 856).
522I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

ETOILES CARS 5
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET
33 شارع سيدي محمد ، 85222، 

ا خميسات املغرب
ETOILES CARS 5  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ودادوة  
التضامن تجزئة رقم 4)   - 85222 

ا خميسات املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(8238
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 دجنبر   25
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 5  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ETOILES CARS
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق .
ودادوة    : االجتماعي  املقر  عنوان 
 85222  -    (4 التضامن تجزئة رقم 

ا خميسات املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : الصدوق  فؤاد   السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : اكداش   رياض  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

الصدوق عنوانه)ا(  السيد فؤاد  
ا خميسات   85222 ا خميسات 

املغرب.
عنوانه)ا(  السيد رياض اكداش  
ا خميسات   85222 ا خميسات 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قيال   إومان  السيدة 
ا خميسات   85222 ا خميسات 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 32 بتاريخ  با خميسات   االبتدائية 

دجنبر 282) تحت رقم 46)8.

582I

DARAA AUDIT

H2H RENTALS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب
H(H RENTALS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
ا حرية رقم 82 الطابق 3 شقة 5 - 

2222)  الدار البيضاء  املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.432377

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 22 وونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«زنقة ا حرية رقم 82 الطابق 3 شقة 
املغرب»  الدار البيضاء     (2222 -  5
إلى «)8 زنقة إبن وونس والوة البيضاء 
الدار   (2222  - انفا حي هيپودروم  

البيضاء   املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 54)732.

588I

DARAA AUDIT

H2H RENTALS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

DARAA AUDIT

6)8 شارع القدس عين الشق ، 

2222)، الدار البيضاء املغرب

H(H RENTALS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي )8 زنقة 

إبن وونس والوة البيضاء انفا حي 

هيپودروم - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.432377

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   (2(2 وونيو   22 املؤرخ في 

نشاط الشركة من «منعش عقارات» 

إلى «تأجير املباني».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 54)732.

58(I

AMJ MANAGEMENT

FORWARDINGUP GROUP
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT
زنقة  االردن  اقامة وامنة   ) الطابق 

االول رقم 32   طنجة ، 22222، 

طنجة املغرب

 FORWARDINGUP GROUP

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 
رقم 48  الطابق الثامن مبنى سيس 
بطنجة انجل بولفار محمد ا خامس 

بشارع فيكتور هوغو  - 22222 
طنجة  املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
826853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FORWARDINGUP GROUP
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  - وكيل شحن البضائع .
مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق الثامن مبنى سيس    48 رقم 
بطنجة انجل بولفار محمد ا خامس 
 22222  - هوغو   فيكتور  بشارع 

طنجة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد العرفى  :  822 حصة 

بقيمة 8.222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العرفى  خالد  السيد 
 82 مجمع ابرتهيم ا خليل ب عمارة 
طنجة   22222   82 رقم   2( طابق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  العرفى  خالد  السيد 
 82 مجمع ابرتهيم ا خليل ب عمارة 
طنجة   22222   82 رقم   2( طابق 

املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 323)3).

583I

O.I.FI.COM  sarlau

 LABORATOIRE GLOBAL
HEALTH

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

O.I.FI.COM  sarlau

دوار 3، عمارة 2، شقة 4، لغرابلية ، 

88262، سال املغرب

 LABORATOIRE GLOBAL

HEALTH شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بالد 

القجيري، رقم 6)، قطاع 3، حي 

الصفاء، القرية احصين - 2)888 

سال املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

38433

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 LABORATOIRE GLOBAL

.HEALTH

صنع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

واستيراد مستحضرات التجميل.

بالد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
حي   ،3 قطاع   ،(6 رقم  القجيري، 

 888(2  - احصين  القرية  الصفاء، 

سال املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد معيوط :  5) حصة 
بقيمة 8.222 درهم للحصة .

 (5   : املسفيوي  توفيق  السيد 
حصة بقيمة 8.222 درهم للحصة .

السيد جمال بوبكري :  52 حصة 
بقيمة 8.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  معيوط  محمد  السيد 
زنقة ازينيا بلوك ج رقم4   (2 قطاع 

حي الرياض 82822 الرباط املغرب.
السيد توفيق املسفيوي عنوانه)ا( 
الرباط   822(2 زتقة تيداس   5 فيال 

املغرب.
عنوانه)ا(  بوبكري  جمال  السيد 
بئر  فارس  اوالد  شارع  بوشرى  فيال 
الرباط   82872 السوي�سي  قاسم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  معيوط  محمد  السيد 
زنقة ازينيا بلوك ج رقم4   (2 قطاع 

حي الرياض 82822 الرباط املغرب
السيد توفيق املسفيوي عنوانه)ا( 
الرباط   822(2 زتقة تيداس   5 فيال 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  بسال   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 34675.
584I

LEADER FIN

INOLYA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص
LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 
E» الطابق الثاني املكتب )8 الدار 
بيضاء، 2522)، الدار بيضاء املغرب

INOLYA شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 83زنقة 
احمد املذاتي اقامة األلب الطابق 
8 رقم 8  - 2522) الدار البيضاء 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.452435

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(2 ماي   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

زوان   خالد   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

محمد  رضوان بتاريخ 5) ماي 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 22735254.

585I

LEADER FIN

INOLYA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

LEADER FIN

زنقة شوفالي بيارد اإلقامة فالروس» 

E» الطابق الثاني املكتب )8 الدار 

بيضاء، 2522)، الدار بيضاء املغرب

INOLYA  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 83زنقة 

احمد املذاتي اقامة األلب الطابق 

8 رقم 8  - 2522) الدار البيضاء 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.452435

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تعيين  تم   (2(2 ماي   (5 في  املؤرخ 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

رضوان محمد  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 22735254.

586I

الناظور للحسابات

THE THREE FRIENDS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
الناظور للحسابات

شارع االمير سيدي محمد الحي 
االداري سيتي املحمدوة بلوك د 
الطابق الثاني رقم 5 ، 222)6، 

الناظور املغرب
THE THREE FRIENDS شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي االمل 
بن طيب الدريوش 53))6 الدريوش 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 THE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.THREE FRIENDS
غرض الشركة بإوجاز : -مطبعة

-نقل البضائع للغير
-صناعة االكياس.

عنوان املقر االجتماعي : حي االمل 
53))6 الدريوش  بن طيب الدريوش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
حصة   342   : السيد شيلح بالل 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 332   : ووسف  امجاهد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد لبيض محمد :  332 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
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السيد شيلح بالل عنوانه)ا( دوار 
الدريوش   6((53 امهاجر  اعيادا 

املغرب.
السيد امجاهد ووسف عنوانه)ا( 
 6((53 الطيب  بن  القدس  حي 

الدريوش املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  لبيض  السيد 
دوار اعيادا امهاجر 53))6 الدريوش 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد شيلح بالل عنوانه)ا( دوار 
الدريوش   6((53 امهاجر  اعيادا 

املغرب
السيد امجاهد ووسف عنوانه)ا( 
 6((53 الطيب  بن  القدس  حي 

الدريوش املغرب
عنوانه)ا(  محمد  لبيض  السيد 
دوار اعيادا امهاجر 53))6 الدريوش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدريوش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 33.
587I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

SOUTHERN FARMS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
SOUTHERN FARMS شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

الوالء فيال اعمار الداخلة. - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85585

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   23
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOUTHERN FARMS

غرض الشركة بإوجاز : -االنشطة 

الزراعية و ا حيوانية بجميع انواعها.

-بيع و شراء و تسيير جميع االرا�سي 

الزراعية..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 73222  - فيال اعمار الداخلة.  الوالء 

الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 332   : اعمار  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 342   : اعمار  بابا  احمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد محمد االمين اعمار :  332 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعمار  السيد عبد هللا 

الداخلة  اعمار  فيال  الوالء  شارع 

73222 الداخلة املغرب.

السيد احمد بابا اعمار عنوانه)ا( 

 73222 الداخلة   2( القسم  حي 

الداخلة املغرب.

اعمار  االمين  محمد  السيد 

عنوانه)ا( حي الفطيحات العمارة )2 
الداخلة   73222 الداخلة   28 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد بابا اعمار عنوانه)ا( 

 73222 الداخلة   2( القسم  حي 

الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 25 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 388.

588I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 INVERSIONES

 IMMOBILIARIAS MARTIN

DIAZ
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP 249

، 73000، DAKHLA MAROC

 INVERSIONES IMMOBILIARIAS

MARTIN DIAZ  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 

)، الزنقة 2، رقم 5 - 73222 الداخلة  

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

85622

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 INVERSIONES IMMOBILIARIAS

. MARTIN DIAZ

اإلنعاش   : غرض الشركة بإوجاز 
العقاري 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القسم )، الزنقة 2، رقم 5 - 73222 

الداخلة  املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 JOSE LUIS MARTIN السيد 
 822 حصة بقيمة   DIAZ  :  1.000

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 JOSE LUIS MARTIN السيد 
تازارين،  زنقة  عنوانه)ا(    DIAZ
اكادور   82222 32 حي الفضية   رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 JOSE LUIS MARTIN السيد 
تازارين،  زنقة  عنوانه)ا(    DIAZ
اكادور   82222 32 حي الفضية   رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 344.

582I

DARAA AUDIT

NBH INVEST
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

DARAA AUDIT
6)8 شارع القدس عين الشق ، 
2222)، الدار البيضاء املغرب

NBH INVEST شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي )8 زنقة 
إبن وونس والوة البيضاء انفا حي 
هيپودروم - 2222) الدار البيضاء 

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
454585

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم تغيير   (2(2 وونيو   22 املؤرخ في 
 «NBH INVEST» تسمية الشركة من

. «H(H IMMOBILIER» إلى
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 55)732.

5(2I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

HOTEL AL FAJR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
HOTEL AL FAJR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
4 مارس، رقم 528/8 - 73222 

الداخلة املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85633

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   24
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOTEL AL FAJR
انشطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

سياحية
السياحية  املؤسسات  تسيير 
املخيمات  و  املطاعم  و  كالفنادق 

السياحية 
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 73222  -  1/501 رقم  مارس،   4

الداخلة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد سعيد بواغيدن 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بواغيدن سعيد عنوانه)ا( 
 73222  1/501 رقم  مارس،   4 شارع 

الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بواغيدن سعيد عنوانه)ا( 
 73222  1/501 رقم  مارس،   4 شارع 

الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ الذهب   بوادي   االبتدائية 

 88 وونيو 2)2) تحت رقم 358.
5(8I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FINESA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
FINESA  شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد ا خامس، الحي الصناعي  - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85522

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. FINESA
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  التلميع  التصبين،  التنظيف، 

الصيانة
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - الصناعي   الحي  ا خامس،  محمد 

73222 الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : بوشنة  ثريا  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بوشنة  ثريا  السيدة 

اسبانيا  - - اسبانيا .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوشنة  ثريا  السيدة 

اسبانيا  - - اسبانيا 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 86 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 337.

5((I

سمير تابت

GETWORK
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GETWORK :تسمية الشركة 
  SARLAU :الشكل القانوني للشركة

شركة جات مسؤولية محدودة
 جات الشريك الوحيد 

رأسمال الشركة 82.222,22 درهم  

املقر االجتماعي 6)  زنقة مرس 
سلطان الشقة 3 الطابق األول

  الدار البيضاء .
 RC N° :رقم السذل التجاري

378328

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

تقرر حل    23/01/2020 في  املؤرخ 

شركة جات مسؤولية محدودة )جات 

الشريك الوحيد( 

بسبب  العمل  وبدأ  لم  نتيجة   

نقص السيولة

رفيق  املهدي  السيد   عين   و 
مال  لويس  زنقة   5 عنوانه)ا(  و   

62822 فيل اوغبان فرنسا  كمصفي 

للشركة
زنقة  و حدد مقر التصفية ب6) 
مرس سلطان الشقة 3 الطابق األول  

الدار البيضاء

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 87 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

فبراور 2)2) تحت رقم 738288

5(3I

monde servicecompta

YOUNES LILISKANE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

monde servicecompta

 lot el hadj fatah oulfa 3 322

 eme etage casablanca، 20250،

Casablanca maroc

YOUNES LILISKANE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82زنقة 

ا حرية الطابق الثالث الرقم 5 الدار 

البيضاء - 2)28)  الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465(23
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YOUNES LILISKANE
منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.
82زنقة   : املقر االجتماعي  عنوان 
ا حرية الطابق الثالث الرقم 5 الدار 
البيضاء  الدار    (28(2  - البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد وونس ا حو :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 73 السيد وونس ا حو عنوانه)ا( 
طريق مكة كاليفورنيا  7222)  الدار 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 73 السيد وونس ا حو عنوانه)ا( 
طريق مكة كاليفورنيا  7222)  الدار 

البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732852.
5(4I

STATION DAHOU

سطاسيون دحو
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STATION DAHOU
67 زنقة عزيز بالل الطابق )، رقم 3، 
املعاريف الدار البيضاء ، 2332)، 

الدار البيضاء املغرب

سطاسيون دحو شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سومية إقامة شهرزاد 3، الطابق 

5، رقم ))، النخيل املعاريف الدار 

البيضاء - 2332) الدار البيضاء 

املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.326287

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   86 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

رأسمالها  مبلغ  دحو   سطاسيون 

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

اإلجتماعي زنقة سومية إقامة شهرزاد 
النخيل   ،(( رقم   ،5 الطابق   ،3

 (2332  - البيضاء  الدار  املعاريف 

 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

اإلقتصادوة  الضرفية  مالءمة  عدم 

لنشاط الشركة.

 67 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ،3 رقم   ،( الطابق  بالل  عزيز  زنقة 

املعاريف الدار البيضاءزنقة سومية 
رقم   ،5 الطابق   ،3 شهرزاد  إقامة 

))، النخيل املعاريف الدار البيضاء - 

2332) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:

السيد)ة( خليل  دحو و عنوانه)ا( 
إبن   ،35 رقم   ،( صفاء  67إقامة 

املغرب  أحمد  إبن    (6252 أحمد 

كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738368.

5(5I

fiduciaire al hayat

 LES PAPILLONS LUMIÈRES
PRIVÉE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

 LES PAPILLONS LUMIÈRES

PRIVÉE شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )4 زنقة 

القصيبي - 22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825857

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PAPILLONS LUMIÈRES PRIVÉE

روض و   : بإوجاز  غرض الشركة 

حضانة األطفال.
زنقة   4(  : عنوان املقر االجتماعي 

القصيبي - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الدواس سارة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8222  : سارة  الدواس  السيدة 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الدواس سارة عنوانه)ا(  السيدة 

زنقة  الشاجلي  ا حسن  أبي  شارع 

 4 ) طابق  مانكولياس إقامة مربوحة 

شقة 43 22222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدواس سارة عنوانه)ا(  السيدة 

زنقة  الشاجلي  ا حسن  أبي  شارع 

 4 ) طابق  مانكولياس إقامة مربوحة 

شقة 43 22222 طنجة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 825857.

5(6I

FIDUCIAIRE JABBARI

فول دوكو 

) FULL DECO( 
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JABBARI

 BD BOURGOGNE RUE

 JAAFAR IBNOU HABIB RES

 AL MACHRIK II ETG 1 N°3 ،

20090، CASABLANCA MAROC

فول دوكو   )FULL DECO ( شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

املشرق اا الطابق األول رقم 3 - 

2522) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

445553

 2( عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 أكتوبر 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
فول   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.( FULL DECO(   دوكو
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القيام    : بإوجاز  الشركة  غرض 

 ، الصباغة  االشغال  جميع  بكل 

الزليج والنجارة   ، ا ذبص   ، الدوكور 

من ا خشب أو األملنيوم..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب إقامة 

 -  3 رقم  األول  الطابق  اا  املشرق 

2522) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : السيدة اوطالب جدوجة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد اوطالب عمر :  322 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 822   : اوطالب  حسن  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

جدوجة  اوطالب  السيدة 

زنقة باهي حي النخيل    (6 عنوانه)ا( 

2332) الدار البيضاء املغرب.

السيد اوطالب عمر عنوانه)ا( 2) 

زنقة بابيلون  )8872 املغرب املغرب.

السيد اوطالب  حسن عنوانه)ا( 

رقم  تازة  شارع  هللا  عبد  موالي  حي 

املغرب   (2852 الشق  832عين 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد اوطالب عمر عنوانه)ا( 2) 

الدار البيضاء   8872( زنقة بابيلون  

املغرب

السيد اوطالب  حسن عنوانه)ا( 

رقم  تازة  شارع  هللا  عبد  موالي  حي 

832عين الشق 2852) الدار البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 282) تحت رقم 445553.

5(7I

FIDLOUK

AZEDRA TRAV
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDLOUK

86),شارع 2) غشت القصر الكبير ، 

852)2، القصر الكبير املغرب

AZEDRA TRAV شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

اوالد سليمان الصفصاف ,مشرع 

بلقصيري.  - 86852 مشرع 

بلقصيري املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

(43

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AZEDRA TRAV

مختلف   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اعمال البناء .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

,مشرع  الصفصاف  سليمان  اوالد 

بلقصيري.  - 86852 مشرع بلقصيري 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوخضرة عز الدون :  22) 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الدون  عز  بوخضرة  السيد 

سليمان  اوالد  دوار  عنوانه)ا(  

الصفصاف ,مشرع بلقصيري 86852 

مشرع بلقصيري املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدون  عز  بوخضرة  السيد 

سليمان  اوالد  دوار  عنوانه)ا(  

الصفصاف ,مشرع بلقصيري 86852 

مشرع بلقصيري املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

2) وونيو 2)2) تحت رقم 6)8.

5(8I

نوغلب

BOUM PROMOTION
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة

نوغلب

شقة 7 ، طابق4  تقسيم ريزانا 

مبروكة طريق أكوراي مكناس ، 

52222، مكناس املغرب

BOUM PROMOTION شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 5)8 

مرجان 26 باب البطيوي مكناس - 

52222 مكناس املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.48(37

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 وونيو   (6 في  املؤرخ 

«الترويج  من  الشركة  نشاط  تغيير 

البناء  اعمال  «مقاول  إلى  العقاري» 

املختلفة «.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8256.

5(2I

CORPORATE AUDIT GROUP

CREATE IMMO
إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

ا خامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc

CREATE IMMO   «شركة جات 

املسؤولية املحدودة جات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

ا خامس، رقم )) ، بامليي  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.426848

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8.: الذي ونص على ماولي: 

حصة   8.222 بيع  على  املصادقة 

موالي  السيد  لفائدة  اجتماعية 
مصطفى ابن الكاتب العلوي  

قرار رقم ).: الذي ونص على ماولي: 

فريد  محمد  السيد  استقالة  قبول 

تويمي ابن جلون من منصبه كمسير 

للشركة

على  ونص  الذي   :.3 رقم  قرار 

موالي  السيد  تعيين  ماولي:  

مصطفى ابن الكاتب العلوي )مغربي، 

بطاقة تعريف رقم A353582( مسيرا 

للشركة ملدة غير محدودة 

قرار رقم 5.: الذي ونص على ماولي: 

األسا�سي  القانون  صياغة  إعادة 

للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:  
تغيير املادة 7 )ا حصص( من القانون 

األسا�سي للشركة

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي:  
تغيير املادة 8 )الرأسمال( من القانون 

األسا�سي للشركة.
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بند رقم 32: الذي ونص على ماولي: 
)تعيين املسيرون( من   32 تغيير املادة 

القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738847.
532I

CARTEL CONSEIL

AJAYO TRADING
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
 LAMRABATT TRADING

 « COMPANY « SARL
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة بشريك واحد.
بمقت�سى عقد عرفي بسال  بتاريخ 
تم وضع القانون   ،(2(2 مارس   8(
املسؤولية   جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة جات ا خصائص التالية:
االجتماعي  التسمية  ــــ 
 LAMRABATT TRADING   :

« COMPANY « SARL
:-  التصدور  ــــ الهدف االجتماعي   

و االستيراد 
- مفاوض.

3) مكرر،  : رقم  ــــ املقر االجتماعي 
الرشاد،  حي  محمد،  سيدي  شارع 

القرية – سال -
ــــ املدة االجتماعية: 22 سنة 

حدد  االجتماعي:   الرأسمال  ــــ 
رأسمال الشركة في مبلغ 822.222.22 
8222   حصة  من  درهم موزع على  
822 درهم  للحصة وزعت  كما  فئة 

ولي:
 السيد ملرابط ا حسين           222  

حصة
السيدة ازراودي غزالن           822 

حصة   
ــــ التسيير : تم تعيين السيد ملرابط 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  ا حسين، 

محدودة.
تم التسذيل في السذل التجاري 
باملحكمة  الضبط  كتابة  لدى 

االبتدائية بسال تحت رقم 38323 
538I

Flexina

فليكسينا
شركة جات مسؤولية محدودة

 جات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Flexina
شارع محمد السادس مركب اوراك 

عمارة )D الرقم )8 الجيروند ، 
2522)، الدارالبيضاء املغرب

فليكسينا شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد السادس مركب اوراك عمارة 
)D الرقم )8 الجيروند  - 2522) 

الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
468328

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

فليكسينا.
شركة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
واالعالن,  التسويق  مجال  في  عاملة 
الطباعة, املذال الرقمي ,االستشارات 
التجارة,  ا خدمات,  والوساطة, 

التوزيع,االستيراد والتصدور.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد السادس مركب اوراك عمارة 
 (2522  - الجيروند    8( الرقم   D(

الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
822 حصة    : السيد طارق فنان 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد طارق فنان عنوانه)ا( شارع 
8 شقة  )8) اقامة البيضاء  املقاومة 

523 2)28) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد طارق فنان عنوانه)ا( شارع 
8 شقة  )8) اقامة البيضاء  املقاومة 

523 2)28) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 8347.

53(I

STE  BERRECHID SOLAR ENERGY SARL AU

BOULANGERIE BURJ FES
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
  STE  BOULANGERIE BURJ FES

SARL
العرفان املذموعة السكنية 36، 

عمارة 353 متجر 5 الطابق السادس 
بوخالف ، 22222، طنجة املغرب

BOULANGERIE BURJ FES شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي العرفان 
املذموعة السكنية 36، عمارة 353 
متجر 5 الطابق السادس بوخالف - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825787
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOULANGERIE BURJ FES
مخبزة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وحلويات .

العرفان   : عنوان املقر االجتماعي 
 353 عمارة   ،36 املذموعة السكنية 
 - 5 الطابق السادس بوخالف  متجر 

22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 334   : ا حداوي  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد نورالدون ا حداوي :  333 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدٍ خالد حمدان :  333 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ووسف ا حداوي عنوانه)ا( 
السكنبية  املذموعة   ( العرفان 
 22222  78 رقم   3 طابق   3 إعمرة 

طنجة املغرب.
ا حداوي  نورالدون  السيد 
املذموعة   ( العرفان  عنوانه)ا( 
 (( رقم   3 3 طابق  السكنبية إعمارة 

22222 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  حمدان  خالد  السيد 
 52222 البساتين  حي   8(5 شقة 

مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حمدان  خالد  السيد 
 52222 البساتين  حي   8(5 شقة 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 272)3).
533I

rochdi conseil

SANERGIE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
rochdi conseil

تجزئة القوات املساعدة رقم 843 
العيون ، 72222، العيون املغرب

SANERGIE شركة جات املسؤولية 
املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
الراحة رقم 2)7 العيون - 72222 

العيون املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3(887
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SANERGIE
و  البناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال املتعددة.
تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 72222  - العيون  رقم2)7  الراحة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : لباعلي  بوجمعة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : رشيد  بنسعيد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد بوجمعة لباعلي عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الراحة رقم 8882 

72222 العيون املغرب.
عنوانه)ا(  رشيد  بنسعيد  السيد 
ا ذرف   57 العربي رقم  ا حاج  زنقة 

انزكان 82222 اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوجمعة لباعلي عنوانه)ا( 
حي القدس تجزئة الراحة رقم 8882 

72222 العيون املغرب
عنوانه)ا(  رشيد  بنسعيد  السيد 
ا ذرف   57 العربي رقم  ا حاج  زنقة 

انزكان 72222 العيون املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم 8388.

534I

Trefle Conseil

SPOTBUSINESS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

SPOTBUSINESS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 

شارع محمد بن عبد هللا ، 

OCEANES3-B3 ، الطابق األر�سي 

من املبنى رقم 6 - الدار البيضاء 

مارينا - 8882) الدار البيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4642(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPOTBUSINESS

غرض الشركة بإوجاز : * التسيير 

التوطين  مركز  و  لألعمال  اإلداري  

الشركات.

*كراء مكاتب مجهزة، كراء مكاتب 

لإلجتماعات و خدمات إدارية إضافية 

لرواد األعمال.

*اقتناء وتأجير مبانى إلنجاز مهمة 
الشركة.

العمليات  جميع  عام  وبشكل 
أو  قانونية  كانت  نوع سواء  أي  من 
اقتصادوة أو مالية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو جات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 OCEANES3-B3 ، محمد بن عبد هللا
 -  6 الطابق األر�سي من املبنى رقم   ،
الدار   (8882  - مارينا  الدار البيضاء 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العتيقي  عماد  محمد  السيد 
 822 3.222 حصة بقيمة    : الكنوني 

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العتيقي  عماد  محمد  السيد 
بدر  تجزئة   76 عنوانه)ا(  الكنوني 
فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العتيقي  عماد  محمد  السيد 
بدر  تجزئة   76 عنوانه)ا(  الكنوني 
فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738827.
535I

aice compta

LAFRID PRESTIGE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
LAFRID PRESTIGE شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 أحمد 
املذاني إقامة جبال االلب الطابق 
8 رقم 8 حي املعاريف - 2372) 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465488
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   22
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAFRID PRESTIGE
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين والسياح.
عنوان املقر االجتماعي : 83 أحمد 
 8 املذاني إقامة جبال االلب الطابق 
رقم 8 حي املعاريف - 2372) البيضاء 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 622   : ابراهيم   لفريد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد لفريد محمد  :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة لفريد صفاء :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة لفريد مروة :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
822 حصة    : السيدة رزقي الهام 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد لفريد ابراهيم عنوانه)ا( 6 
2522) البيضاء  زنقة الضمير الكبير 

املغرب.
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 6 السيد لفريد محمد  عنوانه)ا( 
2522) البيضاء  زنقة الضمير الكبير 

املغرب.
 6 السيدة لفريد صفاء عنوانه)ا( 
2522) البيضاء  زنقة الضمير الكبير 

املغرب.
 6 السيدة لفريد مروة عنوانه)ا( 
2522) البيضاء  زنقة الضمير الكبير 

املغرب.
 6 عنوانه)ا(  الهام  رزقي  السيدة 
2522) البيضاء  زنقة الضمير الكبير 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 6 السيدة لفريد صفاء عنوانه)ا( 
2522) البيضاء  زنقة الضمير الكبير 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732373.
536I

ANNONCE

SKILLS LAB
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ANNONCE

 3rue ishsaq ibn hanin etage
 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

SKILLS LAB شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 482شارع 
الزرقطوني اقامة حمد الطابق 

االول رقم 8 - 2222)  الدارالبيضاء  
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464655

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SKILLS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.LAB
التدريب   : غرض الشركة بإوجاز 

واملشورة.
عنوان املقر االجتماعي : 482شارع 
الطابق  حمد  اقامة  الزرقطوني 
8 - 2222)  الدارالبيضاء   االول رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
تيمومي  أمين  محمد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تيمومي  أمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 48  زنقة املراك�سي حي لوبيز 

2222)  الدارالبيضاء  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تيمومي  أمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 48  زنقة املراك�سي حي لوبيز 

2222)  الدارالبيضاء  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.
537I

monde servicecompta

كلوبال تكنولوجي كومبني
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

monde servicecompta
 lot el hadj fatah oulfa 3 322

 eme etage casablanca، 20250،
Casablanca maroc

كلوبال تكنولوجي كومبني شركة
 جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82زنقة 
ا حرية  الطابق الثالث شقة 5 

الدارالبيضاء - 2872) الدارالبيضاء 
ا ملغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
457(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وناور   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
: كلوبال  اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

تكنولوجي كومبني.
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

واستراد وتوزيع قطاع الغيار.
82زنقة   : املقر االجتماعي  عنوان 
 5 شقة  الثالث  الطابق  ا حرية  
2872) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

ا ملغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : زراف  مريم  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة مريم زراف عنوانه)ا( 5) 
اقامة البدر عمارة 8 مبروكة 2222) 

مراكش ا ملغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة مريم زراف عنوانه)ا( 5) 
اقامة البدر عمارة 8 مبروكة 2222) 

مراكش ا ملغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 88 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2)2) تحت رقم 738875.

538I

ANNONCE

TIM PROTECT & CLEAN
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
ANNONCE

 3rue ishsaq ibn hanin etage
 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

TIM PROTECT & CLEAN شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 68 شارع 
اللة الياقوت و مصطفى املعاني 
الطابق الثاني رقم 85 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464657

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TIM  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROTECT & CLEAN
غرض الشركة بإوجاز : التوظيف 

والتدريب.
68 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
املعاني  مصطفى  و  الياقوت  اللة 
 (2222  -  85 رقم  الثاني  الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
تيمومي  أمين  محمد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

تيمومي  أمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 48  زنقة املراك�سي حي لوبيز 

2222) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تيمومي  أمين  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 48  زنقة املراك�سي حي لوبيز 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.
532I

CARREFOUR DES MANAGERS

BOURAF TRAVAUX
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
BOURAF TRAVAUX شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 45 زنقة  
8 الطابق ) الشقة  3 طارق ا خير 
البر نو�سي - 2822) الدار البيضاء 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464333
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOURAF TRAVAUX
غرض الشركة بإوجاز : • 

األعمال املختلفة و البناء  

املساحات  وتهيئة  إنجاز   •

ا خضراء

نقل البضائع   •

جميع  وتسويق  تداول   •

املنتجات 

إصالح جميع املعدات   •

ال  ا خدمات  تنفيذ جميع   •

سيما في سياق املناولة  

جميع  وتصدور  استيراد   •

املنتجات في املغرب وا خارج

العمليات  جميع  وعموما   •

و  املنقولة  الصناعية،  و  التجارية 

غير املنقولة و املالية املتعلقة بصفة 

باملذاالت  مباشرة  غير  أو  مباشرة 

السالفة الذكر..
زنقة    45  : عنوان املقر االجتماعي 

طارق ا خير   3 الشقة    ( الطابق   8

البيضاء  الدار   (2822  - نو�سي  البر 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : السيد ووسف الرافعي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 5.222   : بويهري  واسين  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ووسف الرافعي عنوانه)ا( 

 3(32( بوعياش   بني  األول  الحي 

ا حسيمة املغرب.

عنوانه)ا(  بويهري  واسين  السيد 

شارع ا ذيش امللكي رقم 22 ترجيست  

)32)3 ا حسيمة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف الرافعي عنوانه)ا( 

 3(32( بوعياش   بني  األول  الحي 

ا حسيمة املغرب

عنوانه)ا(  بويهري  واسين  السيد 

شارع ا ذيش امللكي رقم 22 ترجيست  

)32)3 ا حسيمة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 78)738.

542I

FLASH ECONOMIE

YARA LOGISTIC
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
دووان األستاج محمد وحداني
موثق بالدار البيضاء - األلفة

منطقة الصناعية، الرقم 65، 
الطابق الثاني، الشقة 6

توسيع هدف شركة
«YARA LOGISTIC»

بمقت�سى محضر جمع عام   –  8
 ،(2(2 وونيو   85 بتاريخ  استثنائي، 
فإن السيد عبد املذيد الطاهري و 
بصفتهما  الطاهري،  كوثر  السيدة 
بتوسيع  قاما  الوحيدون،  الشركيين 
 ،«YARA LOGISTIC» شركة  هدف 
الدار  بمدونة  االجتماعي  مقرها 
 ،88 كم  ا ذدودة،  طريق  البيضاء، 
بالدار  التجاري  بالسذل  املسذلة  و 
البيضاء تحت عدد 324387، ليضم 
نشاط : الساندوك و تسيير العقارات.

القانوني  اإلوداع  تم   –  (
التجارية  باملحكمة  ضبط  بكتابة 
ووليوز   27 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 738422.
للخالصة و البيان

دووان األستاج محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء

548I

اورو افريك إكسبير

EURO AFRIC EXPERTS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة
اورو افريك إكسبير

رقم 56) شارع اإلدري�سي، تجزئة 
صوفيا الوردة، تاركةـ ـ مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
 EURO AFRIC EXPERTS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 56) 
 LOT SOFIA LWARDA TARGA -

MARRAKECH 40000 املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
37623

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   
تم تغيير   (2(2 ووليوز   28 املؤرخ في 
 EURO AFRIC» تسمية الشركة من 
 EURO AFRIC» إلى   «EXPERTS

. «CONSEIL
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 4257.
54(I

G.MAO.CCF

MSALEK  TRAVAUX
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE (4

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

MSALEK  TRAVAUX شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )8 
إقامة أطلس  الشقة 7 الطابق 3 

زنقة عمر بن جلول  أطلس فاس رقم 
)8 إقامة أطلس  الشقة 7 الطابق 
3 زنقة عمر بن جلول أطلس فاس 

32222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.58365

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 3) دجنبر 282) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 7 الشقة  أطلس   إقامة   8( «رقم 
الطابق 3 زنقة عمر بن جلول  أطلس 
فاس رقم )8 إقامة أطلس  الشقة 7 
3 زنقة عمر بن جلول أطلس  الطابق 
فاس 32222 فاس املغرب» إلى «رقم 
47) حي القدس  بنسودة  فاس رقم 
فاس  بنسودة   القدس   حي   (47

32222 فاس  املغرب».
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وناور   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 105/2020.
543I

استشارات بشير

تأمينات اوفال
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

استشارات بشير
حي الشرف عملية الهدى العمارة 4 
الشقة 4 الدور 8 ، 42222، مراكش 

املغرب
تأمينات اوفال شركة جات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقرها االجتماعي الرقم 
88-3 و 88-4 شارع 88 وناور حي 
حساني إنزكان - 86352 إنزكان .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.6(78

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تحويل   (2(2 وناور   27 املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
جات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
جات مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   88 بتاريخ  االبتدائية بانزكان  

2)2) تحت رقم 438.
544I

BUREAU ESSOUFYANI

A BUSINESS&7
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
BUREAU ESSOUFYANI

 HAY ESSALAM AVENUE
 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC
A BUSINESS&7 شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي التنمية 

زنقة ا خنساء الرقم 27 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3(8(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   22
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 A&7  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUSINESS
وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
والكهرباء  البناء  أشغال   - عقارية 
والصباغة  الصحي  والترصيص 
ونجارة ا خشب واأللومنيوم والزليج 
والرخام - الدوكور الداخلي وا خارجي 
واألمن  النظافة  أشغال   - للبناوات 
أشغال الغرس والتشذير   - ا خاص 
متنوعة  أشغال   - العامة  التجارة   -

ومتعددة - التصدور واإلستيراد.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  27 الرقم  ا خنساء  زنقة  التنمية 

72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 4.222   : السيد ا حسين سفيان 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
ماست  آوت  عائشة  السيدة 
درهم   822 بقيمة  حصة   3.222   :

للحصة .
 8.522   : السيدة نرجس سفيان 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد آدم سفيان :  8.522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ا حسين سفيان عنوانه)ا( 
الحي ا حسني زنقة أحمد شوقي الرقم 

26  72222 العيون املغرب.
ماست  آوت  عائشة  السيدة 
الرقم   86 عنوانه)ا( حي املسيرة زنقة 

88  72222 العيون املغرب.

السيدة نرجس سفيان عنوانه)ا( 
حي التنمية زنقة ا خنساء العمارة 25 

الشقة 28  72222 العيون املغرب.
حي  السيد آدم سفيان عنوانه)ا( 
 25 العمارة  ا خنساء  زنقة  التنمية 

الشقة 28 72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا حسين سفيان عنوانه)ا( 
الحي ا حسني زنقة أحمد شوقي الرقم 

26 72222 العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1321/2020.
545I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

  SPECIALITE  MECANIQUE
SAHARA

شركة التضامن
تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 
العيون الساقية ا حمراء

صندوق البرود 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

  SPECIALITE  MECANIQUE
SAHARA شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 
الوحدة الشطر الثاني  تجزئة رقم 68 

ح  - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة التضامن 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(4258

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (288 أبريل   2(
األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:
شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
  SPECIALITE  MECANIQUE

.SAHARA
أصالح   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االالت امليكانيكية ومحركات العربات 

و السيارات

امليكانيك التجارة
ا خدمات  و  التصدور  و  االستراد 

جات الصلة.
مدونة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الوحدة الشطر الثاني  تجزئة رقم 68 

ح  - 72222 العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : تداوت  الرحمان  عبد  السيد 
522 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
 522   : السيد نور الدون تداوت 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
تداوت  الرحمان  عبد  السيد 
الشطر  الوحدة  مدونة  عنوانه)ا( 
 72222 ح    68 رقم  تجزئة  الثاني  

العيون املغرب.
السيد نور الدون تداوت عنوانه)ا( 
تجزئة  مدونة الوحدة الشطر الثاني  

رقم 68 ح  72222 العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
تداوت  الرحمان  عبد  السيد 
الشطر  الوحدة  مدونة  عنوانه)ا( 
 72222 ح    68 رقم  تجزئة  الثاني  

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
أبريل   23 بتاريخ  االبتدائية بالعيون  

288) تحت رقم 746/18.

546I

CONSEILS EVERNAGE

 J.B BHL BUSINESS
AGRICOULE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CONSEILS EVERNAGE
 AV ALLA EL FASSI N°87

 IMM JAWHARA ، 40000،
MARRAKECH maroc
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  J.B BHL BUSINESS AGRICOULE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة 

جوهرة  الطابق )  مراكش 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

883888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 J.B  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BHL BUSINESS AGRICOULE

إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أو  التجارية  ا خدمات  عمليات 

ا خدمة  أو  الزراعية  أو  الصناعية 

املدنية أو العسكرية.

اقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 42222 مراكش    ( الطابق  جوهرة  

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد جواد بو عبد هللا :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8222  :  السيد جواد بو عبد هللا 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد بو عبد هللا عنوانه)ا( 

طريق   5 اقامة  العتيق8  البيت 

 42222 مراكش  الدارالبيضاء 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جواد بو عبد هللا عنوانه)ا( 
طريق   5 اقامة  العتيق8  البيت 
 42222 مراكش  الدارالبيضاء 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   23 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 824682.
547I

GETARC CONSTRUCTION SERVICE

 GETARC CONSTRUCTIO
SERVICE  SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 GETARC CONSTRUCTION
SERVICE

زنقة الشهداء عمارة رقم 27 شقة 
26 الطابق 23 وادي زم ، 5352)، 

وادي زم املغرب
 GETARC CONSTRUCTIO
SERVICE  SARL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

الشهداء عمارة رقم 27 شقة 26 
الطابق 23 وادي زم وادي زم 5352) 

وادي زم املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8223
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   84
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 GETARC CONSTRUCTIO

.SERVICE  SARL
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 travaux divers en genie
  civil et construction.
 amenagement des espaces verts
 forestiersreboisement  jardinage

. . Negociant

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 26 شقة   27 رقم  عمارة  الشهداء 

الطابق 23 وادي زم وادي زم 5352) 

وادي زم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

52.222).3 درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ا حنيف  املذيد  عبد  السيد 

عنوانه)ا( 8) تجزئة  الشباني  5352) 

وادي زم املغرب.

عنوانه)ا(  ركوب  عثمان  السيد 
زنقة8 القريعة رقم 47 5352) وادي 

زم  املغرب .

عنوانه)ا(  وا سر بوبكري   السيد  

 (5352 42 فيالج م ش ف  فيال رقم 

وادي زم  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف ا حنيف  عنوانه)ا( 

وادي زم    (5352 8)تجزئة الشباني  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بوادي زم  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم -.

548I

ORIEN.COMPTA

CATALEYA CAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد ا خامس حي 

ا حسني بركان ، 62322، بركان 

املغرب

CATALEYA CAR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

62 شارع ولي العهد حي ا حسني  - 

62322 بركان املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

7((3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CATALEYA CAR

تاجير   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

 62 رقم   : عنوان املقر االجتماعي 

شارع ولي العهد حي ا حسني  - 62322 

بركان املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

الرحمان  عبد  مختاري  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحمان  عبد  مختاري  السيد 

عنوانه)ا( رقم 58 شارع ولي العهد حي 

ا حسني  62322 بركان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحمان  عبد  مختاري  السيد 

عنوانه)ا( رقم 58 شارع ولي العهد حي 

ا حسني  62322 بركان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

2)2) تحت رقم 42).

542I
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موثقة

ليبورنو
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

موثقة

622 شارع موالي ووسف الطابق 

الثاني الدار البيضاء، 2222)، الدار 

البيضاء املغرب

ليبورنو شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 88 

avenue des FAR - 20240 الدار 

البيضاء املغرب.

تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري -.

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   87 في  املؤرخ 

املصادقة على :

)ة( شركة سويابار  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.688

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.375

 87 بتاريخ  ابراهيم يعقوبي سوسان 

وونيو 2)2).

)ة( شركة سويابار  تفويت السيد 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.687

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   3.375

 87 بتاريخ  سوسان  يعقوبي  سلوى 

وونيو 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738872.

552I

ORIEN.COMPTA

B.S.S CAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

ORIEN.COMPTA

)5 شارع محمد ا خامس حي 

ا حسني بركان ، 62322، بركان 

املغرب

B.S.S CAR  شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

88 زنقة احفير حي الوفاق سيدي 

سليمان - 62322 بركان املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.7267

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 وونيو   28 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

يعقوبي توفيق كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   28 بتاريخ  االبتدائية ببركان  

2)2) تحت رقم 32).

558I

STELA PROMO

STELA PROMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STELA PROMO

834 تقاطع طريق اوالد زيان مع زنقة 

اسوان الطابق الرابع رقم 7 الدار 

البيضاء ، 2)23)، الدار البيضاء 

املغرب

STELA PROMO شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 834 

تقاطع اوالد زيان مع زنقة اسوان 

الطابق 4 رقم 7 الدار البيضاء  -  

2)23) الدار البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(25623

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :

كمالي  ماجد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   522

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

وونيو   (5 بتاريخ  الرا�سي  وونس 

.(2(2

كمالي  ماجد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (52

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

وونيو   (5 بتاريخ  احريبة  هشام  

.(2(2

كمالي  ماجد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (52

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

وونيو   (5 بتاريخ  احريبة  رضوان 

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738488.

55(I

STELA PROMO

STELA PROMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

STELA PROMO

834 تقاطع طريق اوالد زيان مع زنقة 

اسوان الطابق الرابع رقم 7 الدار 

البيضاء ، 2)23)، الدار البيضاء 

املغرب

STELA PROMO  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 834 

تقاطع اوالد زيان مع زنقة اسوان 

الطابق 4 رقم 7 الدار البيضاء  - 

2)23) الدار البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(25623

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 وونيو   (5 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

احريبة رضوان كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738488.

553I

MAITRE HICHAM ABALI

BACO TEAM
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
MAITRE HICHAM ABALI

 Résidence Ali C 3ème etage N 9
، 40000، Marrakech maroc
BACO TEAM  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

اسفي ابراهيم و ابراهيم محل رقم 
6  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8243(5

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   86
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BACO : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TEAM
: التنظيف  غرض الشركة بإوجاز 
التنظيف  و  املالبس  غسل  ا ذاف، 

خدمات االستيراد و التصدور .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اسفي ابراهيم و ابراهيم محل رقم 6  

- 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 52.222   : هيكل   عمر  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة صوفيا االراري :  52.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
بقيمة   522  : السيد عمر هيكل    

822 درهم.
 522  : االراري  صوفيا  السيدة 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
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 38 عنوانه)ا(  السيد عمر هيكل  

زنقة زياد ابن رفاع الشقة 5 املعاريف 

2222) الدارالبيضاء املغرب.

السيدة صوفيا االراري عنوانه)ا( 

 5 الشقة  رفاع  ابن  زياد  زنقة   38

الدارالبيضاء   (2222 املعاريف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 38 عنوانه)ا(  هيكل  عمر  السيد 

زنقة زياد ابن رفاع الشقة 5 املعاريف 

2222) الدار البيضاء املغرب

السيدة صوفيا االراري عنوانه)ا( 

 5 الشقة  رفاع  ابن  زياد  زنقة   38

البيضاء  الدار   (2222 املعاريف 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بمراكش  بتاريخ - تحت رقم 

.-
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FLASH ECONOMIE

 CONSULTIME 
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CONSULTIME

 شركة جات مسؤولية محدودة

رأسمالها:82.222 درهم

 مقرها اإلجتماعي 68، شارع لال 

الياقوت، زاوية مصطفى املعاني، 

رقم 85 الطابق ) -  الدار البيضاء 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

4648(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  :بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية

CONSULTIME:تسمية الشركة -

لال  شارع   ،68  : االجتماعي  املقر 
الياقوت، زاوية مصطفى املعاني، رقم 

85 الطابق ) -  الدار البيضاء -

و  اإلستشارة   : الشركة  غرض 

اإلستراتيجية-

-املدة:22 سنة من تاريخ التسذيل 
حاالت  في  إال  التجاري  السذل  في 
املنصوص  التمدود  أو  املبكر  ا حل 

عليه في النظام األسا�سي.
درهم   82.222 رأسمال الشركة:   
اجتماعية  حصة   822 إلى  مقسمة 
822 درهم للحصة مدفوعة  من فئة 

بالكامل و مخصصة للشركاء-
بنسبة مساهماتهم

السيدة امال جبلي : 
62 حصة  

PRIEU Guillaume السيد
42 حصة  

املذموع: 822 حصة
السنة املالية :تبتدئ من8 ووليوز 
من العام ا حالي  و تنتهي في  32 وونيو 

من العام املقبل -
للشركة  كمسيرا  -التسيير:عين 
PRIEU Guillaume,جو  السيد 
ا ذنسية الفرنسية,ا حامل للبطاقة 
و القاطن   BE45845K الوطنية رقم 
ب88 ابو املحاسن الروواني املعاريف 

-الدار البيضاء ملدة غير محدودة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738726

555I

 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

LE LOGE DE L'ATLAS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم ) عمارة واسين شارع 

ا حسن الثاني أحداف أزرو ، 
53822، أزرو املغرب

LE LOGE DE L›ATLAS شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي تابضليت 
ا ذدودة أحداف  - 53822 أزرو 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8382

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOGE DE L’ATLAS

استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

نزل للضيافة و مطعم. وعموما جميع 

و  والتجارية  الصناعية  العمليات 

بشكل  املرتبطة  العقارية  و  املالية 

مباشر او غير مباشر بغرض الشركة أو 

املساهمة في تنميتها.

عنوان املقر االجتماعي : تابضليت 

أزرو   53822  - أحداف   ا ذدودة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : رشيد  ادر�سي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  ادر�سي  السيد 
رقم 84 الزنقة 6 حي بويقور احداف 

أزرو 53822 أزرو املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رشيد  ادر�سي  السيد 
رقم 84 الزنقة 6 حي بويقور احداف 

أزرو 53822 أزرو املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   27 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)8.
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 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

SOCIEITE SOZIMAC
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم ) عمارة واسين شارع 

ا حسن الثاني أحداف أزرو ، 
53822، أزرو املغرب

SOCIEITE SOZIMAC شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 أوت 
 حسن أو براهيم الريبعة تيزكيت  - 

53224 أزرو املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8385

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIEITE SOZIMAC
مختلف   : بإوجاز  الشركة  غرض 
جميع  عموما  و  التجارة  و  االعمال 
االعمال التجارية و الصناعية و املالية 
و العقارية املرتبطة بشكل مباشر أو 
غير مباشر بغرض الشركة و املساهمة 

في تنميتها.
 8 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 
أوت  حسن أو براهيم الريبعة تيزكيت  

- 53224 أزرو املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 8.222   : السيد ووسف بن كرت 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ووسف بن كرت عنوانه)ا( 

تنغير   45822 النيف   عمار  قصر 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ووسف بن كرت عنوانه)ا( 

تنغير   45822 النيف   عمار  قصر 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (2 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 842.

557I

 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

ATLAS SOLAMAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب رقم ) عمارة واسين شارع 

ا حسن الثاني أحداف أزرو ، 

53822، أزرو املغرب

ATLAS SOLAMAR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي رقم 

6) زنقة سيدي راشد الصباب  - 

53822 أزرو املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8285

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   (( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

مختلف االعمال والتجارة. و جميع 

و  االنشطة  بهذة  املرتبطة  االعمال 

املساهمة في تنمية الشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 8285.
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ائتمانية الشمال للمحاسبة ش.م.م

YASSIMPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتمانية الشمال للمحاسبة ش.م.م
السواني 3 زنقة 2)8 ج رقم 87 ، 

22822، طنجة املغرب
YASSIMPORT شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
فيصل ابن عبد العزيز رقم 28 
طنجة - 22222  طنجة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824765

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (5
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.YASSIMPORT
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية .
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
فيصل ابن عبد العزيز رقم 28 طنجة 

- 22222  طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
 822   : الكري�سي  واسين  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 822  : الكري�سي  واسين  السيد 
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد واسين الكري�سي عنوانه)ا( 
شارع فيصل ابن عبد العزيز رقم 28 

طنجة 22222  طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد واسين الكري�سي عنوانه)ا( 
شارع فيصل ابن عبد العزيز رقم 28 

طنجة 22222  طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   22 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 23)38).
552I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

PELAGIQUE INTER SAHARA
إعالن متعدد القرارات

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
 PELAGIQUE INTER SAHARA
«شركة جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 845، 
املنطقة الصناعية حي السالم - 

73222 الداخلة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.3347

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 أبريل 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تفويت 22) حصة اجتماعية من فئة 
مكتتبة  كانت  للواحدة  درهم   822
 FROZEN RIO DE اسم شركة  في 
ORO SARL لفائدة السيد «ابراهيم 

البطاح»
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تفويت 852حصة اجتماعية من فئة 
مكتتبة  كانت  للواحدة  درهم   822
 FROZEN RIO DE اسم شركة  في 
ORO SARL لفائدة السيد «ا ذماني 

سيدي صلوح».

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تفويت 852حصة اجتماعية من فئة 
مكتتبة  كانت  للواحدة  درهم   822
 FROZEN RIO DE اسم شركة  في 
ORO SARL لفائدة السيد «ا ذماني 

سيدي مختار»
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
ابراهيم»  «البطاح  السيد  قبول 

كشريك جدود في الشركة 
قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 
«ابراهيم  السادة  استمرار  تأكيد 
«ا ذماني سيدي صلوح»   ، البطاح» 
في مهام  «ا ذماني سيدي مختار»  و 

تسيير الشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تغيير الفصول 6، 7 و 85 من النظام 

االسا�سي للشركة 
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 
االساسية  االنظمة  على  املصادقة 

ا ذدودة للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 86 بتاريخ  االبتدائية بوادي الذهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 348.
562I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

ADOUR SUD
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
ADOUR SUD  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي القسم 
)، زنقة 3، رقم 85، الطابق 3 - 

73222 الداخلة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85635
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   24

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ADOUR SUD

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء و االشغال العامة
االنعاش العقاري 

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 

مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ،85 رقم   ،3 زنقة   ،( القسم 

3 - 73222 الداخلة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 CLEMENTE GRACIA السيد 

بقيمة  حصة   GABRIEL  :  1.000

822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 CLEMENTE GRACIA السيد 

الوالء،  شارع  عنوانه)ا(    GABRIEL
رقم 2)4 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 CLEMENTE GRACIA السيد 

الوالء،  شارع  عنوانه)ا(    GABRIEL
رقم 2)4 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 88 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 352.

568I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

BRASA TRANSPORT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

BRASA TRANSPORT  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

السالم، رقم 242 - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

85628

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BRASA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRANSPORT

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير

الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 

الـعـقـاريـة املـنـقــوالت  الـصـنـاعـيـة،   و 

 و املـالـيـة الـتـي تـرتـبـط بـصـفـة مـباشــرة 

أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
السالم، رقم 242 - 73222 الداخلة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : لبروقي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد الغازي سعيد :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  لبروقي  ابراهيم  السيد 

الداخلة   73222 78 حي الوكالة رقم 

املغرب.

عنوانه)ا(  سعيد  الغازي  السيد 

حي السالم رقم 242  73222 الداخلة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لبروقي  ابراهيم  السيد 

الداخلة   73222 78 حي الوكالة رقم 

املغرب

عنوانه)ا(  سعيد  الغازي  السيد 

حي السالم رقم 242  73222 الداخلة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 86 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 338.

56(I

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

CERAME BENI MOUSSA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مستأمنة املتنبي للمحاسبة

832 شارع املتنبي الطابق ) ، 

3222)، بني مالل املغرب

CERAME BENI MOUSSA شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي لعالوة 

سوق السبت أوالد النمة - 3552) 

سوق السبت املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8(3

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 غشت   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CERAME BENI MOUSSA
تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيراميك.
لعالوة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 (3552  - النمة  سوق السبت أوالد 

سوق السبت املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

22.222).8 درهم، مقسم كالتالي:
 8(222  : مصطفى  نادي  السيد 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مصطفى  نادي  السيد 
ا خامس  محمد  شارع  الداخلة  حي 
السبت  سوق   (3552   4(4 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مصطفى  نادي  السيد 
ا خامس  محمد  شارع  الداخلة  حي 
السبت  سوق   (3552   4(4 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة  
رقم  تحت   (2(2 ووليوز   27 بتاريخ 

.67
563I

aice compta

بروك�سي اينيرجي
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
توسيع نشاط الشركة 

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
بروك�سي اونيرجي  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد
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وعنوان مقرها االجتماعي 4 تجزئة 

العالية سيدي مومن مجموعة 3 

الطابق السفلي محل رقم 886  - 

2422) البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.448888

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(2 وونيو   87 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

تحويل األموال.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732232.

564I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

TRANSPODIS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

TRANSPODIS  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

املسذد، الزنقة )، رقم 33 - 73222 

الداخلة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

85683

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   25

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TRANSPODIS
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير
الـتجــاريـة  الـعـمـلـيـات  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـاريـة و  و الـصـنـاعـيـة، 
مـباشــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـالـيـة 
أو غيـر مـبـاشـرة باألنـشـطـــة املـذكــــورة 

أعـــــاله.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسذد، الزنقة )، رقم 33 - 73222 

الداخلة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد االمام بن ابريكة  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد االمام بن ابريكة  عنوانه)ا( 
 33 رقم   ،( الزنقة  املسذد،  شارع 

73222 الداخلة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد االمام بن ابريكة  عنوانه)ا( 
 33 رقم   ،( الزنقة  املسذد،  شارع 

73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

وونيو 2)2) تحت رقم 346.
565I

MOGADOR GESTION

LIGNE ARDEVIVRE
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
MOGADOR GESTION

 1ER ETAGE 46 AV MLY IDRISSE
 1 ESSAOUIRA 1ER ETAGE 46

 AV MLY IDRISSE 1 ESSAOUIRA،
44000، ESSAOUIRA MAROC

LIGNE ARDEVIVRE شركة جات 
املسؤولية املحدودة
)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3 اوت 
 خضر جماعة اوناغة الصويرة - 

44222 الصويرة املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.4753

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر حل   (2(2 ماي   25 في  املؤرخ 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
LIGNE ARDEVIVRE  مبلغ رأسمالها 
مقرها  وعنوان  درهم   822.222
3 اوت  خضر جماعة  اإلجتماعي رقم 
الصويرة   44222  - اوناغة الصويرة 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق ارباح.

 3 رقم  التصفية ب  مقر  و حدد 
اوت  خضر جماعة اوناغة  - 44222 

الصويرة املغرب. 
و عين:

 PHILIPPE  LUCIANI السيد)ة( 
اوت  دوار  كاوكي  سيدي  عنوانه)ا(  و 
الصويرة  اقليم  سميمو  واسين 
44222 الصويرة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
اوناغة  اوت  خضر جماعة   3 رقم   :

الصويرة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالصويرة   االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 137/2020.
566I

FIDUCIAIRE

TIRWI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
FIDUCIAIRE

 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES
MAROC

TIRWI شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 882 إقامة 
الرياض شارع ووسف ابن تاشفين 

واد فاس - 32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.36372
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :
شريفي  أحمد   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (22
22) حصة لفائدة  السيد )ة( محمد  

لغري�سي بتاريخ 4) وونيو 2)2).
أبو  ادريس   )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   (22 الغيث  
السيد  لفائدة   حصة   (22 أصل 
وونيو   (4 لغري�سي بتاريخ  )ة( محمد  

.(2(2
النهيري   عالل   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   (22
22) حصة لفائدة  السيد )ة( محمد  

لغري�سي بتاريخ 4) وونيو 2)2).
تفويت السيد )ة( حسن  لغري�سي  
22) حصة اجتماعية من أصل 22) 
محمد   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

لغري�سي بتاريخ 4) وونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   26 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8542.
567I

FLASH ECONOMIE

MOTO TEK
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
MOTO TEK

 شركة جات مسؤولية محدودة
رأسمالها:8.522.222 درهم

في عملية زيادة  إلى 3.222.222  
درهم

مقرها اإلجتماعي: زنقة البشير 
اإلبراهيمي, إقامة االستقرار أ الطابق 

األر�سي- الدار البيضاء  
رقم التقييد في السذل التجاري: 

382362
  بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
قرر   (2(2 وونيو     (6 في  املؤرخ 
 MOTO  » الشريك الوحيد لشركة  

TEK» SARL
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ما ولي:

الشركة  رأسمال  من  الرفع 

مقسمة  درهم  بمبلغ1500.000،00 

 822.22 بقيمة  سهم   85222 إلى 

بمبلغ  بالكامل  مدفوعة  درهم 

1500.000،00

من خالل  درهم   3222222 إلى   

بقيمة  جدود  سهم    85222 إنشاء 

صادرة  منها  لكل  822.22درهم 

تحريرها  وتم  و  اإلسمية  بالقيمة 

بالكامل من خالل مساهمات نقدوة 

من الشركاء 

العام  ا ذمع  قرر  لذلك  نتيجة 

النظام  من   7 و   6 املادتين  تعدول 

األسا�سي الذي أصبح على هذا النحو

تكوين رأس  ـ  املساهمات   :6 املادة 

املال

صا ح  بن  القادر  عبد  السيد  ـ 

و  مليون  بمبلغ  للشركة  ساهم 

 8.252.222.22 خمسين ألف درهم 

درهم

ساهم  بنصا ح  احمد  السيد  ـ  
و خمسون  بمبلغ سبعمائة  للشركة 

ألف درهم 752222.22 درهم

بنصا ح ساهمت  هاجر  االنسة  ـ 

درهم   ألف  ستمائة  بمبلغ  للشركة 

622222.22 درهم

ـ السيدة حفيظة وسطي ساهمت 

درهم   ألف  ستمائة  بمبلغ  للشركة 

622222.22 درهم

بمجموع: 3222222.22 درهم

درهم من   3222222.22 تم دفع 
قبل املوقعين أدناه وفقا للقانون

املادة7:  رأس املال

 3222222.22 حدد رأس املال في 

سهم من   32222 درهم مقسمة إلى 

مدفوعة  منهم  لكل  درهم   822 فئة 

بما  للشركاء  مخصصة  و  بالكامل 

وتناسب مع مساهمات كل منهم وهي 

كالتالي

السيد عبد القادر بن صا ح ما  ـ 

خمسمائة  و  آالف  عشرة  إلى  وصل 

مقابل   82522 اجتماعية  حصة 

مساهمته 

وصل  ما  بنصا ح  احمد  السيد 
و خمسمائة حصة  آالف  إلى سبعة 

اجتماعية 7522 مقابل مساهمته 
ـ االنسة هاجر بنصا ح ما وصل إلى 
  6222 اجتماعية  حصة  آالف  ستة 

مقابل مساهمتها
ـ السيدة حفيظة وسطي ما وصل 
إلى ستة آالف حصة اجتماعية 6222  

مقابل مساهمتها
املذموع يساوي عدد األسهم التي 

وتكون منها رأس املال 32222 حصة
األسا�سي  النظام  على  املوافقة  ـ 

ا ذدود للشركة
القيام  قصد  الصالحيات  ـ 

باإلجراءات
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738853
568I

PROGRESS MANAGEMENT

DAPAC
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 28
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
DAPAC شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

 RUE  وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AHMED MAJJATI RES LES
 ALPES ETG 1  N° 8 - 20000

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.373732

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
  ADAM )ة(  السيد  تفويت 
AAZIZ 8.222 حصة اجتماعية من 
أصل 8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( 
ووليوز   26 بتاريخ   IMANE FARSSI

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 82)732.

562I

ARCHILIVING

ARCHILIVING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ARCHILIVING

إقامة مهدي بلوك ب الطابق ) 

الشقة 6 سيدي معروف ، 2)25)، 

الدار البيضاء املغرب

ARCHILIVING شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

مهدي بلوك ب الطابق ) الشقة 

6 سيدي معروف - 2)25) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

46(423

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ARCHILIVING

ممارسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مهنة املهندس املعماري.

إقامة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشقة   ( الطابق  ب  بلوك  مهدي 

الدار   (25(2  - معروف  سيدي   6

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : مكروض  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد حمزة مكروض عنوانه)ا( 
حي   8 3 شقة  زنقة الفوازيي طابق   6

الدار البيضاء   (2362 املستشفيات  

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حمزة مكروض عنوانه)ا( 
حي   8 3 شقة  زنقة الفوازيي طابق   6

البيضاء  الدار   (2362 املستشفيات 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم )73652.

572I

fiduciaire capital orient

SITIBY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

SITIBY شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 38 طريق 

ا ذزائر وجدة - 62222  وجدة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

35(83

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.SITIBY : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 
تنظيف املخازن ،املحالت والشقق  .
-تاجر املعدات  و آالت التنظيف  

تاجر.
 38  : االجتماعي  املقر  عنوان 
طريق ا ذزائر وجدة - 62222  وجدة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 52.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد   ميرا  قاسم :  522 حصة 

بقيمة 822,22 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد   ميرا  قاسم عنوانه)ا( 38 
وجدة    62222 طريق ا ذزائر وجدة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 38 السيد  ميرا  قاسم عنوانه)ا( 
وجدة    62222 طريق ا ذزائر وجدة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8326.
578I

FIDUCIAIRE PASTEUR

 CENTRE D´ETUDE DES
 SCIENCES OPTIQUES

APPLIQUEE DE L'ORIENTAL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE PASTEUR

 RUE ESSAEDAYINE Immeuble
 8 Hay EL MOHAMMADI 3ième
 Etage - Oujda oujda، 60000،

oujda maroc
 CENTRE D›ETUDE DES
 SCIENCES OPTIQUES

 APPLIQUEE DE L›ORIENTAL
شركة جات املسؤولية املحدودة

 N° 19 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 RUE EDIAE HAY HIKMA OUJDA

- 60000 OUJDA MAROC
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

33785
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (282 وناور   (3
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 CENTRE D’ETUDE DES  :
 SCIENCES OPTIQUES

.APPLIQUEE DE L’ORIENTAL
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 FORMATION DE TECHNICIEN
 SPÉCIALISE OPTICIENS

.  OPTOMÉTRISTES
 N° 82  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RUE EDIAE HAY HIKMA OUJDA

.- 62222 OUJDA MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  ZEKHNINI CHAKIB : السيد 
222 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
  ZEKHNINI MERYEM : السيدة
822 حصة بقيمة 822 درهم للحصة
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 ZEKHNINI CHAKIB السيد 
 HAY AL HIKMA RUE عنوانه)ا( 
 HIDAYA 3 N° (2  62222 OUJDA

.MAROC
 ZEKHNINI MERYEM السيدة 
 62HAY AL HIKMA RUE )عنوانه)ا
 HIDAYA 3 N° (2 62222 OUJDA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

 ZEKHNINI CHAKIB السيد 

 HAY AL HIKMA RUE عنوانه)ا( 

 HIDAYA 3 N° (2 62222 OUJDA

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   83 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

282) تحت رقم 8786.

57(I

FLASH ECONOMIE

SOFAR صوفار

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

ائتنمانية املحاسبة سبع عيون                                                                                                 

شارع ا حسن الثاني  حي نورا رقم 46                     

سبع عيون  ا حاجب

 SOCIETE SOFAR

شركة صوفار شركة جات املسؤولية 

املحدودة لشريك واحد

رأس مال الشركة :  822222.22 

درهم

شارع ا حسن الثاني سبع عيون 

ا حاجب 

السذل التجاري: 82633

توسيع  النشاط  التجاري

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

2)2) و املسذل ووم  2 مارس  بتاريخ 

84 مارس  2)2)

:قررا ذمع  العام   ما ولي 

النشاط التجاري تصنيع  توسيع  

الشمعدان معدن و املنيوم 

 FABRICATION DES

 CANDELABRES METALLIQUES

ALUMINIUM

و لقد ثم اإلوداع باملحكمة التجارية 

بمكناس  بتاريخ 06/07/2020 تحت 

رقم 8865 

573I

ABONEG

ABONEG
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة
ABONEG

83 زنقة احمد املذاطي اقامة االلب 
طابق 8 رقم 8 املعاريف. ، 2332)، 

الدار البيضاء املغرب
ABONEG شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 زنقة 
احمد املذاطي اقامة االلب طابق 
8 رقم 8 املعاريف. - 2332) الدار 

البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.328658

العام  ا ذمع  بمقت�سى 
 (2(2 وناور   86 في  اإلستثنائياملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
 822.222 ABONEG  مبلغ رأسمالها 
 83 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
االلب  اقامة  املذاطي  احمد  زنقة 
 (2332  - املعاريف.   8 رقم   8 طابق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 

توقف نشاط الشركة .
زنقة   83 و حدد مقر التصفية ب 
 8 احمد املذاطي اقامة االلب طابق 

رقم 8 املعاريف. املغرب  
2332) الدار البيضاء املغرب. 

و عين:
السيد)ة( عبدالعزيز   بوحربي  و 
سكتور  بوطيب  اوالد  حي  عنوانه)ا( 
232)6 الناظور  رقم 8 الناظور  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (8 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2)2) تحت رقم )853)7.
574I
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FLASH ECONOMIE

BELLISSIMA TRAVAUX

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BELLISSIMA TRAVAUX شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 45, زنقة 

عبد القادر مفتكر الطابق ) الشقة 

4  - 2222) الدار البيضاء املغرب 

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

46(763

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   (2

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BELLISSIMA TRAVAUX

أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء ، األشغال العامة.

45, زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

الشقة   ( عبد القادر مفتكر الطابق 

4  - 2222) الدار البيضاء املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بوري زكرياء  :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد ملريني محمد :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زكرياء   بوري  السيد 

اقامة املستقبل رقم 33 رقم 8 سيدي 

البيضاء  الدار   (2222 معروف  

املغرب .

عنوانه)ا(  محمد  ملريني  السيد 

تجزئة النسيم اقامة ا حدائق عمارة 

الدار   (2222  88 شقة   5 طابق  او 

البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زكرياء   بوري  السيد 

اقامة املستقبل رقم 33 رقم 8 سيدي 

البيضاء  الدار   (2222 معروف  

املغرب 

عنوانه)ا(  محمد  ملريني  السيد 

تجزئة النسيم اقامة ا حدائق عمارة 

الدار   (2222  88 شقة   5 طابق  او 

البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 3) وونيو 2)2) تحت رقم 8)888.

575I

FLASH ECONOMIE

املنيوم ستيب واي

ALLUMINIUM STEPWAY  
إعالن متعدد القرارات

ائتنمانية املحاسبة سبع عيون                                                                                                            

شارع ا حسن الثاني  حي نورا رقم 46                     

سبع عيون    ا حاجب

الهاتف 2535-54-66-85

 SOCIETE ALLUMINIUM 

STEPWAY

شركة املنيوم ستيب واي 

شركة محدودة املسؤولية جات  

الشريك الواحد

رأس مالها :22, 222 82 درهم
اوت اودور سبع عيون

السذل التجاري:36847

املؤرخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

2)2)  قرر الشركاء  وناور   2( بتاريخ 

ما ولي:                                                                                                                                          

8 بيع ا حصص 

) تغيير الشكل القانوني للشركة  

3 تعيين املسير ا ذدود 

-8 باع  السيد  الشاعري كريم رقم  

 D28(65(8 بطاقته  الوطنية

422 حصة بقيمة 822 درهم.

رقم  ادريس  الشاعري  للسيد 

بطاقته الوطنية 

 DJ837(2

تعدول الفصل   6 , 7, من القانون 

األسا�سي   

-) تغيير الشكل القانوني للشركة 

املسؤولية  محدودة  شركة  من 

للشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية 

للسيد   التسيير   ورجع     3-

الشاعري كريم رقم  بطاقته  الوطنية 

D28(65(

رقم  ادريس  الشاعري  والسيد 

بطاقته الوطنية 

  DJ837(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

بتاريخ  مكناس  التجارية 

25/02/2020 تحت رقم 284

576I

M&H FINANCIAL SERVICES

AKWASS ASSABAH

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

M&H FINANCIAL SERVICES

شارع الداخلة رقم 25 شقة 24 

سيدي بنور ، 4352)، سيدي بنور 

املغرب

 AKWASS ASSABAH

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 25 شارع 

الداخلة شقة 4 سيدي بنور - 

4352) سيدي بنور املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

(755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AKWASS ASSABAH

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري.

25 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الداخلة شقة 4 سيدي بنور - 4352) 

سيدي بنور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد سو�سي عبد الكريم :  52) 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد بنزودوة خالد :  52) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

52) حصة    : السيد لشرف امين 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 (52   : محمد  الذهبي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الكريم  عبد  سو�سي  السيد 

اقامة مفتاح ا خير عمارة  عنوانه)ا( 

ف شقة 8 ا ذدودة 4222)  ا ذدودة 

املغرب.
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السيد بنزودوة خالد عنوانه)ا( 36 

  (4222 بوزيد  سيدي  بومان  اقامة 

ا ذدودة املغرب.

السيد لشرف امين عنوانه)ا( فيال 

  (4222 ا ذدودة  االخوين  تجزئة   8

ا ذدودة املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  الذهبي  السيد 

بوزيد  سيدي  الصخور  اقامة   7(

4222)  ا ذدودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنزودوة خالد عنوانه)ا( 36 

 (4222 بوزيد  سيدي  بومان  اقامة 

ا ذدودة املغرب

السيد لشرف امين عنوانه)ا( فيال 

 (4222 ا ذدودة  االخوين  تجزئة   8

ا ذدودة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بنور   بسيدي  االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3588.

577I

BARBAROS ERDAL CONSTRUCTION

 BARBAROS ERDAL

CONSTRUCTION

شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 BARBAROS ERDAL

CONSTRUCTION

23، زنقة آوت أورير شارع موالي 

ووسف الدارالبيضاء .، 2222)، 

الدارالبيضاء املغرب

 BARBAROS ERDAL

 CONSTRUCTION

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 23، زنقة 

آوت أورير شارع موالي ووسف 

الدارالبيضاء - 2222) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

464535

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 BARBAROS ERDAL  : تسميتها 

.CONSTRUCTION

الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:

عمل تخطيط وتطوير املساحات 

املهنية ؛

واألثاث  املعدات  وتوزيع  استيراد 

املكتبي.

مستلزمات  وتوزيع  استيراد 

الكمبيوتر والكهرباء.

ووساطة  وتجارة  وبيع  شراء 

جميع  وتوزيع  وتسويق  وتمثيل 

األشياء واملنتجات املادوة والسلع ؛

تجارة ا ذملة والتجزئة؛

ا خدمات التجارية بجميع أنواعها: 

وكيل العمولة ، مقدم األعمال ...

املتعلقة  وا خدمات  األعمال 

الكائن أعاله.

خدمات االستشارة والدعم.

بجميع  األسهم  في  املشاركة 

الوسائل وفي جميع أنواع الشركات 

أنواع  جميع  وتصدور  استيراد 

السلع أو املنتجات أو السلع أو ا حلول 

أو ا خدمات ؛

العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 

التجارية واملنقولة والعقارية واملالية 

التي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير 

أو  أعاله  املذكورة  باألنشطة  مباشر 

التي قد تعزز تحقيقها وتطويرها..

 ،23  : االجتماعي  املقر  عنوان 

زنقة آوت أورير شارع موالي ووسف 

2222) الدارالبيضاء  الدارالبيضاء - 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 ERDAL MUSTAFA السيد 

BARBAROS  :  1.000 حصة بقيمة 

822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

 ERDAL MUSTAFA السيد 

أمير   غازي  عنوانه)ا(   BARBAROS

28262 غازي أمير تركيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ERDAL MUSTAFA السيد 

أمير  غازي  عنوانه)ا(   BARBAROS

28262 غازي أمير تركيا.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73846.

572I

CORPORATE AUDIT GROUP

SKILLSAY

إعالن متعدد القرارات

CORPORATE AUDIT GROUP

445, شارع عبد املومن، الطابق 

ا خامس، رقم )) ، 2222)، 

casablanca maroc

SKILLSAY «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 

سمية، إقامة شهرزاد 3، الطابق 

ا خامس، رقم )) ، بامليي  - 2222) 

الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 

.43(337

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 4) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :.8 رقم  قرار 

حصص  بيع   على  املصادقة  ماولي: 

اجتماعية بين الشركاء  

قرار رقم ).: الذي ونص على ماولي: 

األسا�سي  القانون  صياغة  اعادة 

للشركة.
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وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
تغيير املادة  7 )ا حصص( من القانون 

األسا�سي للشركة

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تغيير املادة 8 )الرأسمال( من القانون 

األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738832.

58(I

DEK AUDIT ET CONSEIL

مجموعة مدارس آنفا ْمحمد 

بنيس
إعالن متعدد القرارات

DEK AUDIT ET CONSEIL

 RESID. LE CAF 2 ANGLE AV.

 OMAR KHIYAM ET RUE

 HOUDHOUD ETG 4 N°17 ،

20100، CASABLANCA MAROC

مجموعة مدارس آنفا ْمحمد بنيس 

«شركة جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: 88 شارع 

غاندي - - الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.863522

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 وناور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

السيد حسن  تعيين مسيرون،  ماولي: 
زبادي ا حامل للبطاقة الوطنية رقم 

)B32(22، املزداد في 14/07/1958 

والسيد  مغربيىة  وجنسيته  بفاس 

ا حامل  بنمخلوف  علي  محمد 

 ،B(4223 رقم  الوطنية  للبطاقة 

وجنسيته   10/11/1959 في  املزداد 

قابلة  سنة  ملدة  وجلك  مغربية، 

اجتماع  تاريخ  من  بدًءا  للتجدود 

املوافقة على ا حسابات.

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
علي  موالي  السيد  استقالة  قبول 
املزداد  الشركة،  تسيير  من  العراقي 
البيضاء،  بالدار   03/02/1962 في 
 B432866 رقم  الوطنية  بطاقته 

وجنسيته مغربية.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 84: الذي ونص على ماولي: 
األسا�سي،  النظام  خارج  التعيين، 

ملسير أو ملسيرون.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 42)732.
583I

FLASH ECONOMIE

BER PROMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
دووان األستاج محمد وحداني
موثق بالدار البيضاء - األلفة

منطقة الصناعية، الرقم 65، 
الطابق الثاني، الشقة 6
تفويت حصص في شركة

بمقت�سى عقد أبرم بدووان   –  8
األستاج محمد وحداني، موثق بالدار 
 ،(2(2 وونيو   86 بتاريخ  البيضاء، 
فإن السيد جواد برادة، قام بتفويت 
ما  الطاهري،  املذيد  عبد  للسيد 
حصة   )52( خمسون  مجموعه 
التي  و  درهم،   )822( مائة  فئة  من 
املسؤولية  جات  الشركة  في  وملكها 
مقرها   ،«BER PROMO» املحدودة 
البيضاء،  الدار  بمدونة  االجتماعي 
و املسذلة   ،88 كم  طريق ا ذدودة، 
البيضاء  بالدار  التجاري  بالسذل 

تحت عدد 326873 .
القانوني  اإلوداع  تم   –  (
التجارية  باملحكمة  ضبط  بكتابة 
ووليوز   27 بتاريخ  بالدارالبيضاء 

2)2)، تحت رقم 738528.
للخالصة و البيان

دووان األستاج محمد وحداني
موثق بالدار البيضاء.

584I

CONCILIUM EXPERTISE

CITY BUSINESS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

CONCILIUM EXPERTISE
856،زنقة ابو زاود الدادو�سي، 

رقم 2، املعاريف، الدار البيضاء ، 
2332)، الدار البيضاء املغرب
CITY BUSINESS  شركة جات 

مسؤولية محدودة 
جات الشريك الوحيد

 ZENITH وعنوان مقرها اإلجتماعي
 CENTER - ANGLE AVENUE

  ANNAKHIL ET LA ROCADE
 HAY RYAD 10200 RABAT

.MAROC
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.76368

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تعيين   (2(2 وونيو   86 املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة( املطيع 

علي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 825427.
585I

EL FACHTALI CONSEIL

CHANAILS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
2 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
CHANAILS شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رياض 

نوال حي سينكو شارع مزدلفة عمارة 
س محل رقم 7  - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824822

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   84
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHANAILS
تجميل    : بإوجاز  الشركة  غرض 
 ، القدمين واليدون مانيكير وبادوكير 

العناوة بالوجه وا ذسم. .
رياض   : االجتماعي  املقر  عنوان 
نوال حي سينكو شارع مزدلفة عمارة 
مراكش   42222  -   7 س محل رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة شناز شوراق :  5) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
75 حصة    : السيدة فاطمة زاوي 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   شوراق  شناز  السيدة 
 QUAI JULES COURMONT  8

.6222( LYON  FRANCE
عنوانه)ا(  زاوي  فاطمة  السيدة 
 3(222 ا حسيمة  العامل  إقامة 

ا حسيمة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   شوراق  شناز  السيدة 
 QUAI JULES COURMONT  8

6222( LYON  FRANCE
عنوانه)ا(  زاوي  فاطمة  السيدة 
 3(222 ا حسيمة  العامل  إقامة 

ا حسيمة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88428.
586I
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ائتمانية لرفيد

ES UNIVERS SARLAU
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ائتمانية لرفيد

شارع مالك ابن مرحل’ زنقة طنجة, 
عمارة املحيط, طابق الثاني رقم:84 

، 222)2، العرائش املغرب
ES UNIVERS SARLAU شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
طنجة رقم: 84, عمارة املحيط, 

الطابق الثانى’ العرائش. - 222)2 
العرائش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
5((8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ES  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.UNIVERS SARLAU
املنتجات   : غرض الشركة بإوجاز 

الغذائية الطازجة واملذهزة
الغذائية  املنتجات  وسيط 

والزراعية والفالحية
املنتجات  وتصدور  استراد 

للصناعات الغذائية والزراعية .
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املحيط,  عمارة   ,84 رقم:  طنجة 
 2(222  - العرائش.  الثانى’  الطابق 

العرائش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : البربوري  السيدة صفاء 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة صفاء البربوري عنوانه)ا( 
 ,82 رقم   5 زنقة ا ذراوي طابق   8(

طنجة 222)2 العرائش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صفاء البربوري عنوانه)ا( 
 ,82 رقم   5 زنقة ا ذراوي طابق   8(

طنجة 222)2 العرائش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالعرائش   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)3.

587I

FLASH ECONOMIE

AL JAOUDA MARBRE
إعالن متعدد القرارات

دووان األستاج محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء

الدارالبيضاء، األلفة، املنطقة 

الصناعية، الرقم 65

الطابق الثاني، شقة 6.

صدقة كلية  حصص في شركة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي،   – 8

السيدة  فإن  وونيو2)2)،   85

على  تصدقت  قد  فهمي،  فاطنة 

زوجها السيد عبد املذيد الطاهري، 

بمجموع حصصها و املقدرة بثالثمائة 

 (822( مائة  فئة  من  حصة   )322(

درهم و التي تملكها في الشركة جات 

 AL JAOUDA» املسؤولية املحدودة 

مقرها االجتماعي بالدار   «MARBRE

 ،88 كلم  طريق ا ذدودة،  البيضاء، 

بالدار  التجاري  بالسذل  املسذلة  و 

البيضاء تحت عدد 63))86.

) – تبعا لتقليص الشركاء، تتحول 

 »  AL JAOUDA MARBRE» شركة 

من شركة جات مسؤولية محدودة، 

محدودة  مسؤولية  جات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

أسا�سي  قانون  تحرير  تم   –  3

جدود وتما�سى مع الوضعية ا ذدودة 

للشركة و الشركاء.

طرف  من  الشركة  تسيير   –  4

السيد عبد املذيد الطاهري ملدة غير 

محدودة.

بكتابة  القانوني  تم اإلوداع   –  5

بالدار  التجارية  باملحكمة  ضبط 

 ،(2(2 ووليوز   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم )73852.

للخالصة و البيان

دووان األستاج محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء

588I

CABINET EL BAGHDADI

MARINA EXCHANGE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

CABINET EL BAGHDADI

 AV MOULAY ALI CHERIF

 2ETG APPT 3- N° 26 ، 90000،

TANGER MAROC

MARINA EXCHANGE   شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

 ANGLE وعنوان مقرها اإلجتماعي

 AV FAR RES. MILLE PARMIER

 N°156 ET AV YOUSSEF IBN

TACHAFI ET AL FARABI RES.

 KHALIGE N°78 - 90000

.TANGER MAROC

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.74278

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تعيين   (2(2 وونيو   (2 املؤرخ في 

 BEN مسير جدود للشركة السيد)ة( 

كمسير   TOUHAMI YOUSSEF

وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3882.

582I

BIOSED

BIOSED
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
BIOSED

 RS ROUTE AKREUCH (23
 8(822-OUM AZZA BP 4491

 AIN EL AOUDA ، 12100، AIN EL
AOUDA MAROC

BIOSED شركة جات املسؤولية 
املحدودة

 RS (23 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ROUTE AKREUCH OUM AZZA
 AIN EL AOUDA 8(822-BP 4491

 - 12100 AIN EL AOUDA
MAROC

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
832262

 82 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 فبراور 
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIOSED
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.CONSULTING
 (23  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 RS ROUTE AKREUCH OUM
 AZZA BP 4428-8(822 AIN EL
 AOUDA - 8(822 AIN EL AOUDA

.MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 MOHAMED السيد 
عنوانه)ا(   AZEDDINE SEDRATI
 RS ROUTE AKREUCH OUM (23
 AZZA BP 4428-8(822 AIN EL
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 AOUDA 8(822 AIN EL AOUDA

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 MOHAMED السيد 

عنوانه)ا(   AZEDDINE SEDRATI

 RS ROUTE AKREUCH OUM (23

 AZZA BP 4428-8(822 AIN EL

 AOUDA 8(822 AIN EL AOUDA

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   27 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 588.

522I

زوبير بوتغماس

STE PAREFECT AMIS SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

زوبير بوتغماس

اكنول املركز تازة ، 35252، تازة 

املغرب

   STE PAREFECT AMIS SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املذازر 

تازة  - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

5423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.  PAREFECT AMIS SARL

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

 PROMOTEUR IMMOBILIER /

. NÉGOCIANT

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املذازر تازة  - 35222 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رفالي   ابراهيم  السيد 

عمارة  الياسمين  السكني  املركب 

تازة   ووسف  موالي  حي   3 شقة   4

35222 تازة املغرب.

عنوانه)ا(  لقرافلي   منير  السيد 

املغرب  حي  الصفاقس  زنقة   888

العربي تازة  35222 تازة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  رفالي   ا حسين  السيد 

السمكتية سمكت قصبة  التعاونية 

تادلة  3352) قصبة تادلة  املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 68).

528I

JURIS FISCAL PRECIOUS

NID COMMERCE SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

JURIS FISCAL PRECIOUS

84 شارع الزرقطوني الطابق 8 رقم 

86 ، 2842)، الدار البيضاء املغرب

 NID COMMERCE SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84 شارع 

الزرقطوني الطابق 2 رقم 88 - 

2842) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465572

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (7

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NID  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.COMMERCE SARL AU

غرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي ا خارج :

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

وتصدور الزعفران ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

املحلية  املنتجات  جميع  وتصدور 

املغربية ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

وتصدور جميع أنواع الزيوت ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

األعشاب  أنواع  جميع  وتصدور 

والتوابل ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

و  الزرابي  أنواع  جميع  وتصدور 

السذادات ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

املالبس  أنواع  جميع  وتصدور 

التقليدوة ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  إنتاج   -

ا حرف  من  وأتي  ما  كل  وتصدور 

اليدوية املغربية ؛

والتطوير  التجدود  أشغال   -

والدوكور الداخلي وا خارجي ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  أشغال   -

الصباغات  أنواع  جميع  وتصدور 

وطالءات ا ذدران ؛

واستيراد  وبيع  وشراء  أشغال   -

منتوجات  أنواع  جميع  وتصدور 

الدوكور والتجدود ؛

القسم  وبيع  وشراء  أشغال   -

القابل لإلزالة ؛

األسقف  وبيع  وشراء  أشغال   -

املستعارة ؛

أغطية  وبيع  وشراء  أشغال   -

األرضيات ؛

- أشغال نجارة ا خشب واألملنيوم 

والفوالج املقاوم للصدأ ؛

- أشغال الستائر وأفالم الهدم ؛

الكهربائية  األسالك  أشغال   -

وتكنولوجيا املعلومات والهاتف ؛

- أشغال التكييف والتدفئة ؛

- أشغال كاميرات املراقبة ؛

وإدارة  وتأجير  وبيع  شراء   -

املعامالت  أنواع  وجميع  املمتلكات 

العقارية ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

املالبس ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

ا حقائب واألحذوة ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

منتجات التجميل ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

العطور ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

األثاث والدوكور ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

جميع أنواع الفواكه وا خضروات ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

اللحوم واملاشية ؛

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

قطع غيار السيارات وملحقاتها ؛
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وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

األدوات الصناعية ؛

املباشرة  املشاركة  عام،  وبشكل 

جميع  في  للشركة  املباشرة  غير  أو 

أو  الصناعية  أو  التجارية  العمليات 

تتعلق  قد  والتي  املالية  أو  املنقولة 

شركات  إنشاء  طريق  عن  بهدفها 

االندماج  ومساهمات  جدودة 

أو  ملكية  حق  وشراء  واالكتتاب 

حقوق اجتماعية أو غير جلك.

84 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 -  88 رقم   2 الطابق  الزرقطوني 

2842) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 222   : ارقية  ند سعيد  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ند سعيد ارقية عنوانه)ا( 

زنقة ا حاج احمد بلفريج طابق   32

السوداء  الصخور   (2 شقة   24

2323) الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ند سعيد ارقية عنوانه)ا(  

 24 زنقة ا حاج احمد بلفريج طابق 

 (2323 الصخور السوداء   (2 شقة 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 84 ووليوز 2)2) تحت رقم 5)7324.

523I

FLASH ECONOMIE

TAHIRI MARBRE

إعالن متعدد القرارات

دووان األستاج محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء

الدارالبيضاء، األلفة، املنطقة 

الصناعية، الرقم 65

الطابق الثاني، شقة 6.

صدقة كلية  حصص في شركة

بتاريخ  بمقت�سى عقد عرفي،   – 8

السيدة  فإن   ،(2(2 وونيو   85

على  تصدقت  قد  فهمي،  فاطنة 

زوجها السيد عبد املذيد الطاهري، 

بمجموع حصصها و املقدرة بثالثمائة 

و خمسون )352( حصة من فئة مائة 

)822( درهم و التي تملكها في الشركة 

 TAHIRI» املحدودة  املسؤولية  جات 

مقرها االجتماعي بالدار   «MARBRE

 ،88 كلم  طريق ا ذدودة،  البيضاء، 

بالدار  التجاري  بالسذل  املسذلة  و 

البيضاء تحت عدد 2)8288.

) – تبعا لتقليص الشركاء تتحول 

من   «TAHIRI MARBRE» شركة 

محدودة،  مسؤولية  جات  شركة 

محدودة  مسؤولية  جات  شركة  إلى 

بشريك وحيد. 

أسا�سي  قانون  تحرير  تم   –  3

جدود وتما�سى مع الوضعية ا ذدودة 

للشركة و الشركاء.

طرف  من  الشركة  تسيير   –  4

السيد عبد املذيد الطاهري ملدة غير 

محدودة.

بكتابة  القانوني  تم اإلوداع   –  5

بالدار  التجارية  باملحكمة  ضبط 

 ،(2(2 ووليوز   27 بتاريخ  البيضاء 

تحت رقم 738523.

للخالصة و البيان

دووان األستاج محمد وحداني

موثق بالدار البيضاء

524I

FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS

CAP CARGO TRANS SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
FIDUCIAIRE ESPACE CONSEILS
 TARIK AL KHEIR RUE 1 N° 45
 SIDI BERNOUSSI ، 20600،

CASABLANCA MAROC
CAP CARGO TRANS SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي 82 شارع 
موالي اسماعيل الطابق 5 رقم 53، 
عين السبع. - 2522) الدار البيضاء 

املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.452653

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   (5 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
والدولية  الوطنية  البضائع  نقل 
وكيل  ؛  عن طريق البر والبحر وا ذو 

شحن بري وبحري وجوي..
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738784.

525I

FILAGEST SARL

كومطوار امليل سيرفيس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FILAGEST SARL
 AV MED TORESS N°19 B 5

 TETOUAN ، 93000، TETOUAN
MAROC

كومطوار امليل سيرفيس  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد الطريس رقم 82 املكتب رقم 
5 تطوان  - 26222 تطوان  املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

(7287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كومطوار امليل سيرفيس .

و  بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تركيب الكاميرات.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املكتب رقم   82 محمد الطريس رقم 

5 تطوان  - 26222 تطوان  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد اومن امليل  :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد اومن امليل  عنوانه)ا( شارع 

ط   86 رقم   8 الضحى  اكادور عمارة 

طنجة    22262 طنجة    8( شقة   3

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امليل   اوبمن  السيد 

شارع اكادور عمارة الضحى 8 رقم 86 

ط 3 شقة )8 طنجة  22262 طنجة  

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بتطوان  بتاريخ - تحت رقم 

.-

526I
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PARTAGE CONSULTING

SNF TANGIER GROUP
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة وامنة 8 الطابق 
 Tanger ،22222 ، 76 السادس رقم

املغرب
SNF TANGIER GROUP شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي مخزن رقم 

3 ، مبنى الدور األر�سي 6 ، مجمع 
سكني في عرفان ، بوخالف ، طريق 

الرباط - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825522
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SNF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TANGIER GROUP
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 
من الشركة هو تقدوم خدمات الدفع 
وغيرها من ا خدمات املالية نيابة عن 
Barid Cash التي تمت املوافقة عليها 
والتنظيمية  القانونية  لألحكام  وفًقا 
املستفيدون  لصا ح   ، السارية 
العمالء  أو  التجارية  )العالقات 
تعليمات  اساس  على  العرضيين( 
ابالغها  وتم  دقيقة  وتعليمات 

بالوسائل املناسبة بين الطرفين.
مخزن   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 3 ، مبنى الدور األر�سي 6 ، مجمع 
طريق   ، بوخالف   ، سكني في عرفان 

الرباط - 22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

52 حصة    : السيدة فاطمة بجة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

 (5   : الغنو�سي  محمد  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيدة ندى الغنو�سي :  5) حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  بجة  فاطمة  السيدة 
 secteur 07 bloc H N°4 Rue Arum
 Av AL HOUR Hay Riad Rabat

82822 الرباط املغرب.
السيد محمد الغنو�سي عنوانه)ا( 
 secteur 07 bloc H N°4 Rue Arum
 Av AL HOUR Hay Riad Rabat

82822 الرباط املغرب.
السيدة ندى الغنو�سي عنوانه)ا( 
 secteur 07 bloc H N°4 Rue Arum
 Av AL HOUR Hay Riad Rabat

82822 الرباط املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بجة  فاطمة  السيدة 
 secteur 07 bloc H N°4 Rue Arum
 Av AL HOUR Hay Riad Rabat

82822 الرباط املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (2 بتاريخ  بطنجة   التجارية 
.m26(2(88((8( 2)2) تحت رقم
527I

FIDUTRACO CONSULTING

ENTREPRISE EROUTNI LAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUTRACO CONSULTING
 RUE ESSANAOUBER ، 2013، (

CASABLANCA MAROC
 ENTREPRISE EROUTNI LAR

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي ) زنقة 
الصنوبر الشقة )8 الطابق الرابع 
الدارالبيضاء 83) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

463387

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ENTREPRISE EROUTNI LAR

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع.

زنقة   (  : االجتماعي  املقر  عنوان 

الرابع  الطابق   8( الشقة  الصنوبر 

الدارالبيضاء   (83 الدارالبيضاء 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة ليلى الرتني :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  السيدة ليلى الرتني عنوانه)ا( 

رقم   ٣ اكادور تجزئة الياسمين زنقة 

٢٠  22)86 وزان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيدة ليلى الرتني عنوانه)ا( 

رقم   ٣ اكادور تجزئة الياسمين زنقة 

٢٠  22)86 وزان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737482.

528I

STE REVCOMPTA

FOR YOU SCHOOL
شركة جات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE REVCOMPTA

عمارة رقم 28 الطابق االول الشقة 

24 شارع اكرا املدونة ا ذدودة 

مكناس ، 52222، مكناس املغرب

FOR YOU SCHOOL شركة جات 

املسؤولية املحدودة

 APPT 09 : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 IMM OUM RABIE N°88(,3EME

 ETAGE LOT AL SAHRAE I

 AVENUE MOHAMMED VI

 MEKNES - 50000 MEKNES

.MAROC

قفل التصفية
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.43858

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 وناور   (7 املؤرخ في 

جات  شركة   FOR YOU SCHOOL

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

 APPT 22 IMM OUM اإلجتماعي 

 RABIE N°88(,3EME ETAGE

 LOT AL SAHRAE I AVENUE

 MOHAMMED VI MEKNES -

نتيجة   52222 MEKNES MAROC

لعدم تحقيق الهدف الذي تأسست 

من اجله الشركة.

و عين:

السيد)ة( منى  وا خير و عنوانه)ا( 

تجزئة الزهور م ج مكناس   83 فيال 

)ة(  52222 مكناس املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 

 APPT وفي   (2(2 وناور   (7 بتاريخ 

 22 IMM OUM RABIE N°88(

 3EME ETAGE LOT AL SAHRAE

 I AVENUE MOHAMMED VI

 MEKNES - 52222 MEKNES

.MAROC
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 472.
522I

FIDUCIAIRE

MEDIA PROSPECT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC
MEDIA PROSPECT  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب 32 
الطابق السادس إقامة فضاء رياض 
فاس زنقة اللة عائشة ملعب ا خيل 

- 32222 فاس املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.52762

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 7) فبراور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
إقامة  السادس  الطابق   32 «مكتب 
رياض فاس زنقة اللة عائشة  فضاء 
ملعب ا خيل - 32222 فاس املغرب» 
فضاء  إقامة  ا خامس  «الطابق  إلى 
فاطمة  اللة  زنقة    ( فاس  رياض 
32222 فاس   الزهراء ملعب ا خيل - 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1500/2020.
622I

FIDUCIAIRE

VALLY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ABI NOUAIM ، 30000، FES

MAROC

VALLY  شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 5) 

تجزئةجنان اللويز صهريج كناوة - 
32222 فاس املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.588(3
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 2) فبراور 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«5) تجزئةجنان اللويز صهريج كناوة 
- 32222 فاس املغرب» إلى «)8 الحي 
 32222  - الشقف  عين  الصناعي 

فاس  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   32 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1499/2020.

628I

fidaga

 BLANCHISSERIE MODERNE
ENNOUR

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidaga
 n°11 imm inflasse av

 abderrahim bouabid agadir ،
80000، agadir maroc

 BLANCHISSERIE MODERNE
ENNOUR    شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم )7 
زنقة موالي ادريس الحي الصناعي 

أكادور  - 8222 أكادور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
43467

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 BLANCHISSERIE MODERNE

.   ENNOUR
مصبنة,   : بإوجاز  الشركة  غرض 
أعمال  وجميع  املالبس  غسيل 

التنظيف..
 7( رقم   : عنوان املقر االجتماعي 
الصناعي  الحي  ادريس  موالي  زنقة 

أكادور  - 8222 أكادور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : الطيب  واثق  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الطيب  واثق  السيد 
االول  الطابق   3( عمارة   23 الشقة 
أكادور  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 

82222 أكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطيب  واثق  السيد 
االول  الطابق   3( عمارة   23 الشقة 
أكادور  بوعبيد  الرحيم  عبد  شارع 

82222 أكادور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 28383.
62(I

STE FIDLAMIAE SARL

EMERAUDE DIFFUSION
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 RUE TABARIA IMM 4 APPT 9 3
 EME ETAGE RUE TABARIA IMM
 4 APPT 9 3 EME ETAGE، 10000،

RABAT MAROC

EMERAUDE DIFFUSION شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 52 

زنقة باتريس ملومبا  - 82222 الرباط 
املغرب.

تقليص هدف الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

84((48
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم حذف   (2(2 وونيو   82 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

ا حالي :
- التجارة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 825442.
623I

STE  BERRECHID SOLAR ENERGY SARL AU

 BERRECHID SOLAR
ENERGY

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE  BERRECHID SOLAR
ENERGY SARL AU

حي مسنانة الطابق السفلي تجزئة 
6282 قبالة سوق القرب ، 22222، 

طنجة املغرب
 BERRECHID SOLAR ENERGY

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 
مسنانة الطابق السفلي تجزئة 6282 
قبالة سوق القرب - 22222 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
826267

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BERRECHID SOLAR ENERGY
تجارة    : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتركيب أجهزة الطاقة الشمسية
االستيراد والتصدور

أشغال البناء املختلفة
الصناعية،  العمليات  جميع 
التجارية واملالية والعقارية واملنقولة 

التي لها صلة بهدف الشركة
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
مسنانة الطابق السفلي تجزئة 6282 
طنجة   22222  - قبالة سوق القرب 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22222 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : النجار   السيد محمد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   النجار  محمد  السيد 
جدودة   تارجة    33 رقم   38 زنقة 

222)5 الراشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  النجار   السيد محمد 
جدودة   تارجة    33 رقم   38 زنقة 

222)5 الراشيدوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 6)33)3.
624I

MA GLOBAL CONSULTING

IM FINANCE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,888
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدار 

البيضاء املغرب

IM FINANCE شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 52، شارع 

الزرقطوني، الطابق السادس، رقم 

88 - 2222) الدارالبيضاء املغرب.

قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 

.434827

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تقرر حل   (2(2 أبريل   32 املؤرخ في 

IM FINANCE شركة جات مسؤولية 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

درهم   82.222,22 رأسمالها  مبلغ 

شارع   ،52 وعنوان مقرها اإلجتماعي 

رقم  السادس،  الطابق  الزرقطوني، 

املغرب  الدارالبيضاء   (2222  -  88

نتيجة لتصفية ودوة.

و عين:

و  محبوب  اومان    السيد)ة( 

بئر  شارع   ،( رماندي  عنوانه)ا( 

أنزران، الطابق السابع، رقم 78، برج 

اشبيليا 2222) الدارالبيضاء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 

بتاريخ 32 أبريل 2)2) وفي 52، شارع 

الزرقطوني، الطابق السادس، الرقم 

88 - 2222) الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732442.

625I

Trefle Conseil

SOUL A.I
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Trefle Conseil

 Angle Bd. Zerktouni et Rue

 Soulaimane Azmi ، 20503،

casablanca maroc

SOUL A.I شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 رقم 88 - 
2362) الدار البيضاء املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
4642(2

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SOUL  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.A.I
*انتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
بذكاء  التطبيقات  تصميم و تسويق 
إصطناعي في جميع مجاالت التطبيق 

وتطويرالتطبيقات اإللكترونية.  
*توفير خدمات تقنية لالتصاالت  

ونظم املعلومات.
أنواع  جميع  وتصدور  *استيراد 

املنتجات.
*اقتناء وتأجير املباني إلنجاز مهمة 

الشركة*
العمليات  جميع  عام  وبشكل 
أو  قانونية  كانت  نوع سواء  أي  من 
اقتصادوة أو مالية أو منقولة أو غير 
منقولة تتعلق بالغرض املذكور أعاله 
مماثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 
أو جات صلة، بصفة أن تؤيد بشكل 
الذي  الهدف  غيرمباشر  أو  مباشر 
تسعى الشركة إلى تحقيقه أو امتداده 

أو تطويره..
52 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  88 رقم   6 الطابق  الزرقطوني 

2362) الدار البيضاء املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 322.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العتيقي  السالم  عبد  السيد 

 822 3.222 حصة بقيمة    : الكنوني 

درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

العتيقي  السالم  عبد  السيد 

بدر  تجزئة   76 عنوانه)ا(  الكنوني 

فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

العتيقي  السالم  عبد  السيد 

بدر  تجزئة   76 عنوانه)ا(  الكنوني 

فاس   32252 الشقف  عين  طريق 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738828.

626I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

O.G.N.I
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .52

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

O.G.N.I شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الفيط الطابق )  طنجة - 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

826247

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.O.G.N.I
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 
واستيراد  متنوعة  أعمال  و  البناء 
وتصدور مواد البناء وإدارة املمتلكات.
52 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 22222  - طنجة    ( الطابق  الفيط 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 KUZHELEV ILIA :  1.000 السيد

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
 KUZHELEV ILIA : 1000 السيد

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
 KUZHELEV ILIA السيد 
روسيا   22222 روسيا  عنوانه)ا( 

روسيا.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 KUZHELEV ILIA السيد 
عنوانه)ا( روسيا 2222 روسيا روسيا
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 386)3).
627I

فيدو الفتح

بالط بيطون
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
فيدو الفتح

 Rue 16 Novembre VN Fes. (2
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب
بالط بيطون   شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الفريشة 

مركز جماعة تمزكانة تاونات - 
34222 تاونات املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.85(7
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تعيين  28 ووليوز  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة( عصام 
AISSAM ادريس DRSS كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
82 ووليوز  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 213/2020.
628I

CODEO SARL

CODEO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CODEO SARL

 26AV MERS SULTAN ، 20130،
CASABLANCA MAROC

CODEO شركة جات املسؤولية 
املحدودة

 AV (6 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 MERS SULTAN ETG 1 - 20030

CASABLANCA MAROC
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

46(622
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CODEO
 : بإوجاز  الشركة  غرض 
 SERVICES ET DÉVELOPPEMENT

.INFORMATIQUES
 AV  (6  : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MERS SULTAN ETG 8 - (2232

.CASABLANCA MAROC

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  Mohamed LAHLOU : السيد 

52 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد Ali LAHLOU :  50 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 Mohamed LAHLOU السيد 

 DAR FAIROUZ PISTE عنوانه)ا( 

 TADDART AV D- CALIFORNIE

.(2852 CASABLANCA MAROC

عنوانه)ا(   Ali LAHLOU السيد 

 DAR FAIROUZ PISTE TADDART

 AV D- CALIFORNIE (2852

.CASABLANCA MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Mohamed LAHLOU السيد 

 DAR FAIROUZ PISTE عنوانه)ا( 

 TADDART AV D- CALIFORNIE

(2852 CASABLANCA MAROC

عنوانه)ا(   ALI LAHLOU السيد 

 DAR FAIROUZ PISTE TADDART

 AV D- CALIFORNIE (2852

CASABLANCA MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736728.

622I

COMPTACT CONSULTANTS

GNDT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

COMPTACT CONSULTANTS

 N° 5 PLACE AL JOULANE

 HASSAN RABAT ، 10000،

RABAT MAROC

GNDT شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 52 
عين عتيق تجزئة السعادة املتجر 

رقم )  - 222)8 تمارة املغرب .
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.822328

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 فبراور   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( فوز  عبداالوي 
 82 أصل  من  اجتماعية  حصة   82
شركة   )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

BAREA بتاريخ 2) فبراور 2)2).
تفويت السيد )ة( محمد سليمان  
اجتماعية  حصة   422 السليماني 
222 حصة لفائدة  السيد  من أصل 
2) فبراور  بتاريخ   BAREA )ة( شركة  

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 825376.
682I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

PARADIS VEGETAL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé
 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC
PARADIS VEGETAL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 84  شارع 

محمد ا خامس الشقة 6 م.ج - 
52252 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(4878

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (226 وونيو   22
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PARADIS VEGETAL
غرض الشركة بإوجاز : تصميم و 

تهيئة املساحات ا خضراء.
عنوان املقر االجتماعي : 84  شارع 
 - م.ج   6 الشقة  ا خامس  محمد 

52252 مكناس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
82 حصة    : السيد عفيف مراد  

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد عفيف املهدي :  2) حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مراد   عفيف  السيد 
الدخيسة  ويسالن  الفالحي  املركز 

52222 مكناس املغرب.
عنوانه)ا(  املهدي  عفيف  السيد 
الدخيسة   ويسالن  الفالحي  املركز 

52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مراد   عفيف  السيد 
الدخيسة  ويسالن  الفالحي  املركز 

52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمكناس  

226) تحت رقم 6)28.
688I

فيدو الفتح

بالط بيطون
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
فيدو الفتح

 Rue 16 Novembre VN Fes. (2
 Maroc 29 Rue 16 Novembre
 VN Fes. Maroc، 30000، Fes

املغرب
بالط بيطون شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الفريشة 

مركز جماعة تمزكانة تاونات - 
34222 تاونات املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.85(7
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
عصام 52 حصة اجتماعية من أصل 
ادريس  )ة(  السيد  52 حصة لفائدة  

عصام بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
عصام  عادل  )ة(  السيد  تفويت 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   52
ادريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عصام بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
عصام  هشام   )ة(  تفويت السيد 
 52 أصل  من  اجتماعية  حصة   52
ادريس  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

عصام بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
82 ووليوز  االبتدائية بتاونات  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 213/2020.

68(I

EL FACHTALI CONSEIL

 LES BELLES RESIDENCE DE
TOUBKAL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL
إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 
2 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
 LES BELLES RESIDENCE DE

TOUBKAL  شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
عراق عمارة س شقة 7 املنار رقم 5  

- 42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(2688

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 فبراور   82 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( ا حسين  زفاض 

 882 حصة اجتماعية من أصل   48

عبدهللا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أعلوهمي بتاريخ 82 فبراور 2)2).

تفويت السيد )ة( ا حسين  زفاض 

 882 حصة اجتماعية من أصل   (2

املدني  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أعلوهمي  بتاريخ 82 فبراور 2)2).

تفويت السيد )ة( ووسف  زفاض 

 882 حصة اجتماعية من أصل   48

عبدهللا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أعلوهمي بتاريخ 82 فبراور 2)2).

تفويت السيد )ة( ووسف  زفاض  

 882 حصة اجتماعية من أصل   (2

املدني  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أعلوهمي بتاريخ 82 فبراور 2)2).

تفويت السيد )ة( مصطفى  زفاظ  

 842 حصة اجتماعية من أصل   3(

عبدهللا  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أعلوهمي بتاريخ 82 فبراور 2)2).

تفويت السيد )ة( مصطفى زفاظ  

 842 حصة اجتماعية من أصل   86

املدني  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

أعلوهمي بتاريخ 82 فبراور 2)2).

بلغريب  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   883 عبدالطيف 

522 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

)ة( عبدهللا أعلوهمي بتاريخ 82 فبراور 

.(2(2

بلغريب  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   57 عبدالطيف 

522 حصة لفائدة  السيد  من أصل 

82 فبراور  )ة( املدني أعلوهمي بتاريخ 

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884838.

683I

STE  BERRECHID SOLAR ENERGY SARL AU

AL BAHR AL KABIR 
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE  AL BAHR AL KABIR SARL

متجر رقم 28 الطابق األر�سي  عمارة 

ف3 -أو3 بلوك  جأش  88  ف  

بوخالف ، 22222، طنجة املغرب

 AL BAHR AL KABIR شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي متجر رقم 

28 الطابق األر�سي  عمارة ف3 -أو3 

بلوك  جأش  88  ف  بوخالف - 

22222 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825828

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BAHR AL KABIR

وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقارية

مختلف اشغال البناء

متجر   : االجتماعي  املقر  عنوان 
عمارة ف3  الطابق األر�سي    28 رقم 

88  ف  بوخالف  -أو3 بلوك  جأش  

- 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : منغار  اوت  الكريم  السيد عبد 

522 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

الساكن  االكحل  محمد  السيد 

 828 بالناظور حي أوالد براهيم زنقة 
رقم 8) الطابق 3 :  522 حصة بقيمة 

822 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

منغار   اوت  الكريم  عبد  السيد 

عمارة    GH86  ( العرفان  عنوانه)ا( 
872 طابق 8 رقم 837 22222 طنجة 

املغرب.

عنوانه)ا(  السيد محمد االكحل  
 (8 رقم   828 حي أوالد براهيم زنقة 

الطابق 3 222)6 الناظور  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   السيد محمد االكحل  
 (8 رقم   828 حي أوالد براهيم زنقة 

الطابق 3 222)6 الناظور املغرب

منغار   اوت  الكريم  عبد  السيد 

عمارة    GH86  ( العرفان  عنوانه)ا( 
872 طابق 8 رقم 837 22222 طنجة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 837)3).

684I

EL FACHTALI CONSEIL

SAFWA PLASTIQUE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

2 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

SAFWA PLASTIQUE  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي سيدي ووسف بن علي رقم 

882  - 42222 مراكش املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.25877

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 أبريل   (2 املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

بلغريب صهيب  كمسير وحيد

تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884837.

685I

بي ) بي للخدمات

بي ) بي للخدمات
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

بي ) بي للخدمات

رقم 48)8 طريق اليوسفية حي 

النهضة ، 65822، تاوريرت املغرب

بي ) بي للخدمات شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 48)8 

طريق اليوسفية حي النهضة - 

65822 تاوريرت املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.472

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   8( في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

 ( محدودة جات الشريك الوحيد بي 

بي للخدمات  مبلغ رأسمالها 82.222 

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

النهضة  حي  اليوسفية  طريق   8(48

 : تاوريرت املغرب نتيجة ل   65822 -

عدم انجاز الهدف االجتماعي .

و حدد مقر التصفية ب رقم48)8 

طريق اليوسفية حي النهضة  - 65822 

تاوريرت املغرب. 

و عين:

و  دريو�سي  فيصل   السيد)ة( 

الحي  البستان  تجزئة  عنوانه)ا( 

الصناعي رقم اي 838 62252 وجدة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بتاوريرت   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 124/2020.

686I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

كيش بروديكسيون
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

كيش برودوكسيون شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي درب 

سيدي  حسن أوعلي رقم 3), 

الطابق االول مكتب رقم 8 - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824833

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كيش   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

برودوكسيون.

 -    : بإوجاز  الشركة  غرض 

صناعة مختلف منتوجات الصناعة 

التقليدوة.  

  - االستيراد والتصدور.

  - التجارة األلكترونية.

درب   : االجتماعي  املقر  عنوان 

سيدي  حسن أوعلي رقم 3), الطابق 

االول مكتب رقم 8 - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيدة نيكول بتروزيا بيلي  :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيدة كارال بيتينا ولسر 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

بيلي   بتروزيا  نيكول  السيدة 

عنوانه)ا( درب سيدي  حسن أوعلي 
رقم 3)  42222 مراكش املغرب.

ولسر  بيتينا  كارال  السيدة 

عنوانه)ا( درب سيدي  حسن أوعلي 
رقم )8 42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ولسر  بوتينا  كارال  السيدة 

عنوانه)ا( درب سيدي  حسن أوعلي 
رقم )8 42222 مراكش املغرب

بيلي   بتروزيا  نيكول  السيدة 

عنوانه)ا( درب سيدي  حسن أوعلي 
رقم 3) 42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884826.

687I

jilovta sarl

STE BRODERIE MODE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE BRODERIE MODE  شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 55 تجزئة 

غيوغي طريق طاورت  - 62222 

وجدة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
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رقم التقييد في السذل التجاري : 

35822

 2( عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 مارس 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. BRODERIE MODE

انتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املالبس و صناعتها.

عنوان املقر االجتماعي : 55 تجزئة 

غيوغي طريق طاورت  - 62222 وجدة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : السيدة سهام النصيري  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيدة خدوجة النصيري 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سهام النصيري  عنوانه)ا( 

طاورت   طريق  غيوغي  تجزئة   55

62222 وجدة املغرب.

النصيري  خدوجة  السيدة 

طريق  غيوغي  تجزئة   55 عنوانه)ا( 

طاورت  62222 وجدة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سهام النصيري  عنوانه)ا( 

طاورت   طريق  غيوغي  تجزئة   55

62222 وجدة املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8378.

688I

BCNG

EL
إعالن متعدد القرارات

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,(65

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

EL «شركة جات املسؤولية املحدودة 
جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: 
65)،شارع الزرقطوني الطابق 2 

رقم)2 الدار البيضاء - 2252) الدار 
البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.432(63
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) وونيو 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

الذي  بيع ا حصص:   8 قرار رقم 
ونص على ماولي: قامت السيدة لبنى 
لفائدة  حصة   322 ببيع   حسيني 
درهم  بمائة  بنادي  جواد  السيد 

للحصة
قرار رقم ) توزيع ا حصص: الذي 
ونص على ماولي: بعد هذا البيع أصبح 
السيد جواد بنادي وملك 322 حصة
مسيرة  إستقالة   3 رقم  قرار 
ماولي:   على  ونص  الذي  الشركة: 
قامت السيدة لبنى  حسيني بتقدوم 

إستقالتها من الشركة
تعيين مسير للشركة:   4 قرار رقم 
السيد  عين  ماولي:  على  ونص  الذي 

جواد بنادي كمسير وحيد للشركة
وإمضاء  إعتماد    5 رقم  قرار 
ماولي:   على  ونص  الذي  الوتائق: 
من طرف  الوتائق  إمضاء  و  إعتماد 

السيد جواد بنادي
قرار رقم 6 تعدول نشاط الشركة: 
الذي ونص على ماولي: تعدول نشاط 

الشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي:  
بيع ا حصص

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:  
توزيع ا حصص

على  ونص  الذي   :85 رقم  بند 
ماولي:  إستقالة مسيرة الشركة

بند رقم 3: الذي ونص على ماولي:  
تعدول نشاط الشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732568.
682I

 centre de developpment profesionnel des

competences

SOBKA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 centre de developpment

profesionnel des competences
 n° 129 avenue omar el

 mokhrtar laayoune، 70000،
laayoune maroc

SOBKA شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 
726  تجزئة رقم )2 بلوك C مدونة 

الوحدة - 72222 العيون املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3(843
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOBKA
التجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة للمواد الغدائية         .
عنوان املقر االجتماعي : رقم 726  
تجزئة رقم )2 بلوك C مدونة الوحدة 

- 72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد القباج :  522 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد حسن بدوي :  522 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  القباج  محمد  السيد 
ابو  زنقة  االلو�سي  امام  زنقة   88
 (2222 بوركون  القطباري  القاسم 

الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  بدوي  حسن  السيد 
بوركون  بركة  بن  املهدي  شارع   (8

2222) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   القباج  محمد  السيد 
زنقة امام االلو�سي زنقة ابو القاسم 
الدار   (2222 بوركون  القطباري 

البيضاء املغرب
عنوانه)ا(   بدوي  حسن  السيد 
بوركون  بركة  بن  املهدي  شارع 

2222) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 84 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1350/2020.
6(8I

دووان ا خدمات

 STE Z.M AGRICOLE ONE
SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

دووان ا خدمات
شارع محمد ا خامس رقم 24 سيدي 

قاسم ، 86222، سيدي قاسم 
املغرب

 STE Z.M AGRICOLE ONE SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الرحامنة السدرة احد كورت عين 
الدفالي - 86222  سيدي قاسم 

املغرب
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تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(33

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Z.M AGRICOLE ONE SARL

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االالت الفالحية.

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عين  كورت  احد  السدرة  الرحامنة 

قاسم  سيدي    86222  - الدفالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد زروال :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد زكرياء زروال :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  زروال  محمد  السيد 

الدفالي  عين  السدرة  الرحامنة  دوار 

قاسم  سيدي   86222 امللحة  جرف 

املغرب.

عنوانه)ا(  زروال  زكرياء  السيد 

الدفالي  عين  السدرة  الرحامنة  دوار 

قاسم  سيدي   86222 امللحة  جرف 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زروال  زكرياء  السيد 

الدفالي  عين  السدرة  الرحامنة  دوار 

قاسم  سيدي   86222 امللحة  جرف 

املغرب.

عنوانه)ا(  زروال  محمد  السيد 
الدفالي  عين  السدرة  الرحامنة  دوار 
قاسم  سيدي   86222 امللحة  جرف 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

88 وونيو 2)2) تحت رقم 3)8.

6((I

E-FINANCE CONSEILS

 PROGRESSION
AMENAGEMENT

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS
رقم 887 الشقة رقم 8 تجزئة 

األحباس الحي املحمدي مراكش ، 
42222، مراكش املغرب

 PROGRESSION
AMENAGEMENT شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 385 
دوار موالي جعفر سيدي عبد هللا 

غياث  - 252)4 اوت اورير-مراكش 
املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824732

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 PROGRESSION  : تسميتها 

.AMENAGEMENT
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

األاشغال العامة أو البناء - تاجر.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 385 
هللا  عبد  سيدي  جعفر  موالي  دوار 
اوت اورير-مراكش   4(252  - غياث  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد الفتاح حدوش :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد عبد هللا العميري 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حدوش  الفتاح  عبد  السيد 

واركي  عي�سى  اوالد  دوار  عنوانه)ا( 

القلعة    43(73 القلعة  الصهريج 

املغرب.

السيد عبد هللا العميري عنوانه)ا( 

دوار اوت املكي بن احمد واركي القلعة 

73)43  القلعة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا العميري عنوانه)ا( 

دوار اوت املكي بن احمد واركي القلعة 

73)43  القلعة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88428.

6(3I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

أشغال إلياس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

أشغال إلياس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  سيدي 

مومن ا ذدود مجموعة ) زنقة 3 

الطابق 8 رقم 8 الدار البيضاء - 

2422) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أشغال 

إلياس.

غرض الشركة بإوجاز : املقاولة في 

البناء.

سيدي    : عنوان املقر االجتماعي 

 3 زنقة   ( مجموعة  ا ذدود  مومن 

 - البيضاء  الدار   8 رقم   8 الطابق 

2422) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : العمري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  العمري  احمد  السيد 

سيدي  الرقم2  املستقبل  تجزئة 

الدار   (25(2 معروف الدارالبيضاء 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العمري  احمد  السيد 

سيدي  الرقم2  املستقبل  تجزئة 

الدار   (25(2 معروف الدارالبيضاء 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 8))732.

6(4I
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FITO GEST

PROLOGMAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FITO GEST

 N°25 TARGA ZEDAGIA
 MARRAKECH ، 40120،

Marrakech Maroc
PROLOGMAR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )6 دوار 
اوزيكي درب الصاكة طريق الصويرة   

- 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824873

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROLOGMAR
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع  حساب الغير.
دوار   6(  : عنوان املقر االجتماعي 
اوزيكي درب الصاكة طريق الصويرة   

- 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد هشام اسطوك 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد هشام اسطوك عنوانه)ا( 
25/2 تاركة الزداغية 42222 مراكش 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد هشام اسطوك عنوانه)ا( 
25/2 تاركة الزداغية 42222 مراكش 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884836.

6(5I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

AVARI CAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 MANAGEMENT AND

CONSULTING
82,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

52))3، ا حسيمة املغرب
AVARI CAR شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكادور 
بني بوعياش  - 252)3 ا حسيمة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3258
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AVARI : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CAR
كراء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات دون سائق.
عنوان املقر االجتماعي : حي اكادور 
ا حسيمة   3(252  - بوعياش   بني 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد عماد ابالي  

بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   522   : السيد شهيد ابالي 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حي  عنوانه)ا(  السيد عماد ابالي  

اكادور بني بوعياش  252)3 ا حسيمة 

املغرب.

حي  ابالي عنوانه)ا(  السيد شهيد 

اكادور بني بوعياش  252)3 ا حسيمة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  ابالي عنوانه)ا(  السيد شهيد 

اكادور بني بوعياش  252)3 ا حسيمة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 8)8.

6(6I

E-FINANCE CONSEILS

H.T NEW IMPORT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

E-FINANCE CONSEILS

رقم 887 الشقة رقم 8 تجزئة 

األحباس الحي املحمدي مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

H.T NEW IMPORT شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

ووغسالفيا إقامة ابي عمرو رقم 

8/8) جليز  - 42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

824888

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H.T  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NEW IMPORT

تاجر أو   -  : غرض الشركة بإوجاز 

وسيط وقوم باالستيراد والتصدور

- نقل البضائع

- شراء، بيع، توزيع وتمثيل جميع 

وجات  االلكترونية  واملعدات  املواد 

الصلة بتكنولوجيا املعلومات.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

رقم  عمرو  ابي  إقامة  ووغسالفيا 

1/21 جليز  - 42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 (22   : الرضواني  زهرة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

  : مصباح  ا حفيظ  عبد  السيد 

822 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة زهرة الرضواني عنوانه)ا( 

القلعة   438(( عمر   بويا  مركز 

املغرب.

مصباح  ا حفيظ  عبد  السيد 

 438(( عمر   بويا  مركز  عنوانه)ا( 

القلعة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

مصباح  ا حفيظ  عبد  السيد 

 438(( عمر   بويا  مركز  عنوانه)ا( 

القلعة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884283.

6(7I
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BUSINESS AUDITAX

TARJILT CHRONO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BUSINESS AUDITAX

 RUE TABARI RESIDENCE MLY 7

 ALI CHERIF B N17 ، 90010،

TANGER MAROC

TARJILT CHRONO شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

تطوان إقامة األصيل ب6 الطابق 

االر�سي املحل رقم 8،  - 22222 

طنجة اململكة املغربية

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

826287

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TARJILT CHRONO

تركيب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وإصالح تاكوغراف. 

وعداد  ا ذغرافي  املوقع  تحدود   -

التاك�سي

محددات  وإصالح  تركيب   -

السرعة

- مسذل جميع العمليات املتعلقة 

بتسذيل املركبات والدراجات النارية

الصحي  الصرف  قنوات  تهيئة   -

واشغال الكهرباء والسباكة والنجارة 

)ا خشب، املعدني، األلومنيوم، إ خ.(

العمليات،  كل  وعموما   -
املالية  التجارية،  الصناعية، 
أو  املرتبطة بشكل مباشر  والعقارية 
غير مباشر بالهدف أعاله أو التي قد 

تساهم في تحقيقها.
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق  ب6  األصيل  إقامة  تطوان 
 22222  -   ،8 رقم  املحل  االر�سي 

طنجة اململكة املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد قري�سي عبد هللا 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد قري�سي عبد هللا عنوانه)ا( 
بتنغير  واكليم  براهيم  موالي  بدوار 

45822 تنغير اململكة املغربية.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد قري�سي عبد هللا عنوانه)ا( 
بتنغير  واكليم  براهيم  موالي  بدوار 

45822 تنغير اململكة املغربية
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 88))3).

6(8I

FIDORO MULTI-SERVICES

 AGHILAS TRANSPORT
DAKHLA

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
 AGHILAS TRANSPORT

DAKHLA شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
محمد فاضل السماللي، حي السالم، 
رقم 8، الداخلة. - 73222 الداخلة 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85833

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 AGHILAS TRANSPORT  :

.DAKHLA
النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السياحي الطرقي..
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
محمد فاضل السماللي، حي السالم، 
الداخلة   73222  - الداخلة.   ،8 رقم 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد عبد الكريم أغيلس :  22) 
حصة بقيمة 822,22 درهم للحصة .

 (22   : جريري  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 822,22 درهم للحصة .
السيد مولود شكاف :  22) حصة 

بقيمة 822,22 درهم للحصة .
السيد محمد وحظيه حبت :  22) 
حصة بقيمة 822,22 درهم للحصة .

السيد محمد أهل الكوري :  22) 
حصة بقيمة 822,22 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
أغيلس  الكريم  عبد  السيد 
)788) النواصر  عنوانه)ا( النواصر 

املغرب.
السيد ابراهيم جريري عنوانه)ا( 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.
عنوانه)ا(  شكاف  مولود  السيد 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.
حبت  وحظيه  محمد  السيد 
الداخلة   73222 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.

الكوري  أهل  محمد  السيد 
الداخلة   73222 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
أغيلس  الكريم  عبد  السيد 
)788) النواصر  عنوانه)ا( النواصر 

املغرب
السيد ابراهيم جريري عنوانه)ا( 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب
عنوانه)ا(  شكاف  مولود  السيد 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ووليوز 2)2) تحت رقم )48.
6(2I

Maroc Etude Jurisconsulte

بار جريجوريس
BAR GREGORY'S 
إعالن متعدد القرارات

Maroc Etude Jurisconsulte
 Lotissement Siham, rue 8, n° 10,

 route de Taddert, California ،
20470، Casablanca Maroc

  BAR GREGORY›S بار جريجوريس
«شركة جات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 7، زنقة 
ا ذبهة الوطنية - 22222 طنجة 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.5487

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4) فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
معاونة وفاة الشريك واملسير املرحوم 

فؤاد علمي
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
 3222 ل  ا ذدود  التوزيع  معاونة 
 : حصة املكونة لرأس املال كما ولي 
علمي   فؤاد  أرملة  جاكوبسن  سيلك 
العزيز  عبد  السيد   - حصة   8574
علمي 475 حصة - السيد سعد علمي 
علمي  سلوة  السيدة   - حصة   475
38) حصة - السيدة سناء علمي 38) 

حصة.
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قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
جاكوبسن  سيلك  السيدة  تعيين 
للشركة  كمسيرة  علمي  فؤاد  أرملة 
ملدة ست سنوات تنتهي عند ا ذمع 
العام املنعقد للبث في حسابات سنة 

(2(5
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
 3222 ل  ا ذدود  التوزيع  معاونة 
هو  كما  املال  لرأس  املكونة  حصة 

مبين بمقت�سى القرار رقم )
بند رقم )4: الذي ونص على ماولي: 
جاكوبسن  سيلك  السيدة  تعيين 
للشركة  كمسيرة  علمي  فؤاد  أرملة 
ملدة ست سنوات تنتهي عند ا ذمع 
العام املنعقد للبث في حسابات سنة 

(2(5
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   83 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم )3838).
632I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

A.M TOTAAL CAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
 MANAGEMENT AND

CONSULTING
82,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

52))3، ا حسيمة املغرب
A.M TOTAAL CAR شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وراء شارع 
طنجة ، امزورن - 52))3 ا حسيمة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(635

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 فبراور   (5 في  املؤرخ 

املصادقة على :
حياة ابراهيمي  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
فبراور   (5 بتاريخ  البعزاتي  حفيظ 

.(2(2

تفويت السيد )ة( احمد مشروت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   4.222
فبراور   (5 بتاريخ  البعزاتي  حفيظ 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 26 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5)8.
638I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

A.M TOTAAL CAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
 MANAGEMENT AND

CONSULTING
82,شارع جبل هبري ,امزورن ، 

52))3، ا حسيمة املغرب
A.M TOTAAL CAR  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وراء شارع 
طنجة امزورن - 52))3 ا حسيمة 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(635

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(2 5) فبراور  املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة( افنوع 

امين كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 26 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 5)8.
63(I

RIAD CONSULTANT

شركة
 AUTO SERVICE 

MANNSHAT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،

KHOURIBGA MAROC
 AUTO SERVICE شركة

MANNSHAT  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

822 زنقة احمد الفشتالي ملتيروف 
خريبكة  - 5222) خريبكة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
6327

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. AUTO SERVICE MANNSHAT
استغالل   : غرض الشركة بإوجاز 
التشخيص  و  لالصالح  محل 

االلكتروني للسيارات.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 822 
زنقة احمد الفشتالي ملتيروف خريبكة  

- 5222) خريبكة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : برناوي  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
برناوي عنوانه)ا(  ابراهيم  السيد 
)4 بلوك 28 ش )2 الزيتونة 5222) 

خريبكة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
برناوي عنوانه)ا(  ابراهيم  السيد 
)4 بلوك 28 ش )2 الزيتونة 5222) 

خريبكة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم )8).

633I

FIDORO MULTI-SERVICES

STE OIL DAK
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDORO MULTI-SERVICES

 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،
73000، DAKHLA MAROC
STE OIL DAK شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

األمل 8، بلوك )، رقم 2. - 73222 
الداخلة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
85835

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.OIL DAK
جمع   : بإوجاز  الشركة  غرض 
البواخر  زيوت  إزالة  و  معا ذة  و 
و  البحري  التجهير  املستعملة، 

ا خدمات املينائية..
عنوان املقر االجتماعي : حي األمل 
8، بلوك )، رقم 2. - 73222 الداخلة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : اكماش   البشير  السيد 
حصة بقيمة 822,22 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد سدونا براي 

بقيمة 822,22 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد البشير اكماش  

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

عنوانه)ا(  براي  سدونا  السيد 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد البشير اكماش  

الداخلة 73222 الداخلة املغرب

عنوانه)ا(  براي  سدونا  السيد 

الداخلة 73222 الداخلة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ووليوز 2)2) تحت رقم 483.

634I

كنفكسيون اجنمود

كنفكسيون اجنمود
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ste confection ajanmode

اقامة العزيزية شارع رويوم العربية 

السعودوة الطابق 3 رقم 2) طنجة ، 

tanger maroc ،22222

كنفكسيون اجنمود شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حى 

العزيزية شارع رويوم العربية 

السعودوة الطابق 3 رقم 2)  - 22 

طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8252(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   87

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كنفكسيون اجنمود.

انتاج   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الصادرات.

حى   : االجتماعي  املقر  عنوان 
العربية  رويوم  شارع  العزيزية 
 22  -   (2 رقم   3 السعودوة الطابق 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد سعيد اجندوز :  62 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
  : الرحيم  عبد  ا حمدوي  السيد 
42 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  اجندوز  سعيد  السيد 
تجزئة سليمة حي شاهد عالل بن بو 

زكري رقم 8383  22 طنجة املغرب.
الرحيم  عبد  ا حمدوي  السيد 
طنجة   الشرقية  العوامة  عنوانه)ا( 

222 طنجة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اجندوز  سعيد  السيد 
تجزئة سليمة حي شاهد عالل بن بو 

زكري رقم  22222 طنجة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم )325.
635I

GLOBAL-AD

GLOBAL-AD
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL-AD
37 زنقة جابر ابن حيان ، 2222)، 

الدارالبيصاء املغرب
GLOBAL-AD شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي  37 
زنقة جابر ابن حيان - 2222) 

الداراليضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(62687
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   82 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
رأسمالها  مبلغ    GLOBAL-AD
مقرها  وعنوان  درهم   822.222,22
اإلجتماعي  37 زنقة جابر ابن حيان - 
2222) الداراليضاء املغرب نتيجة ل 
: اسباب تتعلق بالسن وعدم القدرة 

على العمل.
و حدد مقر التصفية ب  37 زنقة 
جابر ابن حيان - 2222) الداراليضاء 

املغرب. 
و عين:

بناني العزيزي و  السيد)ة( شرف  
عنوانه)ا( زنقة علي عبد الرزاق درج 
انفا   كلوس  اقامة   452 ش   5 ط   4
2482) الداراليضاء املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (5 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2)2) تحت رقم 848)73.
636I

zagora consulting sarl

PRONAJI
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

zagora consulting sarl
رقم882  شارع محمد ا خامس ، 

47222، زاكورة املغرب
 PRONAJI

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
الصناعي رقم 872 - 47222 زاكورة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(742

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 
بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   522.222» قدره 
«222.222.) درهم» إلى «522.222.) 
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
84 ووليوز  االبتدائية بزاكورة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 457.
637I

فيطراسكو

شركة توزيع البطاقات السياحية

 STE DISTRIBUTION 
 CARTES TOURISTIQUES

SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية
فيطراسكو

رقم 38 زنقة 86 نونبر شقة رقم 
8 فاس املدونة ا ذدودة فاس، 

32222، فاس املغرب
شركة توزيع البطاقات السياحية 
 STE DISTRIBUTION CARTES(
 )TOURISTIQUES SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : شقة رقم 
6 الطابق االول عمارة س8 اقامة 
عاليا وئام بنسودة فاس - 32222 

فاس املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 
.(8552

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
282) تقرر حل  38 دجنبر  املؤرخ في 
السياحية  البطاقات  توزيع  شركة 
 STE DISTRIBUTION CARTES(
TOURISTIQUES SARL AU( شركة 
جات مسؤولية محدودة جات الشريك 
 822.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة 
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رقم 6 الطابق االول عمارة س8 اقامة 

 32222  - فاس  بنسودة  وئام  عاليا 

فاس املغرب نتيجة ل قفل التصفية 

و التشطيب النهائي على الشركة.

و عين:

و  طالبي  علمي  جواد   السيد)ة( 

الطابق االول   6 عنوانه)ا( شقة رقم 

عمارة س8 اقامة عاليا وئام بنسودة 

)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.

و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 

بتاريخ 38 دجنبر 282) وفي شقة رقم 

اقامة  س8  عمارة  االول  الطابق   6

فاس   32222  - بنسودة  وئام  عاليا 

املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1339/2020.

638I

الفضيلة

EMADIS NEGOCE

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

الفضيلة

رقم 2)5 شقة رقم 4 الوحدة 

5 شارع عالل الفا�سي  مراكش ، 

42272، مراكش املغرب

EMADIS NEGOCE شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق األر�سي رقم 27 تجزئة 

املسار طريق آسفي - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

824748

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 مارس   26

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشركة  املحدودة.تسمية  املسؤولية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند  متبوعة 

.EMADIS NEGOCE : تسميتها

بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األجهزة الكهربائية

األجهزة  تركيب  في  املقاول 

الكهربائية.

محل   : االجتماعي  املقر  عنوان 

تجزئة   27 رقم  األر�سي  بالطابق 

املسار طريق آسفي - 42222 مراكش 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : الرحيم  عبد  املساوي  السيد 

722 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

 322   : مريم  موساوي  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الرحيم  عبد  املساوي  السيد 

عنوانه)ا( دوار اكزولة سيدي امبارك 

الويدان 42222 مراكش املغرب.

السيدة موساوي مريم عنوانه)ا( 

دوار اكزولة سيدي امبارك الويدان 

42222 مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  املساوي  السيد 

عنوانه)ا( دوار اكزولة سيدي امبارك 

الويدان 46222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884283.

632I

ADVISORIS

فريش هاوس

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

خفض رأسمال الشركة

ADVISORIS

 Quartier des hôpitaux,

 N°5 avenue des pléiades

 résidence IMRANE RDC APPT

 B1, Casablanca ، 20100،

CASABLANCA MAROC

فريش هاوس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 

الزرقطوني الطابق 3 شقة رقم 

8 الدار البيضاء - 2822) الدار 

البيضاء املغرب.

خفض رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.345687

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 وونيو   87 في  املؤرخ 

بمبلغ  الشركة  رأسمال  خفض 

من  أي  درهم»   8.222.222» قدره 

 82.222» إلى  درهم»   8.282.222»

عدد   تخفيض   : طريق  عن  درهم» 

األسهم.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738224.

648I

FIDUCIAIRE (226

ONAYO TRAVAUX

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 5(

N ، 20280، Casablanca Maroc

ONAYO TRAVAUX شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 47 شارع 

لال واقوت الطابق 5 - 2222) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465423

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   25

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ONAYO TRAVAUX

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

-اشغال مختلفة-البناء-بيع و  الزفت 

شراء جميع املوهد.

 47  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (2222  -  5 شارع لال واقوت الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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 8.222   : الرزاق  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الرزاق  محمد  السيد 

تجزئة لبنى ) رقم 4) سيدي معروف 

82)2) الدارالبيضاء ااملغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الرزاق  محمد  السيد 

تجزئة لبنى ) رقم 4) سيدي معروف 

82)2) الدارالبيضاء ااملغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732372.

64(I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

أش إس إنفرا
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  شارع محمد ا خامس و شارع 

ابن كثير إقامة دوس مارس رقم 44 ، 

22222، طنجة املغرب

أش إس إنفرا شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع عبد هللا كنون و زنقة أبي جرير 

الطبري تسنيم بالزا إقامة أ الطابق 

األول املكتب رقم 7،6،5   - 22222 

طنجة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84745

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

ووليوز   28 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2(2

درهم»   32.222.222» قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   42.222.222» من  أي 

  : طريق  عن  درهم»   72.222.222»

تقدوم حصص نقدوة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 383)3).

643I

OVERTRAV

OVERTRAV
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

OVERTRAV

 N 40 BIS HAYHILANA

 DB BOUTOUIL ، 40000،

MARRAKECH MAROC

overtrav شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

42 مكرر حي هيالنة درب بوطويل 

مراكش - 42222 مراكش املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

824722

 2( عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 ووليوز 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.overtrav

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

منتجات التنظيف,أعمال مختلفة أو 

إنشاءات

رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

بوطويل  درب  هيالنة  حي  مكرر   42

مراكش - 42222 مراكش املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : حلوي   رشيد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  حلوي   رشيد  السيد 

حسون  أوالد  إزناكية  أوالد  دوار 

مراكش    42222 مراكش   الويدان 

املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حلوي   رشيد  السيد 

حسون  أوالد  إزناكية  أوالد  دوار 

مراكش    42222 مراكش   الويدان 

املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884275.

644I

universal gestion

KSSOUR CAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 

7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب

KSSOUR CAR  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

رقم 36 عنبر ) مسيرة )  - 42222 

MARRAKECH املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.64785

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   85 في  املؤرخ 

املصادقة على :

العالي     عبد  )ة(   السيد  تفويت 

حصة اجتماعية   5.222 اوت عبو   

لفائدة   حصة   5.222 أصل  من 

بتاريخ  اوت عي�سى   )ة(  عمر   السيد 

85 وونيو 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88422.

647I

RA CONSULTING

SOCIETE PARA NIEMA

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RA CONSULTING

 APPT N° 4 IMMEUBLE ALAOUI

 RUE QATAR VN FES ، 30000،

FES MAROC

SOCIETE PARA NIEMA شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل رقم 

2، عمارة C، اقامة الصباح، طريق 

عين السمن - 32242 فاس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

638(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   84

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE PARA NIEMA
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بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
منتجات شبه صيدلية وشبه مسعفة 

بالتفصيل;
التجميل،  مستحضرات  بيع   -

العظام وحمية  بالتفصيل.
عنوان املقر االجتماعي : محل رقم 
طريق  اقامة الصباح،   ،C عمارة   ،2

عين السمن - 32242 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
322 حصة    : السيد رشيد مفيد 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 622   : معمري  نادوة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة مريم العاللي :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  مفيد  رشيد  السيد 
انفا  البيضاء  الدار  بليوط  سيدي 

2285) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(  معمري  نادوة  السيدة 
فاس   ،( طارق  حي  الهدهد  زنقة   4

32282 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  العاللي  مريم  السيدة 
فاس   ،( طارق  حي  الهدهد  زنقة   4

32282 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  معمري  نادوة  السيدة 
فاس   ،( طارق  حي  الهدهد  زنقة   4

32282 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم )864.

648I

universal gestion

KSSOUR CAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

universal gestion

اقامة ابن عطية الطابق الثاني  رقم 
7 جليز مراكش ، 42222، مراكش 

املغرب
KSSOUR CAR  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 
رقم 36 عنبر ) مسيرة )  - 42222 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.64785

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 85 وونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 -   ( مسيرة   ( عنبر   36 «محل رقم 
«زهور  إلى  املغرب»  مراكش   42222
االطلس مبنى 3 شقة رقم 8 محاميد 2 
اسكجور  - 42222 مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88422.
642I

comptoir expertise du maroc

TECHTRAP
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptoir expertise du maroc
 n°36 CITE EL HANAA
 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC
TECHTRAP شركة جات املسؤولية 

املحدودة
 N°36 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 CITE EL HANAA BOUZNIKA -
.13100 BOUZNIKA MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.5642

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 8) وناور 2)2) تم  تحويل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 N°36 CITE EL HANAA» من 
 BOUZNIKA - 83822 BOUZNIKA
 APPT 2 ETAGE 3» إلى   «MAROC

 AVENUE HASSAN II GOULMA

 N°8 BOUZNIKA. - 83822

.«BOUZNIKA  MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

مارس 2)2) تحت رقم 856.

652I

-- STE

 STE ATTALHA SPORTIVE

DES ARTS DE COMBATS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

-- STE
رقم 5 زنقة قاسم السمارة ، 

222)7، السمارة املغرب

 STE ATTALHA SPORTIVE DES

ARTS DE COMBATS شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 

شارع مكة حي النجاح - 222)7 

السمارة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8282

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 ATTALHA SPORTIVE DES ARTS

.DE COMBATS

نادي   : بإوجاز  الشركة  غرض 
انشطة رياضية مختلطة في  ريا�سي، 

النوادي  والهواء الطلق.

 6 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 7(222  - النجاح  حي  مكة  شارع 

السمارة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد حسن كوطيط 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد حسن كوطيط 

التهالي  الرحمان  عبد  شارع   (2 رقم 

222)7 السمارة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كوطيط  احمد  السيد 

التهالي  الرحمان  عبد  شارع   (2 رقم 

222)7 السمارة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالسمارة  بتاريخ 85 ووليوز 

2)2) تحت رقم 827.

658I

EL FACHTALI CONSEIL

SAFWA PLASTIQUE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL FACHTALI CONSEIL

إقامة فاس الطابق التاني شقة رقم 

2 شارع موالي عبد هللا  مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

SAFWA PLASTIQUE شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الصناعي سيدي ووسف بن علي رقم 

882 - 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.25877

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 أبريل   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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عبداملنعم  )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   522 بلغريب 
السيد  لفائدة   حصة   522 أصل 
أبريل   (2 فاطمة بلغريب بتاريخ  )ة( 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884837.

65(I

GLOFID

VIGIPROS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
GLOFID

78 شارع املقاومة اقامة املرزوقي 
الطابق الثاني الرقم 82 ، 2832)، 

الدار البيضاء املغرب
VIGIPROS شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 
88 وناور الطابق األول الشقة ر 862 

- 2222) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.VIGIPROS
ا حراسة   : غرض الشركة بإوجاز 

واملراقبة.
75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
88 وناور الطابق األول الشقة ر 862 - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 TAWZER HOLDING الشركة 
درهم   822 بقيمة  حصة   :  1.530

للحصة .
 8.472   : افغان  عادل  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
 TAWZER HOLDING الشركة 
وناور الطابق   88 75شارع  عنوانه)ا(  
الدار   (2222  862 ر  الشقة  األول 

البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  افغان  عادل  السيد 
 (4222  3 سعادة  طيط  كوب   (4

ا ذدودة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738825.
653I

FICOB  مكتب املحاسبة

 SOUFYANE HALIM
TRANSPORT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FICOB  مكتب املحاسبة
اقاممة اومان, شقة 4، شارع موالي 

ادريس االول, املسيرة 8, تمارة ، 
82222، تمارة املغرب

 SOUFYANE HALIM
TRANSPORT شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 شارع 
االبطال الشقة )8 اكدال الرباط 

الرباط 82222 الرباط املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
844325

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   85
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتضاء  عند 
 SOUFYANE HALIM  : تسميتها 

.TRANSPORT
نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع للزبناء
بيع و شراء كل انواع املنتجات.

85 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
الرباط  اكدال   8( الشقة  االبطال 

الرباط 82222 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
العلوي  ا حليم  عبد  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  ا حليم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( ) زنقة 3 ظهر الريشة ظهر 

ا خميس  32252 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  ا حليم  عبد  السيد 
عنوانه)ا( ) زنقة 3 ظهر الريشة ظهر 

ا خميس  32252 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
التجارية بالرباط  بتاريخ - تحت رقم -.
654I

Synergie Experts

CIWA
شركة جات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة
Synergie Experts

42, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 
2262)، الدار البيضاء املغرب

العام  ا ذمع  قرار  بموجب 
وونيو2)2)،   85 بتاريخ  االستثنائي 
املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 
CIWA جات رأسمال قدره  املسؤولية 
مقرها االجتماعي ب  درهم،   82.222

42، زنقة جون جوريس، حي غوتييه 

بالسذل  واملسذلة  البيضاء  الدار   ،

 ،48(727 الرقم  تحت  التجاري 

من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 

قانون 26-5 بتاريخ 83 فبراور 8227، 

بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإلوداع  تنفيذ  تم 

في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

10/07/2020 تحت الرقم 8884.

لالستخراج واملرجعية.

655I

Synergie Experts

SAMALAND
شركة جات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
42, زنقة جون جورس, حي غوتييه 

، 2262)، الدار البيضاء املغرب

العام  ا ذمع  قرار  بموجب 

وونيو2)2)،   85 بتاريخ  االستثنائي 

املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 

جات   SAMALAND املسؤولية 
82.222 درهم، مقرها  رأسمال قدره 
أمين،  أحمد  زنقة   ،8 ب  االجتماعي 

بالسذل  واملسذلة  البيضاء  الدار 

 ،37(822 الرقم  تحت  التجاري 

من   86 املادة  عليه  تنص  ملا  وطبقا 

قانون 26-5 بتاريخ 83 فبراور 8227، 

بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإلوداع  تنفيذ  تم 

في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

10/07/2020 تحت الرقم 2)88.

لالستخراج واملرجعية.

656I

Synergie Experts

 SNC SWITCH

ARCHITECTURE
شركة جات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts
42, زنقة جون جورس, حي غوتييه 

، 2262)، الدار البيضاء املغرب
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العام  ا ذمع  قرار  بموجب 

وونيو2)2)،   85 بتاريخ  االستثنائي 

املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 

املسؤولية 

 SNC SWITCH

ARCHITECTURE

 5.222 قدره  رأسمال  جات 

زنقة   ،8 مقرها االجتماعي ب  درهم، 

واملسذلة  الدار البيضاء  دكتور فير، 

الرقم  تحت  التجاري  بالسذل 

2)2)88، وطبقا ملا تنص عليه املادة 

86 من قانون 26-5 بتاريخ 83 فبراور 

8227، بمواصلة نشاط الشركة.

القانوني  اإلوداع  تنفيذ  تم 

في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

10/07/2020 تحت الرقم 8662.
لالستخراج واملرجعية.

657I

Synergie Experts

SWITCH PRODUCTION
شركة جات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة

Synergie Experts

42, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

2262)، الدار البيضاء املغرب

العام  ا ذمع  قرار  بموجب 

االستثنائي بتاريخ 85 وونيو2)2)، قرر 

املسؤولية  املحدودة  الشركة  شركاء 

SWITCH PRODUCTION

جات رأسمال قدره 82.222 درهم، 

مقرها االجتماعي ب ))، زنقة سمية 

الدار   ،5 الطابق   ،3 إقامة شهرزاد 
البيضاء واملسذلة بالسذل التجاري 

ملا  وطبقا   ،(82752 الرقم  تحت 

تنص عليه املادة 86 من قانون 5-26 

بمواصلة   ،8227 فبراور   83 بتاريخ 

نشاط الشركة.

القانوني  اإلوداع  تنفيذ  تم 

في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

10/07/2020 تحت الرقم 8646.
لالستخراج واملرجعية.

658I

Synergie Experts

REBOOT
شركة جات املسؤولية املحدودة

استمرار نشاط الشركة
Synergie Experts

42, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 
2262)، الدار البيضاء املغرب

العام  ا ذمع  قرار  بموجب 
وونيو2)2)،   85 بتاريخ  االستثنائي 
املحدودة  الشركة  شركاء  قرر 
رأسمال  جات   REBOOT املسؤولية 
مقرها  درهم،   82.222 قدره 
قاسم  أبو  زنقة   ،88 ب  االجتماعي 
الدار   (2242 بوركون  القتبري، 
البيضاء واملسذلة بالسذل التجاري 
ملا  وطبقا   ،324275 الرقم  تحت 
تنص عليه املادة 86 من قانون 5-26 
بمواصلة   ،8227 فبراور   83 بتاريخ 

نشاط الشركة.
القانوني  اإلوداع  تنفيذ  تم 
في  باملحكمة التجارية بالدار البيضاء 

10/07/2020 تحت الرقم )864.
لالستخراج واملرجعية.

652I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

NEON JL MOROCCO SARL-
AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES
MOROCCO

 ILOT  LOT 1 Bureau 12 zone
 franche d›exportation ، 90100،

tanger Maroc
 NEON JL MOROCCO SARL-AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 
7 رقم ) القطعة 832 املنطقة ا حرة 
اللوجستية بلدوة فحص االنجرة - 

22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

25887

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 82 
القانون  إعداد  تم   (282 وناور  من 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NEON : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.JL MOROCCO SARL-AU

أساسا   : بإوجاز  الشركة  غرض 

منتجات  ملختلف  الدولية  التجارة 

استيراد   ، البقالة  مثل  الطاقة 

وتصدور املشروبات ا ذينية ، وعموما 

والتجارية  املالية  العمليات  جميع 

والصناعية.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املنطقة   832 القطعة   ( رقم   7 رقم 

فحص  بلدوة  اللوجستية  ا حرة 

االنجرة - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة  سنة .

 86.248 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد المبارد جوناثان بول :  822 

حصة بقيمة 86.248 درهم للحصة .

 السيد المبارد جوناثان بول : 822 

بقيمة 827,56 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
بول  جوناثان  المبارد  السيد 

اا   88 عنوانه)ا( جورج لين جي اكس 

32322 جبل طارق جبل  جبل طارق 

طارق.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بول  جوناثان  المبارد  السيد 

اا   88 عنوانه)ا( جورج لين جي اكس 

32322 جبل طارق جبل  جبل طارق 

طارق.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ 28 من فبراور 

.M882882(8((2 282) تحت رقم

662I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

 REDACHEM

 INTERNATIONALE MAROC

SARL-AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES

MOROCCO

 ILOT  LOT 1 Bureau 12 zone

 franche d›exportation ، 90100،

tanger Maroc

 REDACHEM INTERNATIONALE

MAROC SARL-AU شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 84 

،رقم 8 مكتب رقم )3 املنطقة ا حرة 

22822 طنجة املغرب  تجزئة 84 

،رقم 8 مكتب رقم 8) املنطقة ا حرة 

22822 طنجة املغرب   22822 

طنجة املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

27678

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 88 
القانون  إعداد  تم   (282 أبريل  من 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 REDACHEM INTERNATIONALE

.MAROC SARL-AU
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استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

للصناعة  ا خام  املواد  وتصدور 

وتوريد  وإنتاج  تصنيع  إلى  باإلضافة 

وبيع وتخزين وتوزيع وإدارة ومعا ذة 

إلى  باإلضافة  للصناعة  ا خام  املواد 

املشاريع  على  واإلشراف  التدريب 

الصناعية.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

املنطقة   3( مكتب رقم   8 ،رقم   84

تجزئة  22822 طنجة املغرب   ا حرة 

املنطقة   (8 مكتب رقم   8 ،رقم   84

ا حرة 22822 طنجة املغرب   22822 

طنجة املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة  سنة .

 86.248 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 REDA INDUSTRIAL الشركة 

حصة   MATERIALS FZE :  800

بقيمة 86.248 درهم للحصة .

 REDA INDUSTRIAL الشركة 

بقيمة   MATERIALS FZE : 86048

827,56 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 REDACHEM الشركة 

 INTERNATIONALE MAROC

 84 تجزئة  عنوانه)ا(    SARL-AU

،رقم 8 مكتب رقم 8) املنطقة ا حرة 

22822 طنجة املغرب  22822 طنجة   

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   ا حراق  نادى  السيدة 

تجزئة إقامة  املركز طابق  4 عمارة ب 

شقة  82 املحمدوة  8832) املحمدوة  

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

85 من ماي  بتاريخ  التجارية بطنجة  

.m48288768(6 282) تحت رقم

668I

fudben

 SOCIETE JET SKY
MEDITERRANEE SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fudben

-78شارع املسيرة الناظور، 222)6، 

الناظور املغرب

 SOCIETE JET SKY

MEDITERRANEE SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

القيادة راس املاء إقليم الناضور - 

)62)6 إقليم الناظور املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

88882

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
7) من ماي 282) تم إعداد القانون 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتضاء  عند 

 SOCIETE JET SKY  : تسميتها 

.MEDITERRANEE SARL

غرض الشركة بإوجاز : -إستغالل 

األالت النارية جيس .

األالت النارية  وبيع و كراء  -شراء 

جيس كي.

إنجاز عملية التصدور و اإلستيراد..

طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - الناضور  إقليم  املاء  راس  القيادة 

)62)6 إقليم الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد شودن مو�سى :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : محمد  مدروني  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 السيد شودن مو�سى : 522 بقيمة 

52.222 درهم.

 522  : محمد  مدروني  السيد 

بقيمة 52.222 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مو�سى  شودن  السيد 

إقليم   6(62( حي املقاومة راس املاء 

الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  مدروني  السيد 

إقليم   6(62( حي املقاومة راس املاء 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مو�سى  شودن  السيد 

إقليم   6(62( حي املقاومة راس املاء 

الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

من   (8 بتاريخ  االبتدائية بالناضور  

ماي 282) تحت رقم 736.

66(I

العموري استشارة

MIMOUN-RACHID CASH
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العموري استشارة

زنقة فاس رقم  88 تازة، 35222، 

تازة املغرب

MIMOUN-RACHID CASH شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بورد املركز  

اجدور تازة - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

5242

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في )8 
تم إعداد القانون   (282 من ووليوز 

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MIMOUN-RACHID CASH
تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االموال.
بورد   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تازة   35222  - تازة  اجدور  املركز  

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد بقيش ميمون :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : رشيد  بوعيادي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ميمون  بقيش  السيد 

اجدور املركز 35222 تازة املغرب.
السيد بوعيادي رشيد عنوانه)ا( 
دوار بورد اجدور 35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ميمون  بقيش  السيد 

اجدور املركز 35222 تازة املغرب
السيد بوعيادي رشيد عنوانه)ا( 
دوار بورد اجدور 35222 تازة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بتازة  بتاريخ 2) من غشت 

282) تحت رقم 522.
663I

distra conseils

AOURACHE MASSAOUDI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
distra conseils

رقم ) بلوك 8) الطابق الثاني الحي 
ا حسني ، 42222، مراكش املغرب

AOURACHE MASSAOUDI شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
موالي علي فاسكا سيدي داود اوت 

اورير مراكش - 42222 مراكش 
املغرب
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تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
22688

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 6) 
تم إعداد القانون   (282 من شتنبر 
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AOURACHE MASSAOUDI
غرض الشركة بإوجاز : - مقاول في 

األشغال املختلفة أو البناء
-  كهربائي
- رخامي .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
اوت موالي علي فاسكا سيدي داود 
42222 مراكش   - اوت اورير مراكش 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مسعودي عبد الحي  :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
  : السيد مسعودي عبد الرحيم  
522 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
الحي   عبد  مسعودي  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوت موالي علي فاسكا 
مراكش  اورير  اوت  داود  سيدي 

42222 مراكش املغرب.
الرحيم   عبد  مسعودي  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوت موالي علي فاسكا 
مراكش  اورير  اوت  داود  سيدي 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحي   عبد  مسعودي  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوت موالي علي فاسكا 
مراكش  اورير  اوت  داود  سيدي 

42222 مراكش املغرب.

الرحيم   عبد  مسعودي  السيد 

عنوانه)ا( دوار اوت موالي علي فاسكا 

مراكش  اورير  اوت  داود  سيدي 

42222 مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

من   86 بتاريخ  بمراكش   التجارية 

أكتوبر 282) تحت رقم )82876.

664I

WANDER BEE AGENCY

WANDER BEE AGENCY
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

WANDER BEE AGENCY

 RUE IMAM AL ALLOUSSI, ,(6

 RESIDENCE DOUNIA,

 ETG 4 APPART 6 ، 20040،

CASABLANCA MAROC

Wander Bee Agency شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 84) ، 

شارع ابن سينا   ، حي الهنا - 52)2) 

الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

448373

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (282 ووليوز   87

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.Wander Bee Agency

وكالة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الرقمية  العالقات   ، االتصاالت 

والعامة ،

خدمة  ا حدث،  وسائل اإلعالم،   

الدوكور  تصوير،  الطعام،  تقدوم 

الداخلي،

املالية  جميع  أعم،  وبشكل 

والتجارية والصناعية ، األوراق املالية 

 ، والعقارات في املغرب أو في ا خارج 

والتي ومكن أن تكون مباشرة أو غير 

مباشرة لهذا النشاط أو من املحتمل 

أن ودعم تنمية املذتمع وكذلك أي 

مشاركة مباشرة أو غير مباشرة في أي 

الشركات  جميع  األشكال  من  شكل 

التي تسعى لتحقيق أغراض مماثلة أو 

جات صلة..

 ،  (84  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (2(52  - شارع ابن سينا   ، حي الهنا 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  ت  تأسس التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 شركة:   ال رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : السيد بن عدو االدري�سي محمد 

52 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 52   : السيدة ابن ريسول سكينة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  صية  الشخ األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

محمد  االدري�سي  عدو  بن  السيد 
عنوانه)ا( 84، زنقة فارس بن حمدان 

 7 فضيلة  اقامة   6 شقة   4 الطابق 

2522) الدار البيضاء املغرب.

سكينة  سول  ري ابن  السيدة 
عنوانه)ا( 8، اقامة اليسر زنقة بابلون 

 (2522 8 ش8، حي املستشفيات  ط 

الدار البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  االدري�سي  عدو  بن  السيد 
عنوانه)ا( 84، زنقة فارس بن حمدان 

 7 فضيلة  اقامة   6 شقة   4 الطابق 

2522) الدار البيضاء املغرب

سكينة  ريسول  ابن  السيدة 
عنوانه)ا( 8، اقامة اليسر زنقة بابلون 

 (2522 8 ش8، حي املستشفيات  ط 

الدار البيضاء املغرب

 - بتاريخ  تم اإلوداع القانوني ب-  

تحت رقم -.

665I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م.

 جات الشريك الوحيد

 YAHYA SERVICE
MECANIQUE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة
شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 

جات الشريك الوحيد
2) شارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

  YAHYA SERVICE MECANIQUE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النخلة 
حي خلوطة سوق السبت اوالد النمة 
الفقيه بن صا ح - 22)3) الفقيه 

بن صا ح املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(342

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
282) تم تعيين  2) غشت  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

عقاوي احمد  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
صا ح   بن  بالفقيه  االبتدائية 
رقم  تحت   (282 أكتوبر   82 بتاريخ 

.931/2019

666I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

COMPTOIR EL YOUSSFIA
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 

جات الشريك الوحيد
2) شارع املتنبي الطابق االول بني 

مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

COMPTOIR EL YOUSSFIA شركة 
جات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها اإلجتماعي اوالد عبو 
اوالد ووسف دائرة قصبة تادلة - 

3352) قصبة تادلة املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8253

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (282 شتنبر   2( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«358.822 درهم» أي من «482.222 
عن  درهم»   838.822» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  االبتدائية بقصبة تادلة  

أكتوبر 282) تحت رقم 883.

667I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

 EL MAGHRAOUI FRERES
EQUIPEMENT

شركة جات املسؤولية املحدودة
رفع رأسمال الشركة

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 
جات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

 EL MAGHRAOUI FRERES
EQUIPEMENT شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

احمد ا حنصالي رقم 76 بني مالل - 
3222) بني مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8487
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (282 وونيو   (7 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«482.622 درهم» أي من «362.222 
عن  درهم»   842.622» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (3 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

غشت 282) تحت رقم 637.

668I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

EL AJLAOUI AUTO ECOLE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 
جات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

 EL AJLAOUI AUTO ECOLE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 مكرر 
زنقة العفو بني مالل - 3222) بني 

مالل املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.2325

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 شتنبر 282) تم  تحويل  
املقر االجتماعي ا حالي للشركة من «6 
 (3222  - مكرر زنقة العفو بني مالل 
بني مالل املغرب» إلى «رقم 88) شارع 
محمد ا خامس الطابق االول  شقة 
3222) بني مالل   )2 بني مالل -  رقم 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

أكتوبر 282) تحت رقم 736.

674I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

 OUSSMABAT DES
TRAVAUX DIVERS
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 
جات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب
 OUSSMABAT DES TRAVAUX
DIVERS «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
نعيمة تجزئة رقم 64 بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.(528

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 غشت 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  في  الزيادة  ماولي: 
عن  درهم   8.258.222,22 بنسبة 
طريق دمج املبالغ املنقولة من جدود 
إلى   درهم   8.222.222,22 من  لنقله 
بزيادة  وجلك  درهم   (.258.222,22
82.582 حصة جدودة ب 822 درهم 

للواحدة.
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
فوت السيد الوردي وونس   - ماولي: 
سهم    I66844(، الوطنية  بطاقته 
لفائدة السيد الوردي محمد   (522
مقابل   I 836434 بطاقته الوطنية  
 822.22 بقيمة  درهــم    (52.222,22

درهم للسهم الواحد. 
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
 (.285.222,22 راسمال الشركة هو 

درهم لفائدة الوردي محمد
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
عدد االسهم هو 2.582) سهم لفائدة 

الوردي محمد 
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 87 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

شتنبر 282) تحت رقم 684.

675I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

OUSSANE
إعالن متعدد القرارات

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 

جات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 

بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب

OUSSANE «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
ا حسن الثاني رقم 54 الطابق االول 

عمارة 8 الغرفة ).G بني مالل - 

3222) بني مالل املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.6882

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5) ماي 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

بودة رشيد  السيد  من  كل  فوت    -

 ،    IW 824687 الوطنية   بطاقته 

 I  السيد بودة محمد بطاقته الوطنية

،  والسيد واسمي ا حسين   435577

 ،JC62822 الوطنية   بطاقته 

 (52 أي  كاملة  سهم    752 مجموع 

أحمد   بودة  السيد  لفائدة  للواحد 

مقابل   I 387888 بطاقته الوطنية  

 822.22 بقيمة  درهــم    75.222,22

درهم للسهم الواحد. 

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

- استقالة كل من السيد بودة رشيد 

مهمة  من  ا حسين  واسمي  والسيد 

احمد   بودة  السيد  وتعيين  التسيير 

مسير جدود ووحيد للشركة.
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قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
إلى دوار اوالد  -  تغير املقر االجتماعي  
اوالد اعيش مراب رقم  لغالم البزازة  

)، بني مالل.
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
تغيير الشكل القانوني للشركة من   -
إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
بند رقم 4: الذي ونص على ماولي:   
اوالد  دوار  إلى  االجتماعي   املقر  تغير 
اوالد اعيش مراب رقم  لغالم البزازة  

)، بني مالل.
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
 822222.22 هو  الشركة  راسمال 

لفائدة بودة احمد.
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

عدد االسهم هو 8222 سهم.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

غشت 282) تحت رقم 3)6.
676I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

SINDELEC
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 
جات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب
SINDELEC شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

الشرف اوت القر�سي اوالد عياد بني 
مالل - 3222) بني مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8888
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (288 دجنبر   38 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   (.(68.722»
«8.222.222 درهم» إلى «68.722).3 
درهم» عن طريق :  إدماج احتياطي أو 
أرباح أو عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 282) تحت رقم 468.
677I

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. جات الشريك 

الوحيد

GHANEMEDICAL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
رفع رأسمال الشركة

شركة مستأمنة ا حنصالي ش.ج.م.م. 
جات الشريك الوحيد

2) شارع املتنبي الطابق االول بني 
مالل 2) شارع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 3222)، بني مالل املغرب
GHANEMEDICAL شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 468 

قصرغزافات بني مالل - 3222) بني 
مالل املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.6288
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم   (282 أبريل   82 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«684.222 درهم» أي من «622.222 
عن  درهم»   8.(84.222» إلى  درهم» 
إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ  مالل   ببني  االبتدائية 

ووليوز 282) تحت رقم 546.
678I

COMPTIS SARL

 AMIRANO IMPORT

EXPORT
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

COMPTIS SARL

2)  شارع املسيرة ا خضراء الطابق 

الثالث رقم 5 ، 22222، طنجة 

املغرب

 AMIRANO IMPORT EXPORT

شركة جات املسؤولية املحدودة)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة أنوال 
رقم 58 الطابق الثالث رقم 5  - 

22222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(8772

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (282 86 شتنبر  اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

 AMIRANO IMPORT املحدودة 

 822.222 مبلغ رأسمالها    EXPORT

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

رقم  الثالث  الطابق   58 رقم  أنوال 

- 22222 طنجة املغرب نتيجة ل    5

عدم مزاولة النشاط الذي أنشـأت   :

من أجله.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

  5 الطابق الثالث رقم   58 أنوال رقم 

- 22222 طنجة املغرب. 

و عين:

بناني و عنوانه)ا(  أنور   السيد)ة( 

 22222 ازبيرودز  فيال  املطار  طريق 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وناور   85 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 362.

672I

جيسطراكو

 EURO  أورو شوسير
CHAUSSURES

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

حل شركة
جيسطراكو

حي العمارية، حدائق القدس 
 ،GH8 كاليفورنيا 588، عمارة

الطابق 3، رقم 4) شارع القدس، 
عين الشق،، 2482)، الدار البيضاء 

املغرب
 EURO  أورو شوسير

CHAUSSURES  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة )8، 
تجزئة ا حمرة، عين الشق - 2472) 

الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.824338

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   88 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
محدودة جات الشريك الوحيد أورو 
   EURO CHAUSSURES شوسير  
درهم   822.222 رأسمالها  مبلغ 
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة )8، 
 (2472  - تجزئة ا حمرة، عين الشق 
 : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء  الدار 
املحدد  األوان  قبل  الشركة  تصفية 

لها.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - الشق  عين  ا حمرة،  تجزئة   ،8(

2472) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  نكيب  القادر   عبد  السيد)ة( 
رقم   3 تجزئة صوفيا زنقة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (2(82 الهناء  حي   3

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
املقر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإلجتماعي للشركة.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 734868.
682I

GIARDINI DEL MONFERRATO MOROCCO

 GIARDINI DEL
MONFERRATO MOROCCO

إعالن متعدد القرارات

 GIARDINI DEL MONFERRATO
MOROCCO

إقامة بالص 8 زنقة الفرابي، الطابق 
الثاني رقم 82 طنجة ، 2222، 

طنجة املغرب
 GIARDINI DEL MONFERRATO

MOROCCO  «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: إقامة 
بالص 8 زنقة الفرابي، الطابق 

الثاني رقم 82 طنجة - 2222 طنجة 
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.22447
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2) وناور 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
تحويل ملكية األسهم كالتالي:  ماولي: 
- من السيد Manuel CASSULO إلى 
السيد Alessandro ROSSA. أي 52 
درهم للحصة   822,22 حصة بقيمة 
من  حصة   252 أصل  من  الواحدة 
من السيد   / مجموع أسهم الشركة. 
السيدة  إلى    Manuel CASSULO
 52 أي   *  .Maria Luisa SECCO
درهم للحصة   822,22 حصة بقيمة 
من  حصة   252 أصل  من  الواحدة 

مجموع أسهم الشركة.
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
من  الشركة  رأسمال  من  الزيادة 
822.222,22 درهم إلى 852.222,22 
حصة   522 درهم عن طريق إضافة 
درهم للحصة الواحدة،   822 بقيمة 
مع عالوة إصدار بقيمة 722,22 درهم 
عن كل حصة جدودة، بقيمة اسمية 

درهما   52.222,22 قدرها  إجمالية 
مع عالوة إصدار قدرها 352.222,22 

درهما.
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
شخص:  في  آخرين  مسيرون  إضافة 
و   ،Manuel CASSULO السيد 
السيد Alessandro ROSA و السيدة 

.Maria Luisa SECCO
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  النظام األسا�سي  تم تعدول 

لهذا الغرض.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   24 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 38688).

688I

BCBEL

LM PRO PACK DIS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

تأسيس
»  LM PRO PACK DIS   » شركة
شركة جات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد 
بتاريخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة   تأسيس  تم   22/06/2020

باملوصفات التالي: 
. LM PRO PACK DIS:التسمية •
جات  شركة  القانوني:  الشكل   •

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
و  التصدور  الشركة:   نشاط   •

االستيراد، التجارة بشكل عام.
شارع   ،6(5 االجتماعي:  املقر   •
الثاني،  الطابق  ا خامس،  محمد 

املكتب رقم )3 الدار البيضاء.
• الشركاء و ا حصص االجتماعية 
 8222 عطار  رشيدة  السيدة   -

حصة 
 822.222.22 الرأسمال:   •
8222 حصة بقيمة  درهم مقسم إلى 

822 درهم للحصة.

السيدة رشيدة عطار  التسيير:   •
ملدة غير محدودة.

من  االجتماعية:  السنة   •
فاتح وناور إلي 38 دجنبر.

• املدة: 22 سنة
• رقم السذل التجاري: 464653.
• تم اإلوداع القانوني لذا املحكمة 
بتاريخ  البيضاء  بالدار  التجارية 

07/07/2020 تحت رقم 738622
موجز قصـد النشــــر

686I

GLOFID

 INSTITUT PROFESSIONNEL
 DE FORMATION AUX

METIERS D›AVENIR PRIVE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
GLOFID

78 شارع املقاومة اقامة املرزوقي 
الطابق الثاني الرقم 82 ، 2832)، 

الدار البيضاء املغرب
 INSTITUT PROFESSIONNEL DE

 FORMATION AUX METIERS
D›AVENIR PRIVE شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ا حاج فاتح ر)2)   األلفة - 2222) 
الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464532

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 INSTITUT PROFESSIONNEL DE
 FORMATION AUX METIERS

.D’AVENIR PRIVE
غرض الشركة بإوجاز : رب معاش 

أو رئيس املؤسسة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 (2222  - ا حاج فاتح ر)2)   األلفة 

الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 342   : السيد عبدالقادر محداني 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
332 حصة    : السيد حسن نزدار 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد محمد حريك :  332 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
محداني  عبدالقادر  السيد 
عنوانه)ا( تجزأة مفتاح السعد عمارة 
البيضاء  الدار   (2222 ش83   26

املغرب.
عنوانه)ا(  نزدار  حسن  السيد 
 86 ر   66 زنقة   5 معروف  سيدي 

2222) الدار البيضاء املغرب.
عنوانه)ا(   حريك  محمد  السيد 
رحال  سيدي  بشرى  تجزئة   873

شاطيء 22)6)  برشيد املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
محداني  عبدالقادر  السيد 
عنوانه)ا( تجزأة مفتاح السعد عمارة 
البيضاء  الدار   (2222 ش83   26

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738464.
688I

الشراط فاطمةالزهراء

شركة سلمان للصرف                    
STE SALMANE CHANGE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
الشراط فاطمةالزهراء

رقم 388 الدور االول تجزئه الوفاق 
طريق عين السمن ، 22)32، فاس 

املغرب
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شركة سلمان للصرف                    
STE SALMANE CHANGE  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة وفاء 
8 محل)84   طريق  صفرو  - فاس 

32222 املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.48527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 مارس   82 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
من  أي  درهم»   8.222.222»
«222.222.) درهم» إلى «3.222.222 
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   8( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1031/20.
682I

SOCIETE MODYANI SARL

TAYALAMI IMMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب
TAYALAMI IMMO شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة باب 
سبتة  رقم 87 الطابق األر�سي مكتب 
رقم )2 الفنيدق - 23822 الفنيدق 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6255
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.TAYALAMI IMMO

مختلف   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أعمال البناء والتجارة.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق األر�سي   87 رقم  باب سبتة  

 23822  - الفنيدق   2( رقم  مكتب 

الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   522   : السيد عادل طاوا 

بقيمة 822 درهم للحصة .

  : العالمي  ادري�سي  عماد  السيد 

522 حصة بقيمة 822 درهم للحصة  

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طاوا  عادل  السيد 

تجزئة باب سبتة شارع عبد ا خالق 

 23822 الفنيدق   32 طوريس اقامة 

الفنيدق املغرب.

العالمي  ادري�سي  عماد  السيد 

الفطواكي  حمان  زاوية  عنوانه)ا( 

أ  اقامة   34 شقة  دكالي  مبارك  و 

القنيطرة 2)842 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  طاوا  عادل  السيد 

تجزئة باب سبتة شارع عبد ا خالق 

 23822 الفنيدق   32 طوريس اقامة 

الفنيدق املغرب

العالمي  ادري�سي  عماد  السيد 

الفطواكي  حمان  زاوية  عنوانه)ا( 

أ  اقامة   34 شقة  دكالي  مبارك  و 

القنيطرة 2)842 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

)2 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8244.

622I

PERSONEL

TARED CAR
إعالن متعدد القرارات

PERSONEL
 RUE 15 HY OUSRA ، 20000، ((

CASABLANCA MAROC
TARED CAR «شركة جات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة 65 

رقم 2) الطابق 3 التعاون الحي 
ا حسني - 22))) الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.422722

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 26 ووليوز 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
اململوكة  حصة   8222 لبيع  تأكيد 
طارق  والسيد  زيني  رضوان  للسيد 
الشركة  في  لهما  اململوكة  محمد  إد 
واملوافقة  بنجيدودة  إلياس  للسيد 
علي السيد إلياس بنجيدودة كشريك 

جدود
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
زيني  رضوان  السيد  استقالة  ماولي: 
والسيد طارق إد محمد من مهامهما 
السيد  تعيين  للشركة  كمسسيرون 
وحيد  كمسير  بنجيدودة  إلياس 

للشركة
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
شركة جات مسؤولية محدودة  جات 

الشريك الوحيد
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

تحيين القوانين األساسية للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
من  للشركة  القانوني  الشكل  تغيير 
إلى  محدودة  مسؤولية  جات  شركة 
شركة جات مسؤولية محدودة  جات 

الشريك الوحيد.

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

ب  ساهم  بنجيدودة  إلياس  السيد 
رأس  في   درهم كمساهمة   822222

مال الشركة 

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي:  
رأس مال الشركة  محدد في 822222 

8222 حصة كلها  درهم مقسمة إلى  

في ملك السيد إلياس بنجيدودة

على  ونص  الذي   :82 رقم  بند 

ماولي: تعيين السيد إلياس بنجيدودة 

كمسير وحيد للشركة ملدة غير محددة

على  ونص  الذي   :88 رقم  بند 

للسيد  اإلجتماعي  التوقيع  ماولي: 

إلياس بنجيدودة 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732757.

628I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

GMK ARCHITECTE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شركة  جات مسؤولية محدودة 

 GMK جات الشريك الوحيد

ARCHITECTE

 وعنوان مقرها الجتماعي زنقة 

درفوفي و احفير شقة ا 823 طابق 28 

وجدة - 62222 وجدة املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك  الوحيد

 رقم التقييد في السذل التجاري: 

35228

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اعداد  تم   (2(2 وونيو   8(

مسؤولية  جات  لشركة  االسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

محدودة  مسؤولية  جات  شركة 

جات الشريك الوحيد شكل الشركة: 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GMK االقتضاء بمختصر  تسميتها: 

.ARCHITECTE
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شركة  بإوجاز:  الشركة  غرض 
معمارية 

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 8 طابق   823 ا  درفوفي احفير شقة 

وجدة- 62222 وجدة املغرب
اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 22 سنة
 822.222 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي 
السيد ا ذسير محمد كريم -

درهم للحصة   822 حصة بقيمة 
 8222

العائلية  و  الشخصية  االسماء 
وصفات  ومواطن الشركاء:

السيد ا ذسير محمد كريم عنوانه 
 ( وجدة حي العرفان زنقة ا حقيقة 

رقم 84 62222- وجدة املغرب
و  والعائلية  الشخصية  االسماء 

مواطن مسيري الشركة: 
السيد ا ذسير محمد كريم عنوانه 
 ( وجدة حي العرفان زنقة ا حقيقة 

رقم 84 62222- وجدة املغرب
باملحكمة  القانوني  االوداع  تم 
بوجدة   8222 رقم  تحت  التجارية 

بتاريخ )8 وونيو 2)2)

62(I

’Entreprise assisstance *ENTASS*

STE SOMONE IT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
STE SOMONE IT

شركة جات املسؤولية املحدودة 
عنوان مقرها االجتماعي ا.ف بني 
سيدول زنقة املطار اقامة النسيم 
8 اوموجاب 8) الناظور - 282)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة
رقم التقييد في السذل التجاري : 

82288
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد القانون   (2(2 فبراور   ((
املسؤولية  جات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:   

جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

SOMONE IT
تصميم و  غرض الشركة بإوجاز: 
انتاج الكمبيوتر و البرامج االلكترونية
بني  ا.ف  االجتماعي:  املقر  عنوان 
النسيم  اقامة  املطار  زنقة  سيدول 
 6(282  - الناظور   (8 اوموجاب   8

الناظور املغرب
اجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة: 22 سنة
 52222 الشركة  رأسمال  مبلغ 

درهم مقسم كالتالي: 
السيد ضيم شيخ سادوبو - 

درهم للحصة   822 حصة بقيمة 
 52

العائلية  و  الشخصية  االسماء 
وصفات  ومواطن الشركاء:

الشركة  سومون ا.ت عنوانه ا.ف 
بني سيدول زنقة املطار اقامة النسيم 
 -6(282 الناظور   (8 اوموجاب   8

الناظور املغرب
السيد ضيم شيخ سادوبو عنوانه 
زنقة املصليات 382)2 سيفر فرنسا

و  والعائلية  الشخصية  االسماء 
مواطن مسيري الشركة: 

السيد ضيم شيخ سادوبو عنوانه 
زنقة املصليات 382)2 سيفر فرنسا

باملحكمة  القانوني  االوداع  تم 
وونيو   87 بتاريخ  الناظور  االبتدائية 

2)2) تحت رقم 2)85

623I

SOCIETE MODYANI SARL

EL LUJO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب
EL LUJO شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي عين ملول 
طريق مرتيل الطوابل تطوان. - 

23222 تطوان املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(6253
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LUJO
مطعم   -  : غرض الشركة بإوجاز 
تسيير   - مقهى   - حلواني   - مخبزة   -

العقارات.
عين   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ملول طريق مرتيل الطوابل تطوان. - 

23222 تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد مصطفى الشعيري البروزي 
درهم   822 بقيمة  حصة   582   :

للحصة .
السيدة ربيعة مصباح أبو العيش :  
832 حصة بقيمة 822 درهم للحصة
  : السيد محمد الشعيري البروزي 
22 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة سامية الشعيري البروزي :  
22 حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة صابرين الشعيري البروزي 
:  22 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
 22   : السيدة دنيا الشعيري البروزي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد مصطفى الشعيري البروزي 
ا خامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
الفنيدق   23822 الفنيدق   528 رقم 

املغرب.

أبولعيش  مصباح  ربيعة  السيدة 
محمد  شارع  املرجة  حي  عنوانه)ا( 
 23822 الفنيدق   548 ا خامس رقم 

الفنيدق املغرب.
البروزي  الشعيري  محمد  السيد 
ا خامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
الفنيدق    23822 الفنيدق   528 رقم 

املغرب.
السيدة سامية الشعيري البروزي  
ا خامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
الفنيدق    23822 الفنيدق   528 رقم 

املغرب.
السيدة صابرين الشعيري البروزي  
ا خامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
الفنيدق    23822 الفنيدق   528 رقم 

املغرب.
البروزي   الشعيري  دنيا  السيدة 
ا خامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
الفنيدق    23822 الفنيدق   528 رقم 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سامية الشعيري البروزي  
ا خامس  محمد  شارع  عنوانه)ا( 
الفنيدق   23822 الفنيدق   528 رقم 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
)2 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8238.
624I

INFOPLUME

 SOCIETE COMMERCIALE
D›OFFRE ET D›EXCELLENCE

إعالن متعدد القرارات
INFOPLUME

842 شارع محمد ا خامس اقامة 
ميموزا 8 رقم 87 ، 22222، طنجة 

املغرب
 SOCIETE COMMERCIALE

  D›OFFRE ET D›EXCELLENCE
«شركة جات املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: تجزئة 
كوليخيو أنتيرنادو ، طريق تطوان 

النقطة الكيلوميتروة رقم ) - 22222 
طنجة املغرب.
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«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.22227

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

 522 محمد   عصمان  السيد  بيع 

8222 حصة بقيمة  حصة من أصل 

في  وملكها  الثي  للحصة  درهم   822
الريجول  السيدة  لفائدة   الشركة 

زهور

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

تعيين  السيدة الريجول زهور كمسير 

جدود للشركة 

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

املشترك  باألمضاء  مقيدة  الشركة 

محمد  عصمان  السيد  للمسيرون 

والسيدة الريجول زهور

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

القانوني  للشكل  التلقائي  التغيير 

مسؤولية  جات  شركة  من  للشركة 

الى  الوحيد  الشريك  و  محدودة 

الىشركة جات مسؤولية محدودة

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

انشاء قانون أسا�سي جدود للشركة 

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

السيدة  و  محمد  عصمان  السيد  

 52222 الريجول زهور مساهمين ب 

رأسمال  في  منهما  واحد  لكل  درهم 

الشركة

بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
رأسمال الشركة منحصر في 822.222 

8222 حصة بقيمة  درهم مقسم الى 

822 درهم للحصة ،مقصم مناصفتا 

بين الشريكين السيدعصمان محمد 

و السيدة  السيدة الريجول زهور

على  ونص  الذي   :85 رقم  بند 

طرف  من  مسيرة  الشركة  ماولي: 

محمد  عصمان  السيد  الشريكين  

والسيدة الريجول زهور.

على  ونص  الذي   :86 رقم  بند 
باألمضاء  مقيدة  الشركة  ماولي: 
عصمان  السيد  للمسيرون  املشترك 

محمد والسيدة الريجول زهور
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3887-)2))3).

626I

جيسطراكو

فوطو بودراع
إعالن متعدد القرارات

جيسطراكو
حي العمارية، حدائق القدس 
 ،GH8 كاليفورنيا 588، عمارة

الطابق 3، رقم 4) شارع القدس، 
عين الشق،، 2482)، الدار البيضاء 

املغرب
فوطو بودراع «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: رقم 4)-

6)، شارع أفغانستان، الحي ا حسني 
- 32)2) الدار البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.656(7
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 2) مارس 282)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
ماروك  شوب  سطوك  شعار  اتخاج 

STOCK SHOP MAROC
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تغيير هدف الشركة الذي أصبح بيع 

املالبس ا ذاهزة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 

املوضوع اإلجتماعي
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تسمية الشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (6 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

فبراور 2)2) تحت رقم 82))73.

627I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté FIBER TRANSPORT
SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 28 املسيرة 8, «س» رقم 
)3 ، 42222، مراكش املغرب

 Sté «FIBER TRANSPORT» SARL
AU شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 

ا حسني بلوك ) رقم 56, الطابق 
األول - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   84
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.«FIBER TRANSPORT» SARL AU
نقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

البضائع لصا ح الغير.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الطابق   ,56 رقم   ( بلوك  ا حسني 

األول - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد خالد بن حدادي :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد خالد بن حدادي عنوانه)ا( 

الحي ا حسني بلوك ) رقم 56 42222 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خالد بن حدادي عنوانه)ا( 

الحي ا حسني بلوك ) رقم 56 42222 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883686.

628I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

شزكة سميلمون

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب

شزكة سميلمون شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

األرز رقم 886 - 54222 خنيفرة 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.8268

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 فبراور   (8 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«422.222 درهم» أي من «822.222 

عن  درهم»   522.222» إلى  درهم» 

دوون  مع  مقاصة  إجراء    : طريق 

الشركة املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم 858.

622I
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شركة ألتيرفيد ش.م.م

شركة مريرت خدمات
STE M RIRT SERVICES 

شركة جات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير جدود للشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب
 STE M RIRT شركة مريرت خدمات
SERVICES  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 7)  
املركب التجاري 54452 مريرت 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8785

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تم تعيين  26 ووليوز  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

الصالحي املهدي كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم 853.
722I

FIDUCIAIRE MALIKI

SOUVENIR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تقليص هدف الشركة
FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسذد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 8 الرشيدوة ص ب 888 ، 

222)5، الرشيدوة املغرب
SOUVENIR شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 85 
شارع 52 تاركة ا ذدودة  - )22)5 

الرشيدوة  املغرب.
تقليص هدف الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
82785

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم حذف   (2(2 وونيو   (4 املؤرخ في 
األنشطة التالية من نشاط الشركة 

ا حالي :

- تجارة 
- ممون حفالت 

-سناك.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 23 بتاريخ  بالرشيدوة  االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 165/2020.

728I

FIDSAGE SARLAU

BUILDING ARCHI-DESIGN
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDSAGE SARLAU
842 شارع لال واقوت الطابق الثالث 
الرقم 78 ، 2282)، الدار البيضاء 

املغرب
 BUILDING ARCHI-DESIGN

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي )8 زنقة 
صبري بوجمعة الطابق االول الشقة 
رقم 6 - 2882) الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
452865

 82 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 فبراور 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BUILDING ARCHI-DESIGN
 **  : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال املختلفة او البناء 
الداخلي  التصميم  و  التجهيز   **

 ذميع اشكال البناوات .
زنقة   8(  : عنوان املقر االجتماعي 
صبري بوجمعة الطابق االول الشقة 
رقم 6 - 2882) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد خالد بنحمادو  
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد خالد بنحمادو  
مانيا   الطبية  العمالة  ا ذزيرة  زنقة 

6222) سطات املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد خالد بنحمادو  
مانيا   الطبية  العمالة  ا ذزيرة  زنقة 

6222) سطات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 88 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 68)8.

72(I

GENERALE D’ETUDES & CONSULTING

FKF SERVICES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 GENERALE D›ETUDES &
CONSULTING

 ANGLE BD MOHAMED 5 ET
 ALBERT 1ER MOHAMED 5

 OFFICE MOHAMED 5 OFFICE
 CENTER 7EME ETAGE BUREAU

 709، 20030، CASABLANCA
MAROC

FKF SERVICES شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
الزرقطوني الطابق الثالث الشقة 
رقم 28 املعاريف - 2822) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465627

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FKF  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SERVICES

خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التعشير والنقل.

52 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

الشقة  الثالث  الطابق  الزرقطوني 

الدار   (2822  - املعاريف   28 رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

  : خطابي  فياللي  فاضل  السيد 

822 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

خطابي  فياللي  فاضل  السيد 

النخعي  ابراهيم  زنقة   64 عنوانه)ا( 

  (2822 املعاريف   ( شقة   ( طابق 

الدار البيضاء املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

خطابي  فياللي  فاضل  السيد 

النخعي  ابراهيم  زنقة   64 عنوانه)ا( 

 (2822 املعاريف   ( شقة   ( طابق 

الدار البيضاء املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732576.

723I
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مينارة فينانس جروب

ورنتن كروب
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
ورنتن كروب شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 833 شارع 
عبد الكريم ا خطابي شقة رقم 7 
الطابق 5 حليز  - 42222 مراكش 

املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(8735

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تحويل   تم    (2(2 ماي   27 املؤرخ في 
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
ا خطابي  الكريم  عبد  شارع   833»
شقة رقم 7 الطابق 5 حليز  - 42222 
ب    474 «رقم  إلى  املغرب»  مراكش 
الطابق 8  رقم 8 املسيرة ) - 42222 

مراكش  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884828.
724I

BURO INVEST

 A 2 Z SERVICE
INTERNATIONAL

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
قفل التصفية

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay (3
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC

 A 2 Z SERVICE
INTERNATIONAL  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي : 3) 

شارع عقبة بن نافع الحي املحمدي 

 E املسيرة 3 رقم 852 الشطر3 شارع

الدارالبيضاء 2572) الدارالبيضاء 

املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.373668

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

2)2) تقرر حل  84 فبراور  املؤرخ في 

  A ( Z SERVICE INTERNATIONAL

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

رأسمالها  مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

نافع  بن  عقبة  شارع   (3 اإلجتماعي 
 852 رقم   3 املسيرة  املحمدي  الحي 

الدارالبيضاء   E شارع  الشطر3 

املغرب نتيجة  الدارالبيضاء   (2572

لنتيجة النتهاء الغرض التى قامت

من اجله الشركة.

و عين:

و  حذين   ابراهيم    السيد)ة( 

عمارة   8 زنقة  مازوال  عنوانه)ا( 

 (2222 ح ح    8 طابق   3 شقة   43

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 

 (3 وفي   (2(2 فبراور   84 بتاريخ 

شارع عقبة بن نافع الحي املحمدي - 

2572) الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 8)7378.

725I

مينارة فينانس جروب

مينارة فينانس جروب
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

مينارة فينانس جروب شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 
الرابع جليز  - 42222 مراكش 

املغرب.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.87257

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تقرر إنشاء  88 ماي  املؤرخ في 
التسمية  تحت  للشركة   تابع  فرع  
الكائن  و  جروب  فينانس  مينارة 
الكريم  عبد  شارع   833 بالعنوان 
ا خطابي شقة رقم 7 الطابق 5 حليز 
املسير  و  املغرب  مراكش   42222  -
بويغولدن  اوت  السيد)ة(  من طرف 

هشام اوت بويغولدن.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884225.
726I

مينارة فينانس جروب

اليمي كونسيي
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مينارة فينانس جروب
)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
اليمي كونسيي شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 42222 مراكش 
املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.26(57
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 مارس   2( في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

محدودة جات الشريك الوحيد اليمي 

 82.222 رأسمالها  مبلغ  كونسيي  

اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 

 7 شارع موالي رشيد شقة رقم   5(

الطابق الرابع جليز مراكش - 42222 

خسارة   : ل  نتيجة  املغرب  مراكش 

الشركة .

و حدد مقر التصفية ب )5 شارع 

الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 

الرابع جليز  - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:

و  بةرادي  مريم   السيد)ة( 

فيرلين  بول  شارع   37 عنوانه)ا( 

)ة(  ستانس فرنسا كمصفي   23(42

للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

 7 )5 شارع موالي رشيد شقة رقم   :

الطابق الرابع جليز 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884223.

727I

tensiftconsultant

GARRAS AHMED
عقد تسيير حر ألصل تجاري 

)األشخاص الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تجاري

GARRAS AHMED

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

السيد)ة(   أعطى   (282 ووليوز   87

)ة(  ا حامل   .  OLA ENERGY

املسذل   . رقم    الوطنية  للبطاقة 

باملحكمة   872 التجاري  بالسذل 

حق  البيضاء  بالدار  التجارية 

التسيير ا حر لألصل التجاري الكائن 

 STATIONS SERVICE DES ب 

 NATIONS PLACE EL OUROBA

املغرب اسفي   SAFI - 46222
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 للسيد)ة( أحمد  الكراس ا حامل )ة( 
  BE624663 للبطاقة الوطنية رقم   
غشت   28 من  تبتدئ  سنة   ( ملدة 
 (2(8 ووليوز   38 في  تنتهي  و   (282

مقابل مبلغ شهري 8.322  درهم.
728I

karama conseil

 STE AGENCE DE  
 REHABILITATION ET DE

DEVELLOPPEMENT )A.R.D
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

karama conseil
رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 
رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 
ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب
 STE AGENCE DE  

 REHABILITATION ET DE
 DEVELLOPPEMENT )A.R.D

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 33 زنقة 
اسامة بن زيد شارع ا ذيش امللكي 

الطابق 8 فاس - 32222 فاس 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
6(885

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 AGENCE DE REHABILITATION
 ET DE DEVELLOPPEMENT

.(A.R.D

مكتب   : بإوجاز  الشركة  غرض 

اشغال   . االبحات  و  الدراسات 

مختلفة و البناء.
زنقة   33  : عنوان املقر االجتماعي 

امللكي  ا ذيش  شارع  زيد  بن  اسامة 

فاس   32222  - فاس   8 الطابق 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : انس  ا وذامي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انس  ا وذامي  السيد 
فاس   32222 فاس  الكدان    3 رقم 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  انس  ا وذامي  السيد 
فاس   32222 فاس  الكدان    3 رقم 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1391/2020.

722I

SG CONSEIL

AXA CRÉDIT
شركة املساهمة

رفع رأسمال الشركة

SG CONSEIL

 Boulevard Zerktouni et (87

 Rue de la La Fraternité, Quartier

 Racine, 4ème Étage ، 20000،

casablanca Maroc

AXA Crédit شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 2)8-))8 

شارع ا حسن الثاني  - 2222) الدار 

البيضاء املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.((8(2

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

مارس   (5 في  املؤرخ  اإلستثنائي 

الشركة  رأسمال  رفع  تم   (2(2

درهم»   84.222.222» قدره  بمبلغ 

إلى  درهم»   867.286.322» من  أي 

طريق  عن  درهم»   888.286.322»

الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء    :

املحددة املقدار و املستحقة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737246.

782I

Smart de travaux de construction et génie civil

 SOCIÉTÉ SMART

 DE TRAVAUX DE

 CONSTRUCTION ET GÉNIE

CIVIL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 Smart de travaux de

construction et génie civil

 Lot al massira agdz , zagora ،

47050، Agdz ,Zagora Maroc

 Société Smart de Travaux de

 Construction et Génie Civil

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املسيرة 

اكدز - 47252 زاكورة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3823

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   23

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 Société Smart de Travaux de

.Construction et Génie Civil

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

تهيئة  و  تجهيز   ، املتنوعة  البناء 

و  السكنية  األحياء   ، الشوارع 

باملاء  تزويد   ، ا خضراء  الفضاءات 

الصا ح للشروب ، الصرف الصحي و 

التطهير السائل.

عنوان املقر االجتماعي : حي املسيرة 

اكدز - 47252 زاكورة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 32.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

822 حصة    : السيد عماد شاما  

بقيمة 822 درهم للحصة .

 822   : السيد عبد الصمد شاما 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 822   : شاما  اسماعيل  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  شاما   عماد  السيد 

 47274 زاكورة   ، تانسيفت  اوريكة 

زاكورة املغرب.

شاما  الصمد  عبد  السيد 

زاكورة   ، عنوانه)ا( حي كيسان اكدز 

47252 زاكورة املغرب.

السيد اسماعيل شاما عنوانه)ا( 

 47274 زاكورة   ، تانسيفت  اوريكة 

زاكورة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شاما   عماد  السيد 

زاكورة   47274 تانسيفت  اوريكة 

املغرب

شاما  الصمد  عبد  السيد 

 47252 عنوانه)ا( حي كيسان اكدز  

زاكورة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   87 بتاريخ  االبتدائية بزاكورة  

2)2) تحت رقم 856.

788I
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 اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة املشاريع  لالستاج 

 call Management technologie et اسليماني

services

STE TUDERT SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اشرف مكتب : املحاسبة و دراسة 
 call املشاريع  لالستاج اسليماني
 Management technologie et

services
رقم 88 زنقة موريتانيا الواد االحمر 
الرشيدوة الطابق االول و الثاني، 

222)5، الرشيدوة املغرب
STE TUDERT SARL AU  شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مزرعة 
اقرداس األول باملكان املسمى 

تشرزازات جماعة تالسينت عمالة 
بوعرفة اقليم فكيك. - 22)68 

تالسينت  املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. TUDERT SARL AU
تربية   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدواجن.
- اشغال متنوعة

- مكتبية.
مزرعة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
املسمى  باملكان  األول  اقرداس 
عمالة  تالسينت  جماعة  تشرزازات 
 68(22  - فكيك.  اقليم  بوعرفة 

تالسينت  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

حصة   822   : كاكا  دنيا  السيدة 
بقيمة 8.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كاكا  دنيا  السيدة 
املذموعة )2 رقم )6 عين العاطي 28 
الرشيدوة 222)5 الرشيدوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كاكا  دنيا  السيدة 
املذموعة )2 رقم )6 عين العاطي 28 

الرشيدوة 222)5 الرشيدوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  االبتدائية بفجيج  

2)2) تحت رقم 41/2020.
78(I

STE FIDUCONFIANCE

 ATLANTIS شركة
COMPUTING SOLUTIONS

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

حل شركة
STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC
 ATLANTIS COMPUTING شركة
SOLUTIONS شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6) 

الطابق الثاني تجزئة رياض اليسمين 
TREMPLIN طريق عين الشقف  - 

32222 فاس املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.54525

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   86 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

 ATLANTIS COMPUTING شركة 

رأسمالها  مبلغ    SOLUTIONS

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

الثاني  الطابق   (6 رقم  اإلجتماعي 

 TREMPLIN اليسمين  رياض  تجزئة 

فاس   32222  - طريق عين الشقف  

اي  مزاولة  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشاط مند تاسيس شركة .

 (6 و حدد مقر التصفية ب رقم 

الطابق الثاني تجزئة رياض اليسمين 

الشقف    عين  طريق   TREMPLIN

املغرب 32222 فاس املغرب. 

و عين:

و  الغرباوي   سعيد   السيد)ة( 

A 4 طريق  82 عمارة  عنوانه)ا( شقة 

فاس املغرب   32222 عين الشقف  

كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
: رقم 6) الطابق الثاني تجزئة رياض 

عين  طريق   TREMPLIN اليسمين 

الشقف 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (3 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1437/2020.

783I

nador conseil sarl au

LOCATION LAKHCHINE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

LOCATION LAKHCHINE شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
ا حسن االول رقم 33) حي لعري 

الشيخ  - 222)6 الناظور املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية

 محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2842

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (6

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION LAKHCHINE

كراء     : بإوجاز  الشركة  غرض 

السيارات بدون سائق.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

لعري  حي   (33 رقم  االول  ا حسن 

الشيخ  - 222)6 الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 522.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 5.222   : انس  خشين  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  انس  خشين  السيد 

 6(222   34 رقم  البستان  تجزئة 

الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  انس  خشين  السيد 

الناضور   34 رقم  البستان  تجزئة 

222)6 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 888.

784I
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مينارة فينانس جروب

بومباي سبا
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 
7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب
بومباي سبا شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 
موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 42222 مراكش 
املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.28548
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 مارس   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :
جوليان  )ة(  السيد  تفويت 
حصة   522 سبرج نيكوالس ليكليرك 
حصة   522 أصل  من  اجتماعية 
قاسيم  زهيد  )ة(  السيد  لفائدة  

ماستير بتاريخ )2 مارس 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884224.
785I

nador conseil sarl au

FONCIERE INFINITY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
FONCIERE INFINITY    شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مركز 
االعمال الهدى طريق تويمة الطابق 
الرابع رقم C حي عاريض  - 222)6 

الناظور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.   FONCIERE INFINITY

غرض الشركة بإوجاز : --االنعاش 

العقاري

- البناء واألشغال العمومية..

مركز   : االجتماعي  املقر  عنوان 

االعمال الهدى طريق تويمة الطابق 

 6(222  - حي عاريض    C الرابع رقم 

الناظور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد  اسماعيل شنوف :  8.222 

للحصة  درهم   822 بقيمة  حصة 

والعائلية  الشخصية  األسماء   -.

وصفات ومواطن الشركاء :

شنوف  اسماعيل  السيد 

عنوانه)ا( حي السعادة شارع النهضة  

الدريوش 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

شنوف  اسماعيل  السيد 

عنوانه)ا( حي السعادة شارع النهضة 

الدريوش 222)6 الناضور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )88.

786I

COMPTABLE AGREE

ABDOU LIGHT & SOUNDS
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

COMPTABLE AGREE
زاوية شارع محمد السادس و زنقة 
ألقاهرة، عمارة رقم )، الطابق رقم 

3  درب الشرفة الدار ألبيضاء ، 
2)25)، ألبيضاء أملغرب

 ABDOU LIGHT & SOUNDS
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 2 
عمارة )82 دوار السالم بورنازيل  - 

2452)  الدار ألبيضاء أملغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.878483

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 28 وونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
السالم  دوار   82( عمارة   2 «رقم 
ألبيضاء  الدار    (2452  - بورنازيل  
ألفضاء   ( رقم  «أملحل  إلى  أملغرب» 
ألقوات  شارع   ( رقم  التجاري 
الدار    (2452  - أملساعدة بورنازيل 

ألبيضاء  أملغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 738264.
787I

SOCIETE CONSULTING

SOCIETE LM BEEN TD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOCIETE CONSULTING

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

SOCIETE LM BEEN TD شركة 
جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 846 
حي األمل ) - 52222 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
42825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE LM BEEN TD

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة او البناء.

عنوان املقر االجتماعي : رقم 846 

حي األمل ) - 52222 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  ملحرزي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد العلمي ارشيد :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  ملحرزي  السيد 

رقم 846 حي األمل ) 52222 مكناس 

املغرب.

عنوانه)ا(  ارشيد  العلمي  السيد 

 52222 نرجس   6 النعيم   (( رقم 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  ملحرزي  السيد 

رقم 846 حي األمل ) 52222 مكناس 

املغرب

عنوانه)ا(  ارشيد  العلمي  السيد 

 52222 نرجس   6 النعيم   (( رقم 

مكناس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (4 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8687.

782I
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FOUZMEDIA

MELIANI IMPORT EXPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 MELIANI IMPORT EXPORT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 85 زنقة 

سبو مركز ا خدمات الشوب مكتب 
رقم ) الطابق ا خامس - 84222 

القنيطرة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

54227

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MELIANI IMPORT EXPORT

التصدور   : غرض الشركة بإوجاز 

واالستيراد.
زنقة   85  : عنوان املقر االجتماعي 

ا خدمات الشوب مكتب  مركز  سبو 
 84222  - ا خامس  الطابق   ( رقم 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 (2.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امللياني  عبدالقادر  السيد 

76 شارع اوو بكر الصدوق  عنوانه)ا( 

 84222  7 الشقة  ا خامس  ومحمد 

القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

امللياني  عبدالقادر  السيد 

76 شارع اوو بكر الصدوق  عنوانه)ا( 

 84222  7 الشقة  ا خامس  ومحمد 

القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

7(2I

مينارة فينانس جروب

بومباي سبا

شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

بومباي سبا  شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 42222  

مراكش املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.28548

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 مارس   2( املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

ماستير زهيد قاسم  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884224.

7(8I

fiduazizi

TAROUMA PECHE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

TAROUMA PECHE شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 88 

مدونة املر�سى رقم 88 مدونة املر�سى 

72222 العيون املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.3662

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 مارس   24 في  املؤرخ 

املصادقة على :

تفويت السيد )ة( عبد هللا  بو حية 

 32 أصل  من  اجتماعية  حصة   32

سعيد  )ة(  السيد  لفائدة   حصة 

امكرود بتاريخ 24 مارس 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 26 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1227/2020.

7((I

comptoir expertise du maroc

GENICAD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

comptoir expertise du maroc

 n°36 CITE EL HANAA

 BOUZNIKA ، 13100،

BOUZNIKA MAROC

GENICAD  شركة جات املسؤولية 

املحدودة

 N°36 وعنوان مقرها اإلجتماعي

 CITE EL HANAA BOUZNIKA -

. 13100 BOUZNIKA MAROC

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.5763

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 8) وناور 2)2) تم  تحويل  

للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

 N°36 CITE EL HANAA» من 

 BOUZNIKA - 83822 BOUZNIKA

 APPT 2 ETAGE 3» إلى   »  MAROC

 AVENUE HASSAN II GOULMA

 N°8 BOUZNIKA. - 83822

.«BOUZNIKA   MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 22 بتاريخ  سليمان   ببن  االبتدائية 

مارس 2)2) تحت رقم 857.

7(3I

STE F.G ORIENT

STE F.G ORIENT

شركة جات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE F.G ORIENT

 APT 3  2 EME ETAGE 26

 MCHIOUER S. SOLTANE ،

60050، OUJDA MAROC

STE F.G ORIENT شركة جات 

املسؤولية املحدودة

   APT 3 : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 2EME ETAGE 26 MCHIOUER

 S.SOLTANE - 60000 OUJDA

.MAROC

قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 

.38242

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (282 نونبر   (5 املؤرخ في 

جات  شركة   STE F.G ORIENT

رأسمالها  مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقرها  وعنوان  درهم   822.222

 APT 3   (EME ETAGE اإلجتماعي 

 (6 MCHIOUER S.SOLTANE -

نتيجة   62222 OUJDA MAROC

لعدم تحقيق الهدف التجاري.
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و عين:
  ADNANE السيد)ة( 
 BD عنوانه)ا(  و   AMHAOUCH
 HASSAN ( KSAR OUELD
 SLIMANE FIGUIG 62222 FIGUIG

MAROC كمصفي )ة( للشركة.
  HICHAM السيد)ة( 
  APT 3 و عنوانه)ا(   AMHAOUCH
 ( EME ETAGE N (6 MCHIOUER
 S.SOLTANE  62222 OUJDA

MAROC كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
 APT 3  ( بتاريخ 5) نونبر 282) وفي
 EME ETAGE N (6 MCHIOUER
 S.SOLTANE  - 62222 OUJDA

.MAROC
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   88 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8267.
7(4I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

SESASYSTEMS SARL-AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES
MOROCCO

 ILOT  LOT 1 Bureau 12 zone
 franche d›exportation ، 90100،

tanger Maroc
SESASYSTEMS SARL-AU شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
84 ،رقم 8 مكتب رقم )3 املنطقة 
ا حرة 22822 طنجة املغرب  تجزئة 
84 ،رقم 8 مكتب رقم )3 املنطقة 

ا حرة 22822 طنجة املغرب 22822 
طنجة املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
25872

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 8) 
القانون  إعداد  تم   (282 وناور  من 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SESASYSTEMS SARL-AU

دراسة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

منتجات  وتركيب  وتوريد  وتصميم 

واستيراد  الصناعية  املقاويس 

وألواح  اإلضاءة  منتجات  وتصدور 

األلياف الضوئية.

عنوان املقر االجتماعي : تجزئة 84 

،رقم 8 مكتب رقم )3 املنطقة ا حرة 

 84 تجزئة  املغرب   طنجة   22822

،رقم 8 مكتب رقم )3 املنطقة ا حرة 

22822 طنجة املغرب 22822 طنجة 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة  سنة .

 86.248 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 ELMANTI SAID :  800 السيد 

حصة بقيمة 86.248 درهم للحصة .

 ELMANTI SAID : 86048 السيد

بقيمة 827,56 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 ELMANTI SAID السيد 

 Maing- Amouneburg عنوانه)ا(  

 Melanchtonstrabe 21  65203

.Melanchtonstrabe  Allemagne

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ELMANTI SAID السيد 

 Maing- Amouneburg عنوانه)ا( 

 Melanchtonstrabe 21  65203

Melanchtonstrabe Allemagne

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

التجارية بطنجة  بتاريخ 88 من فبراور 

.m882822(868 282) تحت رقم

7(5I

PORTLAND SERVICES MOROCCO

PRIMER PUNTO SARL-AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 PORTLAND SERVICES
MOROCCO

 ILOT  LOT 1 Bureau 12 zone
 franche d›exportation ، 90100،

tanger Maroc
 PRIMER PUNTO SARL-AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 
العرفان مجموعة E4  6 ا ذامعي 

MA3 بطنجة  مجمع العرفان 
 MA3 ا ذامعي E4  6 مجموعة
بطنجة   22222 طنجة املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
275(7

بمقت�سى  عقد عرفي مؤرخ في 23 
القانون  إعداد  تم   (282 أبريل  من 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PRIMER PUNTO SARL-AU
مركز   : بإوجاز  الشركة  غرض 
االتصال ، حلول هندسة االتصاالت 
تسويق جميع   ، ا ذدود  ا ذيل  من 
املتعلقة  وا خدمات  املنتجات 
وتصدور  واستيراد   ، باألنشطة 

املنتجات الغذائية واملنسوجات.
مجمع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا ذامعي   E4   6 مجموعة  العرفان 
العرفان  مجمع  بطنجة    MA3
 MA3 ا ذامعي   E4   6 مجموعة 

بطنجة   22222 طنجة املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة  سنة .

 42.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 AHMAD GONDAL السيد 

بقيمة  حصة   ASHFAQ :  400

42.222 درهم للحصة .

 AHMAD GONDAL السيد 

 822 بقيمة   ASHFAQ : 40000

درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

 AHMAD GONDAL السيد 

 CALLE عنوانه)ا(   ASHFAQ

 LAVAPIES 84 BAJO LOCAL

.(828( MADRID ESPAGNE

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 AHMAD GONDAL السيد 

 CALLE عنوانه)ا(   ASHFAQ

 LAVAPIES 84 BAJO LOCAL

(828( MADRID ESPAGNE

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

28 من ماي  بتاريخ  التجارية بطنجة  

.M4828235245 282) تحت رقم

7(6I

مينارة فينانس جروب

كوميا
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

كوميا شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.2(288
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الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تقرر   (2(2 ووليوز   83 في  املؤرخ 
جات مسؤولية محدودة  حل شركة 
مبلغ  كوميا   الوحيد  الشريك  جات 
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 
موالي  شارع   5( اإلجتماعي  مقرها 
رشيد شقة رقم 7 الطابق الرابع جليز 
 : مراكش املغرب نتيجة ل   42222  -

خسارة الشركة .
و حدد مقر التصفية ب )5 شارع 
الطابق   7 رقم  شقة  رشيد  موالي 
الرابع جليز - 42222 مراكش املغرب. 

و عين:
و  بنعال  الكسندر   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 6 شترع دو ماجور  ستيرلنغ 
)ة(  كمصفي  فرنسا  ريغل   (7(52

للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
 7 )5 شارع موالي رشيد شقة رقم   :

الطابق الرابع جليز
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم )88422.
7(7I

XPR IT CONSULTANT

CHEZ BORAAM
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

XPR IT CONSULTANT
 RUE MED EL BEQAL IMM

 HILIET 2éme ETAGE N° 15A
 GUELIZ marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
CHEZ BORAAM   شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل  

بالطابق السفلي رقم 7 زنقة محمد 
البقال عمارة رقم 87 - 42222 

مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824285
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHEZ  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.  BORAAM
غرض الشركة بإوجاز :  

 RESTAURATEUR   A LA CARTE
 OCCUPANT MOINS DE

QUINZE PERSONNES
  M I L K - B A R  
 OCCUPANT MOINS DE CINQ
 PERSONNES (EXPLOITANT

.(UN
محل    : االجتماعي  املقر  عنوان 
زنقة محمد   7 بالطابق السفلي رقم 
 42222  -  87 رقم  عمارة  البقال 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد املصطفى برعام 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد املصطفى برعام عنوانه)ا( 
 (6 48 شقة  زنقة ا حرية عمارة رقم 

جليز 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد املصطفى برعام عنوانه)ا( 
 (6 48 شقة  زنقة ا حرية عمارة رقم 

جليز 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883485.
7(8I

XPR IT CONSULTANT

 BIRKALI TRAVAUX
NEGOCES

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

XPR IT CONSULTANT

 RUE MED EL BEQAL IMM

 HILIET 2éme ETAGE N° 15A

 GUELIZ marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC

 BIRKALI TRAVAUX NEGOCES

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

البستان عمارة س8 رقم 87 شارع 

موالي عبد هللا - 42222 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824825

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BIRKALI TRAVAUX NEGOCES

  TRAVAUX : غرض الشركة بإوجاز

  DIVERS OU CONSTRUCTION

.ENTREPRENEUR  DE

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
شارع   87 رقم  عمارة س8  البستان 

مراكش   42222  - هللا  عبد  موالي 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

522 حصة    : السيد احيون مراد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد البركالي محمد :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مراد  احيون  السيد 
 87 رقم  تجزئة البستان عمارة س8 
شارع موالي عبد هللا 42222 مراكش 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  البركالي  السيد 
 42222 البور  دوار اوت علي حربيل 

مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مراد  احيون  السيد 
 87 رقم  تجزئة البستان عمارة س8 
شارع موالي عبد هللا 42222 مراكش 

املغرب
عنوانه)ا(  محمد  البركالي  السيد 
 42222 البور  دوار اوت علي حربيل 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   (4 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883578.
7(2I

XPR IT CONSULTANT

 LOCATION AUTO
SOLUTION

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

XPR IT CONSULTANT
 RUE MED EL BEQAL IMM

 HILIET 2éme ETAGE N° 15A
 GUELIZ marrakech، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LOCATION AUTO SOLUTION

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي ملحاميد 
2 ابراج الكتبية 82GH رقم 2  - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8844(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LOCATION AUTO SOLUTION

غرض الشركة بإوجاز :  

 LOCATION DE VEHICULES

 AUTOMOBILES SANS

.CHAUFFEUR

عنوان املقر االجتماعي : ملحاميد 2 

ابراج الكتبية 82GH رقم 2  - 42222 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد ا حق  حسيني :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : السيد مصطفى  حسيني 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

ا حق  حسيني  عبد  السيد 

حرف ب اقامة   8 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش   42222  86 رقم   88( طيبة 

املغرب.

مصطفى  حسيني  السيد 

حرف ب اقامة   8 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش   42222  86 رقم   88( طيبة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

ا حق  حسيني  عبد  السيد 

حرف ب اقامة   8 املسيرة  عنوانه)ا( 

مراكش   42222  86 رقم   88( طيبة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   32 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883744.

732I

nador conseil sarl au

ANITA TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
ANITA TRANS  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اوالد 
بوطيب سكتور س رقم 2  - 222)6 

الناضور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(2868

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ANITA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. TRANS
النقل   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
للبضائع  والدولي   الوطني  الطرقي  

لفائدة الغير.
املصحوبة  غير  األمتعة  نقل   -

لفائدة الغير..
: حي اوالد  عنوان املقر االجتماعي 
 6(222 -  2 بوطيب سكتور س رقم 

الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : طحطاح  املصطفى  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

طحطاح  املصطفى  السيد 

رقم   77 حي الكندي زنقة  عنوانه)ا( 

38 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

طحطاح  املصطفى  السيد 

رقم   77 حي الكندي زنقة  عنوانه)ا( 

38 222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 226.

738I

fiduazizi

S2AC
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

S(AC شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

حسن الوزاني  رقم 58) زنقة حسن 

الوزاني  رقم 58) 72222 العيون 

املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(5525

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 ووليوز   2( في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   8.222.222»

 (.222.222» إلى  درهم»   822.222»

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 28 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1267/2020.

73(I

مينارة فينانس جروب

بومباي سبا
شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القانوني للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

بومباي سبا شركة جات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 42222 مراكش 

.تحويل الشكل القانوني للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.28548

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 مارس 2)2) تم تحويل 

الشكل القانوني للشركة من «شركة 

جات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 

جات مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884224.

733I

العامري العربي

PRIMA BISC SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

العامري العربي

ص.ب: 8862، سيدي عابد، 

222)3، ا حسيمة املغرب

PRIMA BISC sarl شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي الرابع 

إمزورن 52))3 ا حسيمة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(858

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
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رفيق بن عبد  )ة(  تفويت السيد 
852 حصة اجتماعية من أصل  هللا 
322 حصة لفائدة  السيد )ة( محمـد 

بوتقابوت بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
رفيق بن عبد  )ة(  تفويت السيد 
852 حصة اجتماعية من أصل  هللا 
322 حصة لفائدة  السيد )ة( امحمد  

بوتقابوت بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 22 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )83.

734I

روتوبرنت صاك

روتوبرنت صاك
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
روتوبرنت صاك

82، شارع ا حرية، الطابق 3، الشقة 
5، وسط املدونة ، 2842)، الدار 

البيضاء املغرب
روتوبرنت صاك شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82، شارع 
ا حرية، الطابق 3، شقة 5، وسط 
املدونة - 2222) البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4628(5
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   26
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

روتوبرنت صاك.
- صناعة   : غرض الشركة بإوجاز 

األكياس غير املنسوجة
املشتقة  املنتجات  جميع  بيع   -

الضرورية واملفيدة واملكيفة.
وسائر  ا حقائب  على  الطباعة   -

الدعامات.

عنوان املقر االجتماعي : 82، شارع 
وسط   ،5 شقة   ،3 الطابق  ا حرية، 

املدونة - 2222) البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
22) حصة    : السيد بكري بغال 

بقيمة 2.222) درهم للحصة .
السيد محمد عبد اللطيف بغال 
درهم   (2.222 حصة بقيمة   (22   :

للحصة .
 (22   : السيد عبد القادر بغال  
حصة بقيمة 2.222) درهم للحصة .
السيد ووسف بغال :  22) حصة 

بقيمة 2.222) درهم للحصة .
 (22   : بغال  املنعم  السيد عبد 
حصة بقيمة 2.222) درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  بغال  بكري  السيد 
كاليفورنيا   ,(2 زنقة  املنارة,  إقامة 

2222) البيضاء املغرب .
السيد محمد عبد اللطيف بغال  
املنصورية,  إقامة   88 عنوانه)ا( 
7, ساحة آل واسر8 إقامة  شقة رقم 
آل  ساحة   ,7 رقم  شقة  املنصورية, 

واسر 2222) البيضاء املغرب.
السيد عبد القادر بغال عنوانه)ا( 
شقة   ,8 طابق  زنقة دي طابور,   ,35
طابق  زنقة دي طابور,  الوازيس5,   ,8
8, شقة 8, الوازيس 2222) البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(  بغال  ووسف  السيد 
35, زنقة دي طابور, الوازيس 2222) 

البيضاء املغرب.
السيد عبد املنعم بغال عنوانه)ا( 
تجزئة   ،82 زنقة  شهوان،  فيال   (8
فيرمون، كاليفورنيا 2222) البيضاء 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بغال  بكري  السيد 
كاليفورنيا   ,(2 زنقة  املنارة,  إقامة 

2222) البيضاء املغرب.

السيد محمد عبد اللطيف بغال  

املنصورية,  إقامة   88 عنوانه)ا( 

7, ساحة آل واسر8 إقامة  شقة رقم 

آل  ساحة   ,7 رقم  شقة  املنصورية, 

واسر 2222) البيضاء املغرب

السيد عبد القادر بغال عنوانه)ا( 
35, زنقة دي طابور, طابق 8, شقة 8, 
 ,8 طابق  زنقة دي طابور,  الوازيس5, 

شقة 8 2222) البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  بغال  ووسف  السيد 
35, زنقة دي طابور, الوازيس 2222) 

البيضاء املغرب

السيد عبد املنعم بغال عنوانه)ا( 
تجزئة   ،82 زنقة  شهوان،  فيال   (8

فيرمون، كاليفورنيا 2222) البيضاء 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 8( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 734858.

735I

AGIL CONSEIL

أشغال سما
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

أشغال سما شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة رقم 

5 الطابق األول عمارة 22 تجزئة 

تاركة أبواب مراكش - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824632

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أشغال 

سما.
أعمال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء.
شقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 5 الطابق األول عمارة 22 تجزئة 
 42222  - مراكش  أبواب  تاركة 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد جمال وعزان :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد احمشا علي 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  وعزان  جمال  السيد 
أبواب مراكش املنطقة 2) عمارة 22 
مراكش   42222 مراكش   25 شقة 

املغرب.
عنوانه)ا(  علي  احمشا  السيد 
املحاميد السعادة 5 رقم 386 مراكش 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وعزان  جمال  السيد 
أبواب مراكش املنطقة 2) عمارة 22 
مراكش   42222 مراكش   25 شقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 888227.

737I

fiduciaire didi

THREE PHARMA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
fiduciaire didi

 BD IMAM EL GHAZALI 88
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 IMMEUBLE ELHAMOUTI 2eme
 ETAGE N 03 18 BD IMAM
 EL GHAZALI IMMEUBLE

 ELHAMOUTI 2eme ETAGE N
03، 60000، oujda maroc

THREE PHARMA  شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم83  
زنقة جوون  جوريس  - 42)23 

سانت فرنسا .
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.33532

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 فبراور   83 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محمد بنقدة  )ة(   تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   334
منير   )ة(  السيد  حصة لفائدة    334

ا حاجي بتاريخ 83 فبراور 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   27 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8338.

738I

AGIL CONSEIL

أشغال بن هو
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
أشغال بن هو شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
املحمدي الوحدة ) رقم 827 

الداودوات الطابق األول عمارة رقم 3 
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824648

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتضاء بمختصر تسميتها : أشغال 

بن هو.
أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البناء.
الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 827 رقم   ( الوحدة  املحمدي 
الداودوات الطابق األول عمارة رقم 

3 مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد محمد الهوسيف :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد محمد الهوسيف عنوانه)ا( 
درب الطوالب القدوم حسون البور 

مراكش 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الهوسيف عنوانه)ا( 
درب الطوالب القدوم حسون البور 

مراكش 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883228.
732I

tensiftconsultant

 K.R.S PROMOTION
IMMOBILIERE

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

tensiftconsultant
املكتب ) عمارة الطنطاوي زنقة 
الصناعة ، 46222، آسفي املغرب

 K.R.S PROMOTION
IMMOBILIERE  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شقة )8 
قيسارية طنطاوي مكان االستقالل 

اسفي - 46222 اسفي املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

82582
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 K.R.S  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. PROMOTION IMMOBILIERE
البناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

والتشييد
الترويج العقاري

تأجير املباني.
 8( : شقة  عنوان املقر االجتماعي 
االستقالل  مكان  طنطاوي  قيسارية 

اسفي - 46222 اسفي املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 482  : الطنطاوي  رياض  السيد 

بقيمة 822 درهم.
 (62  : الطنطاوي  خالد  السيد 

بقيمة 822 درهم.
 (62  : الطنطاوي  صريا  السيدة 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد رياض الطنطاوي عنوانه)ا( 
ج  م  ص  الرياض  تجزئة   74 الرقم 

اسفي 46222 اسفي املغرب.
السيد خالد الطنطاوي عنوانه)ا( 
أ ب س  حي  تنبر  تجزئة   83 البقعة 

اسفي 46222 اسفي املغرب.
الطنطاوي  صريا  السيدة 
الرياض  تجزئة  زنقة   8( عنوانه)ا(  

اسفي  ج  م  حي  االطنطاوي  فيال 
46222 اسفي املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد رياض الطنطاوي عنوانه)ا( 
ج  م  ص  الرياض  تجزئة   74 الرقم 

اسفي 46222 اسفي املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 523.

742I

FIDUCIAIRE MALIKI

SIHAMID TRAV
إعالن متعدد القرارات
FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسذد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 8 الرشيدوة ص ب 888 ، 

222)5، الرشيدوة املغرب
SIHAMID TRAV «شركة جات 

املسؤولية املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: بلوك 
84 رقم 8274 تجزئة موالي علي 
الشريف  - - الرشيدوة املغرب .

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.8((53
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في )8 وونيو 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
تفويت 522 حصة من السيد ابراهيم 

حسن الى السيد محمد حسناوي
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
العنوان  الى  االجتماعي  املقر  تحويل 
باموحى  اوت   87 رقم   (3 بلوك   :

الرشيدوة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

تفويت حصص
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 164/2020.

748I
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SOCIETE MODYANI SARL

M
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOCIETE MODYANI SARL

 LOT AMIRA AV ALLAL BEN
 ،ABDELLAH FNIDEQ ، 93100

الفنيدق املغرب
M شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي كراج 

بتجزئة األميرة زنقة قادس رقم 42 
الفنيدق  - 23822 الفنيدق املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(6252

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.M : اإلقتضاء بمختصر تسميتها
التغدوة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العامة - املالبس.
كراج   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 42 رقم  قادس  زنقة  األميرة  بتجزئة 
الفنيدق  - 23822 الفنيدق املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 522   : املصطفى  ملودني  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد ملودني محمد :  522 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ملودني املصطفى عنوانه)ا( 
 42 رقم  قادس  زنقة  األميرة  تجزئة 

الفنيدق 23822 الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  ملودني  السيد 
 42 رقم  قادس  زنقة  األميرة  تجزئة 

الفنيدق 23822 الفنيدق املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ملودني املصطفى عنوانه)ا( 
 42 رقم  قادس  زنقة  األميرة  تجزئة 

الفنيدق 23822 الفنيدق املغرب
عنوانه)ا(  محمد  ملودني  السيد 
 42 رقم  قادس  زنقة  األميرة  تجزئة 

الفنيدق 23822 الفنيدق املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
)2 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم )824.
74(I

SOCIETE CONSULTING

 SOCIETE AL YOUSR PIECES
AUTO

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

SOCIETE CONSULTING
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE AL YOUSR PIECES
AUTO شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 884 
حي الرياض - )5882 عين تاوجدات 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

52227
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 SOCIETE AL YOUSR PIECES

.AUTO
بيع فطع   : غرض الشركة بإوجاز 

غيار السيارات - التجارة - ميكانيكي.
عنوان املقر االجتماعي : رقم 884 
)5882 عين تاوجدات   - حي الرياض 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 375   : السيد مجلد عبد الصمد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد مجلد عبد الرحمان :  375 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

52) حصة    : السيد مجلد انس 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

الصمد  عبد  مجلد  السيد 
 5882( 53 حي الفرح  عنوانه)ا( رقم 

عين تاوجدات املغرب.
الرحمان  عبد  مجلد  السيد 
 5882( 53 حي الفرح  عنوانه)ا( رقم 

عين تاوجدات املغرب.
رقم  السيد مجلد انس عنوانه)ا( 
)5882 عين تاوجدات  53 حي الفرح 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الصمد  عبد  مجلد  السيد 
 5882( 53 حي الفرح  عنوانه)ا( رقم 

عين تاوجدات املغرب
الرحمان  عبد  مجلد  السيد 
 5882( 53 حي الفرح  عنوانه)ا( رقم 

عين تاوجدات املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8245.
743I

fiduciaire capital orient

 ORIENTALE NEGOCE
 DE TRANSPORT
INTERNATIONAL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

fiduciaire capital orient
 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE
 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7
OUJDA ، 60000، oujda maroc

 ORIENTALE NEGOCE DE
 TRANSPORT INTERNATIONAL

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي وجدة 
طريق ا حسن ابن علي املسماة 
سابقا طريق كليغمان رقم 8) - 

62222  وجدة املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.34(35

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 ماي   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :
محبوبي  ملياء   )ة(   تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

محمد  فطري بتاريخ 88 ماي 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   22 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8385.
744I

TAWAF ABDALLAH

FEGET
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

FEGET شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 84) شارع 
ابن سينا حي الهناء الدارالبيضاء - 

2))2)  الدارالبيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(5(2(8

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 وونيو   85 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
 822.222 رأسمالها  مبلغ    FEGET
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
الهناء  حي  سينا  ابن  شارع   (84
الدارالبيضاء - 2))2)  الدارالبيضاء
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: حل الشركة ناتج  املغرب نتيجة ل   

عن عدم وجود معامالت تجارية.

و حدد مقر التصفية ب 84) شارع 

 - الدارالبيضاء  الهناء  ابن سينا حي 

2))2)  الدارالبيضاء املغرب. 

و عين:

و  صاحب  فيصل   السيد)ة( 

عنوانه)ا( 5 سومبي الوازيس 2222)  

)ة(  كمصفي  املغرب  الدارالبيضاء 

للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73243.

745I

مينارة فينانس جروب

بومباي سبا
شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

مينارة فينانس جروب

)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

7 الطابق الرابع جليز مراكش ، 

42222، مراكش املغرب

بومباي سبا شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 شارع 

موالي رشيد شقة رقم 7 الطابق 

الرابع جليز مراكش - 42222 مراكش 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.28548

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )2 مارس 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

 7 «)5 شارع موالي رشيد شقة رقم 

الطابق الرابع جليز مراكش - 42222 

كوراي  «اقامة  إلى  املغرب»  مراكش 

 - بريستيجيا    4 رقم  سقة   6 بلوم 

42222 مراكش  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884224.

747I

UNIVERS COMPTA SARL AU

Z3I TRANS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

UNIVERS COMPTA SARL AU

شقة 7،عمارة 86، زنقة أ، شارع 

ا ذيش امللكي م.ج ، 52222، 

مكناس املغرب

Z3I TRANS شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 3)، 

تجزئة الضحى ل)،ويسالن - 52282 

مكناس املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.46888

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 ووليوز   22 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

 Z3I الوحيد  محدودة جات الشريك 

 82.222,22 مبلغ رأسمالها    TRANS

درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 

 - ل)،ويسالن  الضحى  تجزئة   ،(3

 : ل  نتيجة  املغرب  مكناس   52282

املنافسة.

 ،(3 و حدد مقر التصفية ب رقم 

تجزئة الضحى ل)،ويسالن - 52282 

مكناس املغرب. 

و عين:

و  العبادي  إومان   السيد)ة(  

الوحدة  تجزئة   (4( عنوانه)ا( 

املغرب  مكناس    52282 ويسالن 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 488.
748I

جيسطراكو

فورست بلوس سرفيس
FIRST PLUS SERVICES 
شركة جات مسؤولية محدودة

 جات الشريك الوحيد
حل شركة
جيسطراكو

حي العمارية، حدائق القدس 
 ،GH8 كاليفورنيا 588، عمارة

الطابق 3، رقم 4) شارع القدس، 
عين الشق،، 2482)، الدار البيضاء 

املغرب
 FIRST فورست بلوس سرفيس
PLUS SERVICES شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 32، 
شارع ا ذيش امللكي، الطابق 6،  - 

2372) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.22287

الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 مارس   83 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
 FIRST سرفيس  بلوس  فورست 
رأسمالها  مبلغ    PLUS SERVICES
مقرها  وعنوان  درهم   8.222.222
ا ذيش  شارع   ،32 رقم  اإلجتماعي 
الدار   (2372  -   ،6 الطابق  امللكي، 
تصفية   : ل  نتيجة  املغرب  البيضاء 

الشركة قبل األوان املحددة لها.
 ،32 و حدد مقر التصفية ب رقم 
شارع ا ذيش امللكي،  - 2372) الدار 

البيضاء املغرب. 
و عين:

حذاوي  املصطفى   السيد)ة( 
و   B(85472 رقم  وطنية  بطاقة 
  ،882 رقم  واسمينة،  حي  عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  املحمدوة   (8222

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 
املقر   : بالتصفية  املتعلقة  الوثائق 

اإلجتماعي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 736467.
758I

BURO INVEST

TAHA-MERYEM BATIMENT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BURO INVEST
 bd oukba ibnou nafii hay (3
 mohammadi 23 bd oukba

 ibnou nafii hay mohammadi،
20570، casablanca MAROC
 TAHA-MERYEM BATIMENT

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) شارع 
عقبة بن نافع الحي املحمدي - . - 

2572)  الدارالبيضاء  املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465363

 26 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ووليوز 
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
TAHA- : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.MERYEM BATIMENT
الترويج    : غرض الشركة بإوجاز 
األرا�سي  جميع  وحيازة   ، العقاري 
واستغاللها بكل الوسائل ، وتشييدها 
مباني الستخدام  ومجمع   ، مبنى  في 

املساكن التجارية.
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3) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 -  .  - املحمدي  الحي  نافع  بن  عقبة 

2572)  الدارالبيضاء  املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : محمد  رياض  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(   محمد  رياض  السيد 
 822 الرقم  ا خير  مجمع  تجزئة 

6822) سطات  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   محمد  رياض  السيد 
 822 الرقم  ا خير  مجمع  تجزئة 

6822) سطات  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 26)732.

757I

FIDUCIAIRE ENNOUR

EL TECH ESSEN
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUCIAIRE ENNOUR

 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN
 ABDELLAH ، 23200، FQUIH

BEN SALAH MAROC
 EL TECH ESSEN

شركة جات املسؤولية املحدودة
الرقم 86 زنقة 27 حي الرمود شارع 
اغنيم22)3)  الفقيه بن صا ح 

املغرب   وعنوان مقرها االجتماعي 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4482
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL تسميتها  بمختصر  االقتضاء 

:TECH ESSEN

تاجر   : بإوجاز  الشركة  غرض 

أو  الثابتة  الهواتف  إكسسوارات 

املتنقلة .

الرقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

حي الرمود شارع اغنيم   27 زنقة   86

22)3)  الفقيه بن صا ح املغرب   

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة.

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي: 

السيد ا حبيب عبد االله :  حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة 522.

حصة   : مراد  ا حبيب  السيد 

بقيمة 822 درهم للحصة  522 .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

االله  عبد  ا حبيب  السيد 

حي   27 زنقة   86 الرقم  عنوانه)ا(   

الفقيه    (3(22 الرمود شارع اغنيم 

بن صا ح املغرب   .

عنوانه)ا(    مراد  ا حبيب  السيد 

حي الرمود شارع   27 زنقة   86 الرقم 

صا ح  بن  الفقيه    (3(22 اغنيم 

املغرب   .

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة: 

السيد ا حبيب عبد االله عنوانه  

:  الرقم 86 زنقة 27 حي الرمود شارع 

صا ح  بن  الفقيه    (3(22 اغنيم 

املغرب   

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

صا ح  بن  بالفقيه  االبتدائية 

رقم  تحت   (2(2 ووليوز   23 بتاريخ 

.104/2020

758I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

بني طوبو اطلس
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب

بني طوبو اطلس شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )) تجزئة 

اليمن  - 54222 خنيفرة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3353

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

بني   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

طوبو اطلس.

مهندس    : بإوجاز  الشركة  غرض 

طوبوغرافي.

عنوان املقر االجتماعي : )) تجزئة 

اليمن  - 54222 خنيفرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد محمد بني :  8.222 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
زنقة  السيد محمد بني عنوانه)ا( 
 54222 827 حي متشفسان  28 رقم 

خنيفرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد محمد بني عنوانه)ا( 
 54222 827 حي متشفسان  28 رقم 

خنيفرة املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم 854.

752I

PROCOMED

HECOVAPRO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PROCOMED

شارع ولي العهد اءقامة دار الفرح 3 
رقم -64 طنجة- ، 22222، طنجة 

املغرب
HECOVAPRO شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع ولي 
العهد, إقامة دارالفرح 3 شقة رقم 

64. 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

826228
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HECOVAPRO
غرض الشركة بإوجاز : - التنظيف 
املاء  ذميع  أو  بالبخار  وصيانة  

املعدات.
وا خارجي  الداخلي  الغسيل   -

 ذميع أنواع املركبات.
- التنظيف وصيانة جميع األماكن 

ا خاصة أو العامة..
عنوان املقر االجتماعي : شارع ولي 
رقم  شقة   3 دارالفرح  إقامة  العهد, 

64. 22222 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السخاوري  واسين  السيد 

عنوانه)ا( مجمع العرفان 3 مجموعة 
  22222 كزناوة   82 رقم   8 عمارة   25

طنجة املغرب.

السيد اووب السخاوري عنوانه)ا( 

شارع الشيخ بالعربي العلوي زنقة 27 
رقم 82  2)232 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السخاوري  واسين  السيد 

عنوانه)ا( مجمع العرفان 3 مجموعة 
  22222 كزناوة   82 رقم   8 عمارة   25

طنجة املغرب

السيد اووب السخاوري عنوانه)ا( 

شارع الشيخ بالعربي العلوي زنقة 27 
رقم 82  2)232 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 82))3).

762I

fiduazizi

LAABOUDI FISH
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

شارع عمر املختار حي القدس شارع 

عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب

LAABOUDI FISH شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي مدونة 

 G (42 الوحدة الشطر الثاني رقم

الطابق الثاني  مدونة الوحدة الشطر 

الثاني رقم G (42 الطابق الثاني 

72222 العيون املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

3(838

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LAABOUDI FISH

بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

السماك با ذملة و التقسيط.

مدونة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 G  (42 رقم  الثاني  الشطر  الوحدة 

الطابق الثاني  مدونة الوحدة الشطر 

الثاني  الطابق   G  (42 رقم  الثاني 

72222 العيون املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد محمد العبودي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 8222  : السيد محمد العبودي   

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد محمد العبودي عنوانه)ا( 

انصار  بني   6(222 االغمارية  حي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد العبودي عنوانه)ا( 

انصار  بني   6(222 االغمارية  حي 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالعيون  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1325/2020.

768I

CRI MEKNES

ALMOU IGRI SARL-AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

ALMOU IGRI SARL-AU شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي افتيس 

نربعطاش تونفيت - 54352  ميدلت 

املغرب 

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(483

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALMOU IGRI SARL-AU

األشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفــة  و املفوضات.

افتيس   : االجتماعي  املقر  عنوان 

نربعطاش تونفيت - 54352  ميدلت 

املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : اوقدي سعيد   السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اوقدي سعيد   السيد 
تونفيت    انمزي  تمالوت  بقصر 

54352  ميدلت املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اوقدي سعيد   السيد 
تونفيت    انمزي  تمالوت  بقصر 

54352  ميدلت املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بميدلت  بتاريخ 23 ووليوز 

2)2) تحت رقم 828.
76(I

ROOM MANAGEMENT

 B M ب م فاميلي كومباني
FAMILY COMPANY

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ROOM MANAGEMENT
 IMM 149 AV LALLA YACOUT

 N° 110 ، 20090، CASABLANCA
MAROC

 B M FAMILY ب م فاميلي كومباني
COMPANY  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

ا حرية الطابق 3 رقم  5  الدار 
البيضاء  2222) الدار البيضاء  

املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
464783

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 B M FAMILY كومباني  فاميلي  م 

. COMPANY
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إستيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 
و  التغليف  التغدوة،  مواد  جميع 
عامة  بصفة  و  التجارة  و  التوزيع 
جميع ما وتعلق بموضوع الشركة و 
كل ما يساهم في تنميتها وتطويرها في 
مجاالتها املختلفة التجارية و املالية و 

الصناعية. .
 82  : االجتماعي  املقر  عنوان 
5  الدار  3 رقم   زنقة ا حرية الطابق 
البيضاء   الدار   (2222 البيضاء  

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22  سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8222  : محمد   بردعي  السيد 

بقيمة 822 درهم.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  محمد   بردعي  السيد 
 GH 3 IM 24 N (58 إقامة الداخلة

2)28) الدار البيضاء  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد   بردعي  السيد 
 GH 3 IM 24 N (58 إقامة الداخلة

2)28) الدار البيضاء  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )73868.
763I

omri compta sarl au

D.MTEX SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

omri compta sarl au
 N°4 LOT AL MAGHREB AL

JADID ، 92000، larache maroc
D.MTEX SARL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 
الصناعية املذد 28 العوامة بني 
مكادة  - 22222 طنجة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

825255

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   8(

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.D.MTEX SARL

مالبس   -  : غرض الشركة بإوجاز 

متنوعة ؛

- شراء وبيع مواد املالبس ؛

- استيراد وتصدور مختلف.

وتصدور  واستيراد  وبيع  شراء   -

وتجميع  وتحويل  وتصنيع  وتصدور 

وتجميع جميع املواد واملواد واألدوات 

واملواد ا خام املتعلقة باملالبس ،

العمليات  جميع  عام  وبشكل   -

واملالية  والصناعية  التجارية 

بشكل  املتعلقة  والعقارية  واملنقولة 
مباشر أو غير مباشر بالكائن املذكور 

آخر مشابه أو جي  أعاله أو بأي �سيء 

صلة أو من املرجح أن تعزز تطويره 

بأي شكل من األشكال..

املنطقة   : عنوان املقر االجتماعي 

بني  العوامة   28 املذد  الصناعية 

مكادة  - 22222 طنجة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : مصطفى  بلحاج  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : ادريس  الفاهم  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بلحاج مصطفى عنوانه)ا( 

حي بني مكادة القدومة شارع هند رقم 

78  22222 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  ادريس  الفاهم  السيد 

حي االميرة  35822 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بلحاج مصطفى عنوانه)ا( 

حي بني مكادة القدومة شارع هند رقم 

78  22222 طنجة املغرب

عنوانه)ا(  ادريس  الفاهم  السيد 

حي االميرة  35822 جرسيف املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم -.

764I

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

FOCUS PROJET
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE MY CONSEILS

 RUE 81 N° 12 HAY MOULAY

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20300، CASABLANCA MAROC

FOCUS PROJET «شركة جات 

املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي:  68  زاوية 

شارع لال الياقوت وشارع مصطفى 

املعاني الطابق االول رقم32   

2452) 2452) الدار البيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.444422

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) ماي 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

السيد  من  حصة   522 ملكية  نقل 

مفهوم طارق الي السيد نيبو حبيب 

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

 SARL القانوني من   تحويل الشكل 

SARL شريك الواحدة الى

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

السيد  للشركة   مسيرجدود  تعيين 
نيبو حبيب مع السيد مفهوم طارق

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

االمضاء مشترك للسيد نيبو حبيب و 

السيد مفهوم طارق .

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

تغيير مقر الشركة الى : تجزئة حفيض 

 72 ا خير شارع ابو بكر قادري زنقة 
رقم 28 سيدي معروف الدار البيضاء

على  ونص  الذي   :6 رقم  قرار 

ماولي: موافقة على القانون االسا�سي 

التغييرات  جميع  وحمل  ا ذدود 

املتوافق عليها

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
راسمال

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732464.

765I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

صوباماط
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين ممثل قانوني للشركة

شركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب

صوباماط «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: زنقة )2 
رقم 82 حي النجاح 54222 خنيفرة 

املغرب.

«تعيين ممثل قانوني  للشركة»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.8(78

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

وتبعا   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 

تعيين  تقرر  جدد  لتعيين مسير)ون( 

املمثل)ون( القانوني)ون(: 

- باحسين حميد

- باحسين حمان

 - صوباماط شركة جات املسؤولية 

املحدودة الكائن مقرها اإلجتماعي ب: 
 54222 82 حي النجاح  )2 رقم  زنقة 

خنيفرة املغرب
عند  التجاري  السذل  رقم 

االقتضاء: 78)8.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم )85.
766I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

صوبامات
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 
خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب
صوبامات شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة )2 
رقم 82  حي النجاح 54222 خنبفرة 

املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8(78

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :
تفويت السيد )ة( حميد باحسبن 
حصة اجتماعية من أصل   32.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   62.222
ووليوز   26 بتاريخ  باحسين  حمان 

.(2(2
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 83 ووليوز 

2)2) تحت رقم )85.
768I

PACIFIQUE CREATOR

PACIFIQUE CREATOR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PACIFIQUE CREATOR

 PERLE DE BOUZNIKA DIHA
 GH8 IMM 68 MAG N°10 ،
13100، BOUZNIKA MAROC

PACIFIQUE CREATOR شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي جوهرة 
بوزنيقة ضحى عمارة 68 رقم 82 - 

83822 بوزنيقة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
6((8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   82
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PACIFIQUE CREATOR
-تجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
تسويق التمثيل، توزيع مواد البناء ، 

ا خشب و االملنيوم.
و  البناء  اعمال  بجميع  -القيام 

الهندسة املدنية
-تجارة ا خشب و املعدات
-أعمال التزجيج و الطالء

-استغالل االرا�سي الزراعية
-استراد و تصدور جميع املنتجات 

و املواد املتعلقة بالهدف االجتماعي
في  وسيلة  بأي  الشركة  -مشاركة 
جميع الشركات او الشركات التي تم 

انشاءها و التي سيتم
انشاءها و التي ومكن ربطها ب�سيء 
اجتماعي و ال سيما عن طريق انشاء 

شركات مساهمة
شراء  أالكتتاب  رعاوة  وجدودة 
االوراق املالية او ا حقوق أالجتماعية 

أالندماج التحالفات او
جمعية مشتركة.

-بشكل عام جميع العمليات من 
اي نوع سواء كانت تجارية، وصناعية 

، و مالية، املنقولة و
تتعلق  ان  ومكن  التي  العقارات 
االشياء  جميع  و  الشركة  بكائن 

املشابهة او جات صلة ..
جوهرة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 -  82 رقم   68 بوزنيقة ضحى عمارة 

83822 بوزنيقة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : غزوان  خدوجة  السيدة 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 (52   : بنيس  بنسالم  السيد  
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد  سعد بنيس :  52) حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة خدوجة غزوان عنوانه)ا(  
2)8 إقامة جوهرة بوزنيقة مجموعة 
سكنية 84 شقة 8) طابق 4 بوزنيقة 

83822 بوزنيقة املغرب.
بنيس عنوانه)ا(   بنسالم  السيد  
الدار  عبد هللا  درب   5 زنقة   8 رقم 
البيضاء  الدار   (2232 البيضاء 

املغرب.
عنوانه)ا(   بنيس  سعد  السيد  
الشقة   8(2 العمارة   4 املذموعة 
بوزنيقة   83822 الرابع  الطابق   (8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة خدوجة غزوان عنوانه)ا(  
2)8 إقامة جوهرة بوزنيقة مجموعة 
سكنية 84 شقة 8) طابق 4 بوزنيقة 

83822 بوزنيقة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية ببن سليمان  بتاريخ - تحت 

رقم -.
762I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté «BUILD KECH
TRAVAUX» SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة رقم 28 املسيرة 8, «س» رقم 
)3 ، 42222، مراكش املغرب

 Sté «BUILD KECH TRAVAUX»
SARL شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

أوت خالد جماعة أكفاي - 53)42 
مراكش املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824335

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
.«BUILD KECH TRAVAUX» SARL
مقاول   -  : غرض الشركة بإوجاز 
األشغال واألشغال  البناء  في أشغال 

املختلفة.
األملنيوم  صناعة  في  مقاول   -

املعدني أو البالستيكي..
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 42(53  - أوت خالد جماعة أكفاي 

مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 222   : بلعواد  ا حسن  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
السيدة فاطمة شافي :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
بلعواد عنوانه)ا(  ا حسن  السيد 
دوار أوت خالد أكفاي لوداوة 53)42 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  شافي  فاطمة  السيدة 
  (4 رقم   83 زنقة   ( الشفاء  عين 

2522) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
بلعواد عنوانه)ا(  ا حسن  السيد 
دوار أوت خالد أكفاي لوداوة 53)42 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وونيو   82 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883686.
772I
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FIDUCIAIREJAD

LA PAIX IMMO sarl au
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تغيير نشاط الشركة
FIDUCIAIREJAD

 AV ALLAL EL FASSI IMM
 HATIM 3ETAGE APPT N° 14

MARRAKECH، 40000، مراكش 
MAROC

LA PAIX IMMO sarl au شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي رقم 3 

عمارة -أ- عملية البستان شارع عالل 
الفا�سي  - 42222 مراكش املغرب.

تغيير نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.83488
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(2 وونيو   86 املؤرخ في 
«أعمال متنوعة  نشاط الشركة من 
أو بناء-إستراد وتصدور» إلى «-وسيط 
واحد)  شخص  يشغلها  التي  املباني 

وكالة عقارات(
-شراء وبيع املاشية

-متعهد حفالت».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884245.

77(I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 COMMUNICATION
MARKETING TELECOM

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 
EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA
MAROC

 COMMUNICATION
MARKETING TELECOM شركة 

جات مسؤولية محدودة

 جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 6، شارع 

أحمد بن بوشتة، حي املنار - 2222) 
الدار البيضاء املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.83287

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 وونيو   82 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
والبيع  والشراء  العامة  التجارة   -
أشكاله  بجميع  والتمثيل  والتوزيع 
والسلع  والسلع  املنتجات   ذميع 

الرأسمالية واملواد بجميع أنواعها ؛
واألدوات  املنتجات  وبيع  شراء   -
واملعدات الصيدالنية بجميع أنواعها 
جميع  وتوريد  ا خدمة  توفير   -

أعمال البناء والتجدود والتشييد ؛
- ممارسة نشاط التموين ا ذماعي 
واملؤتمرات  األحداث  تنظيم   -
جميع  وكذلك  والعروض  واملعارض 
أنواع األحداث الثقافية أو االحتفالية 

أو الرياضية ؛
 ، التنظيمي  التنظيم  توفير   -
 ، واملحاسبي   ، واملالي   ، واإلداري 
ونظم املعلومات   ، والرقابة اإلدارية 
والتسويق   ، البشرية  واملوارد   ،
اإلدارية  واملشورة   ، واالتصاالت 
الصناعية  العمليات  األخرى  ذميع 

والتجارية واملالية..
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732643.

773I

EXPERTISE CONSEIL KAZMANE

 COMMUNICATION
MARKETING TELECOM

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة
EXPERTISE CONSEIL KAZMANE
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 46

 APT 6 ، 20000، CASABLANCA

MAROC
 COMMUNICATION

MARKETING TELECOM شركة 
جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها االجتماعي 6 شارع 

أحمد بن بوشتة، حي املنار - 2222) 
الدار البيضاء املغرب.
تغيير تسمية الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
83287

الشريك  قرار  بمقت�سى 
وونيو   82 في  املؤرخ  الوحيد 
الشركة  تسمية  تغيير  تم   (2(2
 COMMUNICATION» من 
 «MARKETING TELECOM
 COMEMRCE MAROC» إلى 

. «TRADING
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 85 ووليوز 2)2) تحت رقم 732643.
774I

دادي واصل

AMINE AGGLO
إعالن متعدد القرارات

دادي واصل
شارع السلطان موالي ووسف 

رقم 82 - ص ب 8)3 ، 222)3، 
ا حسيمة املغرب

AMINE AGGLO «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: دوار 
أجدور- آوت ووسف و علي - 223)3 

ا حسيمة املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.8227

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 4) وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
قرر شركاء الشركة  بتسوية وضعية 
البطائق  أرقام  بإضافة  القاصرين 
الوطنية للتعريف : -السيدة أمسيرو 
وداد الساكنة ب 27 زنقة آوت باهة-

ا حسيمة، ا حاملة للبطاقة الوطنية 

-السيدة   .R352522 رقم  للتعريف 
أمسيرو فردوس الساكنة ب 27 زنقة 

آوت باها-ا حسيمة، ا حاملة للبطاقة 

 -  .R35243( الوطنية للتعريف رقم 

السيد أمسيرو محمد أمين الساكن 
سيدي  حي  باهة  آوت  زنقة   27 ب 

للبطاقة  ا حامل  عابد-ا حسيمة، 

 -  .R368822 الوطنية للتعريف رقم 

السيدة أمسيرو شيماء  الساكنة ب 
زنقة آوت باها حي سيدي عابد،   27

للتعريف  الوطنية  للبطاقة  ا حاملة 
.R368222 رقم

على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 

ماولي: نحيين قانون النظام األسا�سي 

للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم *: الذي ونص على ماولي: 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  با حسيمة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 842.

775I

ste imtiyaz conseils sarl

KANOUDI IMMOBILIER
شركة جات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ste imtiyaz conseils sarl

8 زنقة العربية السعودوة الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدونة ا ذدودة 

فاس ، 32222، فاس املغرب

KANOUDI IMMOBILIER شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي : حي 

الوفاق رقم 3 زواغة فاس - 32222 

فاس املغرب.

قفل التصفية
رقم التقييد في السذل التجاري : 

.48223

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تقرر حل   (2(2 وونيو   82 املؤرخ في 

شركة   KANOUDI IMMOBILIER

مبلغ املحدودة  املسؤولية  جات 



8665 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها   
 3 مقرها اإلجتماعي حي الوفاق رقم 
فاس املغرب   32222  - زواغة فاس 

نتيجة لتوقف نشاط الشركة.
و عين:

و  احمدي  فاطمة   السيد)ة( 
 (8 فيال  بيروت  شارع  عنوانه)ا( 
فاس  اوموزار  طريق  الزيتون  تجزئة 
)ة(  كمصفي  املغرب  فاس   32222

للشركة.
السيد)ة( تريا  النوري و عنوانه)ا( 
اسبانيا  اسبانيا   82228 اسبانيا 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
بتاريخ 82 وونيو 2)2) وفي حي الوفاق 
فاس   32222  - زواغة فاس   3 رقم 

املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1610/2020.

777I

STE HTCPRO SARL

 BEN KHADRA TRADING
COMPANY LIMITED

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

إضافة تسمية تجارية أو شعار 
STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38
14000، KENITRA MAROC
 BEN KHADRA TRADING

COMPANY LIMITED «شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد»
وعنوان مقرها االجتماعي: السعادة 
3 مجموعة ت) محل رقم 82 إسالن 

الحي املحمدي - 82282 أكادور 
املغرب.

«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.43372
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 ووليوز   82 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

DR. PAIN
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   85 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 28428.
778I

Sonrisa

BRINS TRAVAUX
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير نشاط الشركة
Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng
 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc
BRINS TRAVAUX شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها االجتماعي قصر أوت 
مسعود مدغرة الرشيدوة - 222)5 

الرشيدوة املغرب .
تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8(582

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تغيير   (2(2 ووليوز   26 املؤرخ في 
نشاط الشركة من «- أشغال متنوعة

- نقل السلع  حساب الغير
 -» إلى  والتصدور»  اإلستراد   -

أشغال متنوعة
- نقل السلع  حساب الغير

للري  املياه  أنابيب  إنشاء   -
الزراعي».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 22 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 173/2020.
772I

LOUISI

 SOCIETE EL OUARDI
ABDELMONAIM SARL

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

تأسيس شركة  
في  مؤرخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
القانون  اعداد  تم    27/05/2020
املسؤولية  دات  لشركة  االسا�سي 

املحدودة.

 EL OUARDI            تسمية الشركة 
ABDELMONAIM SARL

املحدودة   املسؤولية  دات  شركة 
دوار  االجتماعي   املقر  وعنوان 
محمد  با  قرية  الهرامسةالغوازي 

اقليم تاونات
في  تجارة  بإوجاز   الشركة  غرض 
+نقل  با ذملة  والقطاني  ا حبوب 

البضائع
اجلها  من  تأسست  التي  املدة  

الشركة 22
مبلغ  رأسمال  الشركة 822222

مقسم كتالي
السيد الوردي عبداملنعم   بقيمة 

8222 حصة  من 822درهم 
وصفاة   الشخصية  االسماء  

ومواطن الشركاء
الوردي    عبداملنعم  السيد  
ي  الغواز  الهرامسة   بدوار  الساكن 

بالقرية   تاونات
تم اوداع باملحكمة تاونات برقم   
بتاريخ   86(5 التجاري  السذل 

22/06/2020  رقم االوداع 878

782I

Soft finances sarl

STE WZR AVENIR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
Soft finances sarl

شارع بئر أنزران عمارة زينب رقم 4 ، 
86222، سيدي قاسم الغرب

STE WZR AVENIR شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي بالكرينات 
لواد زيرارة سيدي قاسم - 86222 

سيدي قاسم املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(8472
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   23
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.WZR AVENIR

بيع   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

االالت و األدوات الفالحية.

- بيع مواد البناء بالتقسيط.

أو  املختلفة  األشغال  مقاولة   -

البناء.

عنوان املقر االجتماعي : بالكرينات 

 86222  - قاسم  زيرارة سيدي  لواد 

سيدي قاسم املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

  : بلحسن  العابدون  زين  السيد 

422 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 

السيد عزيز بلحسن :  322 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 322   : الغليمي  السيدة فطومة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

بلحسن  العابدون  زين  السيد 

عنوانه)ا( حي أزغار رقم )88 86222 

سيدي قاسم املغرب.

السيد عزيز بلحسن عنوانه)ا( حي 

أزغار رقم )88 86222 سيدي قاسم 

املغرب.

السيدة فطومة الغليمي عنوانه)ا( 

سيدي   86222  88( رقم  أزغار  حي 

قاسم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

بلحسن  العابدون  زين  السيد 

عنوانه)ا( حي أزغار رقم )88 86222 

سيدي قاسم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 - بتاريخ  قاسم   بسيدي  االبتدائية 

تحت رقم -.

788I
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STE HTCPRO SARL

ARWA COLOR
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 38

14000، KENITRA MAROC

ARWA COLOR شركة جات 

املسؤولية املحدودة)في طور 

التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

القصبة رقم 783 - 84222 

القنيطرة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.44275

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   88 اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    ARWA COLOR املحدودة 

وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 

القصبة  تجزئة  اإلجتماعي  مقرها 

783 - 84222 القنيطرة املغرب  رقم 

نتيجة ل : حل نهائي للشركة.

 857 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الهادي  سيدي  حي   87 زنقة  مكرر 

زواغة - 32272 فاس املغرب. 

و عين:

و  الزملاطي  رضوان   السيد)ة( 

حي   87 زنقة  مكرر   857 عنوانه)ا( 

فاس   32272 الهادي زواغة  سيدي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية : 

857 مكرر زنقة 87 حي سيدي الهادي 

زواغة فاس

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 75426.

78(I

مكتب املحاسبة

ELECTRO BROTHERS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب املحاسبة
83 شارع يعقوب املنصور رقم 

84/83 تطوان ، 23222، تطوان 
املغرب

ELECTRO BROTHERS شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

محمد امزيان طريق سبتة القدومة 
حي زيانة  كراج رقم 8 - 23222 

تطوان املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(6268

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ELECTRO BROTHERS
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االجهزة املنزلية واكسسواراتها.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
القدومة  محمد امزيان طريق سبتة 
 23222  -  8 رقم  كراج  زيانة   حي 

تطوان املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 22.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
السيد هشام الزباخ :  822 حصة 

بقيمة 222 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الزباخ  هشام  السيد 

 27 رقم  الطنانة  درب  املقدم  زنقة 

23222 تطوان املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الزباخ  هشام  السيد 

 27 رقم  الطنانة  درب  املقدم  زنقة 

23222 تطوان املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

23 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 8852.

783I

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

ORIENTAL RESSOURCES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

FAOUZI MOULAY ABDELLAH

)4  شارع الدرفوفي الطابق ) رقم 8 

وجدة، 62222، وجدة املغرب

ORIENTAL RESSOURCES شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

ابراهيم روداني رقم 837 تجزئة )54 

- 62222 وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.82332

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 ووليوز   32 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

مبلغ    ORIENTAL RESSOURCES

وعنوان  درهم   82.222 رأسمالها 

ابراهيم  شارع  اإلجتماعي  مقرها 

 -  54( تجزئة   837 رقم  روداني 

62222 وجدة املغرب نتيجة ل : عذز 

الشركة عن االستمرار.

شارع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ابراهيم روداني رقم 837 تجزئة )54 

- 62222 وجدة املغرب. 

و عين:

و  مسيردي  فاطمة   السيد)ة( 

عنوانه)ا( ظهر ملحلة تجزئة مسيردي 

 428 رقم  الروداني  ابراهيم  شارع 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   62222

للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8387.

784I

BEN.COMPTA

 ORIENTAL REGION
DISTRIBUTION

شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 87 

OUJDA MAROC ،62222 ، وجدة

 ORIENTAL REGION

DISTRIBUTION شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة اريز 
زنقة واد زيز  رقم 47 - 62222 وجدة 

املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.35288

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 32 وونيو 2)2) تم  تحويل  

للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
رقم  زيز   واد  زنقة  اريز  «تجزئة  من 

 » إلى  املغرب»  وجدة   62222  -  47

 - عامري طريق بوقنادل  تجزئة    88

62222 وجدة  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8322.

787I
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LMT AUDITING

 ARCHI DESIGN
ARCHITECTES

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة
LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace
 paquet Avenue Mohamed V ،
20000، CASABLANCA MAROC
 ARCHI DESIGN ARCHITECTES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي ) محج 
حسن السكتاني - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.((3532

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 32 وونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 (2222  - محج حسن السكتاني   (»
 47 « رقم  إلى  املغرب»  الدار البيضاء 
الدار   (2222  - شارع ا حسن الثاني 

البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732443.

788I

EKILIBRE CONSULTING

GR IMMO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

GR IMMO شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77)8 
شارع ) مارس حي مسرة عين الشق - 

2322) البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.357523

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (282 أبريل   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :
اركيب   حسن  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل   52.222
)ة(  السيد  حصة لفائدة    822.222
بناصر املفروم بتاريخ 4) أبريل 282).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 282) تحت رقم 866)72.

782I

CANOCAF SARL

SAL-AMZ DISTRIBUTION
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CANOCAF SARL

شارع ا ذيش امللكي زنقة ا خنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
SAL-AMZ DISTRIBUTION شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

لغريبة بوعرك  - 222)6 الناظور  
املغرب 

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(2852

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   2(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
SAL-  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AMZ DISTRIBUTION

8/توزيع   : غرض الشركة بإوجاز 
/( والتنظيف  الغذائية  املنتجات 
املنتجات  التصدور  و  االستيراد 

الغذائية.
دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 
الناظور    6(222  - بوعرك   لغريبة 

املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : الدون   صالح  أمازوز  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الدون   صالح  أمازوز  السيد 
بوعرك   لغريبة  دوار  عنوانه)ا( 

222)6 الناظور  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدون   صالح  أمازوز  السيد 
بوعرك   لغريبة  دوار  عنوانه)ا( 

222)6 الناظور  املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور  بتاريخ 5) وونيو 

2)2) تحت رقم 6)6.

722I

«N. AMAR AUDIT & CONSULTING «N2AC

BIDAWIST
إعالن متعدد القرارات

 N. AMAR AUDIT &
«CONSULTING «N2AC

 GHANDI MALL, BD GHANDI,
 IMM 7, APPRT 5 MAARIF

 EXTENSION ، 20000،
CASABLANCA MAROC

BIDAWIST «شركة جات املسؤولية 
املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: «فيال منى 
8»، طريق ا ذدودة، حي جوينمر، 

شارع 8، رقم 84 - - -  الدار البيضاء  
املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.372(27

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 32 وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
ماولي: تم رفع رأسمال الشركة بمبلغ 
أي  درهم   8.(52.222,22 قدره 
 » إلى  درهم»   8.222.222,22  » من 
طريق  عن  درهم»   (.(52.222,22
الشركة  دوون  مع  مقاصة  إجراء   :

املحددة املقدار و املستحقة
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
الشركة  رأسمال  خفض  تم  ماولي: 
درهم   8.522.222,22 قدره  بمبلغ 
إلى  درهم»   (.(52.222,22  » أي من 
الستيعاب  درهم»   752.222,22  »
املالي  الوضع  وتحسين  ا خسائر 

للشركة 
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 
من   6 البند  تعدول   على  املوافقة 

النظام األسا�سي «مساهمات»
بند رقم 7: الذي ونص على ماولي: 
من   7 البند  تعدول   على  املوافقة 

النظام األسا�سي «رأسمال»
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732847.
728I

AM CONSULTING

ISSAM BAT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
ISSAM BAT شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  6)، زنقة 
مرس السلطان، الشقة 3،الطابق 
األول،   - 2422) الدار البيضاء 

املغرب.
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تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.438732
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 3) وونيو 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
الشقة  زنقة مرس السلطان،   ،(6  »
الدار   (2422  - األول،    3،الطابق 
 84 «شقة رقم  إلى  املغرب»  البيضاء 
 - التشارك،  تجزئة   ،8( العمارة   ،

2642) الدار البيضاء  املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732478.
723I

FISCALEX MAROC

BPH INVEST
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

BPH INVEST شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي عمارة 
ب 6 شقة ا مراكش بالزا مراكش - 

42222 مراكش املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.63672

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تمت   (2(2 وونيو   86 في  املؤرخ 

املصادقة على :
مومن  راضية  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   822
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
ووليوز   (2 بتاريخ  باوجين  فيليب  

.(282
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884823.
724I

BEN.COMPTA

SETTA LINE
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة

BEN.COMPTA

شارع الدرفوفي عمارة اإلتحاد 

السكنية الطابق الثاني رقم 87 

OUJDA MAROC ،62222 ، وجدة

SETTA LINE شركة جات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي املنار 

طريق تازة زنقة أ 8) رقم ) - 62222 

وجدة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(4775

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   (( اإلستثنائياملؤرخ في 

املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

مبلغ    SETTA LINE املحدودة 
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 

طريق  املنار  حي  اإلجتماعي  مقرها 
تازة زنقة أ 8) رقم ) - 62222 وجدة 

نشاط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد مقر التصفية ب حي املنار 
طريق تازة زنقة أ 8) رقم ) - 62222 

وجدة املغرب. 

و عين:

و  قشيح  ووسف   السيد)ة( 

العاقل  تجزئة  املنار  حي  عنوانه)ا( 
وجدة   62222  ( رقم   33 أ  زنقة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

ا حدود  اإلقتضاء  وعند   

املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 

العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
رقم   (8 حي املنار طريق تازة زنقة أ   :

) وجدة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8382.

725I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

تجهيزات حمزاوي
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 
خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب
تجهيزات حمزاوي  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي بلوك 22 

رقم 27 حي املصلي - 54222 خنيفرة 
املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
3347

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

تجهيزات حمزاوي .
بيع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

التجهيزات ، مفاوضة.
 22 عنوان املقر االجتماعي : بلوك 
رقم 27 حي املصلي - 54222 خنيفرة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : جداوي  حمزة  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  جداوي  حمزة  السيد 
زنقة 84 رقم 28 حي اوسحاق 54222 

خنيفرة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  جداوي  حمزة  السيد 
زنقة 84 رقم 28 حي اوسحاق 54222 

خنيفرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 22 ووليوز 

2)2) تحت رقم 842.

726I

ائتمانية العربي بنسالم

 RM PLASTIQUES ET
MOULES

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ائتمانية العربي بنسالم
زنقة الشرفاء رقم 82، 22222، 

طنجة املغرب

 RM PLASTIQUES ET MOULES

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي مجمع 

العرفان عمارة 82) الطابق 8 رقم 

) - 22222 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.75623

الشريك  قرار  بمقت�سى 

 (2(2 فبراور   (4 في  الوحيداملؤرخ 

مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 

 RM محدودة جات الشريك الوحيد 

مبلغ    PLASTIQUES ET MOULES
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 

العرفان  مجمع  اإلجتماعي  مقرها 
عمارة 82) الطابق 8 رقم ) - 22222 

طنجة املغرب نتيجة ل : عدم مزاولة 

الشركة ألي نشاط.

مجمع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
العرفان عمارة 82) الطابق 8 رقم ) 

- 22222 طنجة املغرب. 

و عين:

و  الراجي  محمد   السيد)ة( 

 H7E 8Z8 شارع دوفيغن  عنوانه)ا( 

الفال كندا كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   88 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

2)2) تحت رقم 66)38).
727I

STE CECONA SARL

 STE AUTO EL MALKI SARL
A.U

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE CECONA SARL
 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES
 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc
 STE AUTO EL MALKI SARL A.U

شركة جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ضرضورة )2 سلوان_الناضور 
الناضور 222)6 الناضور املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   23
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.AUTO EL MALKI SARL A.U
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 
مقاول   __ عامة)  بصفة  والتصدور 
للنقل البضائع للغير الدولي والوطنيو 
في  ومقاول  للغير  االمتعة  النقل 

االشغال املختلفة والبناء.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
سلوان_الناضور   2( ضرضورة 

الناضور 222)6 الناضور املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

82.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 STE AUTO EL MALKI الشركة 
بقيمة  حصة   SARL A.U :  1.000

822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

 EL MALKI MOHAMED السيد 

 DR OUED EL عنوانه)ا( 

 MOURABITIN BENI CHIKER

 NADOR 6(222 NADOR

.MAROC

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 EL MALKI MOHAMED السيد 

 DR OUED EL عنوانه)ا( 

 MOURABITIN BENI CHIKER

 NADOR 6(222 NADOR

MAROC

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 723.

728I

MON COMPTABLE SARL

SEVENBUSINESS FACTORY
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MON COMPTABLE SARL

 36RUE DE BERKANE 2 EME

 ETAGE APPT 6 OUJDA ، 60000،

OUJDA MAROC

SevenBusiness FACTORY شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 4) شارع 

ووسف بن تاشفين عمارة عمر بن 

عبد العزيز الطابق 8 مكتب رقم 

828 وجدة 62222 وجدة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

35(32

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SevenBusiness FACTORY

التدريب   : غرض الشركة بإوجاز 
املنهي واملرافقة .

4) شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
بن  عمر  عمارة  تاشفين  بن  ووسف 
عبد العزيز الطابق 8 مكتب رقم 828 

وجدة 62222 وجدة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة زكية الزاوي :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
522 حصة    : السيد باي محمود 

بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  الزاوي  زكية  السيدة 
 62222 زنقة جنان حي املستقبل   4

وجدة املغرب.
 82 السيد باي محمود عنوانه)ا( 
62222 وجدة  7) حي النجادي  زنقة 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
 82 السيد باي محمود عنوانه)ا( 
62222 وجدة  7) حي النجادي  زنقة 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  بوجدة   التجارية 

2)2) تحت رقم 8438.

722I

مستامنة تيمادور ش.م.م  ش.و

جيتابكس ش.م.م
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
مستامنة تيمادور ش.م.م  ش.و

حي لعري شيخ عمارة الشفاء الطابق 
الرابع الناظور، 222)6، الناظور 

املغرب
جيتابكس ش.م.م شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع واد 
ابي رقراق  الناظور 222)6 الناظور 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

886(7

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (282 مارس   (4

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

جيتابكس ش.م.م.

تصدور   : بإوجاز  الشركة  غرض 

واالستيراد.

عنوان املقر االجتماعي : شارع واد 

الناظور   6(222 الناظور  ابي رقراق  

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : كطار  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 52.222 درهم للحصة .

السيد اومن الزياني  :  522 حصة 

بقيمة 52.222 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  كطار  هللا  عبد  السيد 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

عنوانه)ا(  الزياني  اومن  السيد 

الناظور 222)6 الناظور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كطار  هللا  عبد  السيد 

الناظور 222)6 الناظور املغرب

عنوانه)ا(  الزياني  اومن  السيد 

الناظور 222)6 الناظور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالناضور  بتاريخ 82 مارس 

282) تحت رقم 553.

822I
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Fiduciaire ibn khaldoune

SOCIETE AGLOULE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Fiduciaire ibn khaldoune

88 شارع موالي اسماعيل زاوية 
زنقة تونس برشيد املغرب، 6822)، 

برشيد املغرب

SOCIETE AGLOULE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي بقعة رقم 

888 بلوك ف الطابق الثاني الحي 

ا حسني  - 6822) برشيد املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

83752

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (4

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE AGLOULE

نقل   /8  : بإوجاز  الشركة  غرض 

وبيع  شراء   /( البضائع لفائدة الغير 

مواد البناء.

عنوان املقر االجتماعي : بقعة رقم 

الحي  الثاني  الطابق  ف  بلوك   888

ا حسني  - 6822) برشيد املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العزيز امكسا :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

امكسا  العزيز  عبد  السيد 

سمير   بني  الدحامنة  دوار  عنوانه)ا( 

5352) واد زم املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

امكسا  العزيز  عبد  السيد 

سمير   بني  الدحامنة  دوار  عنوانه)ا( 

5352) واد زم املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2)2) تحت رقم )46.

828I

NOBLACTION

THE DESERT FLOWER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NOBLACTION

نهج يعقوب املنصور إقامة األميرة 

3 الطابق األول رقم 85، 42222، 

مراكش املغرب

THE DESERT FLOWER شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 

الكريم ا خطابي إقامة جواد عمارة 

822 الطابق 3 شقة رقم 43 مراكش 

- 42222 مراكش املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.22287

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   (4 في  املؤرخ 

املصادقة على :

مدوح  خالد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

بتاريخ  النجمي  الرحمان  موالي عبد 

4) وونيو 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 4284.

82(I

دووان االستاج بناصر الصغير

CHICKEN BOX
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

دووان االستاج بناصر الصغير
68،شارع موالي عبد الرحمان اقامة 
منة هللا II مكتب رقم 8 القنيطرة، 

84222، القنيطرة املغرب
CHICKEN BOX شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 78، شارع 
موالي عبد الرحمان، متجر رقم 8. 
القنيطرة 84222 القنيطرة اململكة 

املغربية
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
55827

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHICKEN BOX
غرض الشركة بإوجاز : • 

و  ااملطاعم  وإدارة  استغالل  إنشاء، 
مطاعم الوجبات السريعة 

عنوان املقر االجتماعي : 78، شارع 
 .8 متجر رقم  الرحمان،  موالي عبد 
اململكة  القنيطرة   84222 القنيطرة 

املغربية.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

822.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : جعفر   ليلى  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   جعفر   ليلى  السيدة 

الرحمان،  عبد  موالي  شارع   ،78

القنيطرة   84222  .8 رقم  متجر 

اململكة املغربية.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   جعفر   ليلى  السيدة 

الرحمان،  عبد  موالي  شارع   ،78

القنيطرة   84222  .8 رقم  متجر 

اململكة املغربية

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 84 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 8675.

823I

LMT AUDITING

ARCHI FONCIERE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تغيير نشاط الشركة

LMT AUDITING

 N°404 4ème étage, espace

 paquet Avenue Mohamed V ،

20000، CASABLANCA MAROC

ARCHI FONCIERE شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي ) محج 

حسن السكتاني - 2222) الدار 

البيضاء املغرب.

تغيير نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.858863

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم تغيير   (2(2 ووليوز   83 املؤرخ في 

نشاط الشركة من « منعش عقاري « 

إلى «الهندسة املعمارية».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732658.

824I
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أسماء ميدوا

AQUALAB TECHNOLOGIE
إعالن متعدد القرارات

أسماء ميدوا

شارع صهيب الرومي بلوك 32 الرقم 

2) البرنو�سي البيضاء، 2222)، 

البيضاء املغرب

   AQUALAB TECHNOLOGIE

«شركة جات املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: )62 

شارع املرابطين السعادة املحمدوة  

ليساسفة 222) املحمدوة  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 

.5858

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 27 فبراور 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

تفويت  82 حصص من السيد هشام 

عدول الى السيد الناجي نورالدون  

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

من  عدول  هشام  السيد  استقالة 

التسيير 

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تعيين السيد الناجي نورالدون كمسير 

للشركة

قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 

تحويل الشكل القانوني للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

على  ونص  الذي   :7 رقم  بند 

ماولي: راسمال الشركة واعادة توزيع 

ا حصص االجتماعية على الشركاء

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

ا حصص  توزيع  و  الشركة  رأسمال 

على الشركاء

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 88 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

فبراور 282) تحت رقم 352.

825I

PARTAGE CONSULTING

 PARTINVEST HOLDING

OFFSHORE
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

PARTAGE CONSULTING

شارع لبنان إقامة وامنة 8 الطابق 

 Tanger ،22222 ، 76 السادس رقم

املغرب

 PARTINVEST HOLDING

OFFSHORE شركة جات املسؤولية 

املحدودة

 Rue وعنوان مقرها اإلجتماعي

 Liban résidence Yamna 1 6ème

étage N°76 - 90000 طنجة 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.3(22

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 مارس   (6 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

أي  درهم»   882.222.222»

إلى  درهم»   828.222.222» من 

  : عن طريق  درهم»   (88.822.222»

أرباح أو عالوات  أو  إدماج احتياطي 

إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 387)3).

826I

EKILIBRE CONSULTING

AYADO PROMO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

AYADO PROMO شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 77)8 

شارع ) مارس حي مسرة عين الشق 
77)8 شارع ) مارس حي مسرة عين 

الشق 2322) البيضاء املغرب.
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(65227

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (282 وونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
اركيب   حسن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   422
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
وونيو   (( بتاريخ  املفروم  بناصر 

.(282
اركيب   حسن  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   822
8.222 حصة لفائدة  السيد )ة( مريم 

اركيب  بتاريخ )) وونيو 282).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 282) تحت رقم 788625.

827I

BOULAHYA MOHAMED SARL-AU

LEAN BETON
إعالن متعدد القرارات

BOULAHYA MOHAMED SARL-
AU

ص.ب : 825  مكناس ، 52222، 
مكناس املغرب

LEAN BETON «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: حي القاود 
عمر خيبر رقم 42 - 52222 موالي 

دريس املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.(8547

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تم اتخاج   (2(2 فبراور   8( املؤرخ في 

القرارات التالية: 

التوقيع  نمط  تعدول  رقم  قرار 

بين املسيرون: الذي ونص على ماولي:  

عوض  منفصال  التوقيع  سيصبح 

التوقيع املزدوج

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي:  

عوض  منفصال  التوقيع  سيصبح 

التوقيع املزدوج

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 3)82.

828I

الشراط فاطمةالزهراء

 STE شركة سلمان للصرف

SALMANE CHANGE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

إنشاء فرع تابع للشركة

الشراط فاطمةالزهراء
رقم 388 الدور االول تجزئه الوفاق 

طريق عين السمن ، 22)32، فاس 

املغرب

 STE شركة سلمان للصرف

SALMANE CHANGE  شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئه وفاء 

8 محل )84 طريق صفرو  - 32222 

فاس املغرب .

إنشاء فرع تابع للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.48527

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

املؤرخ في 32 دجنبر 282) تقرر إنشاء 

فرع  تابع للشركة  تحت التسمية - و 
-رقم   87 الكائن بالعنوان محل رقم 

عمارة  القدس  اقامة   88 بلوك   86

فاس    32222  - اوموزار   طريق   6

و املسير من طرف السيد)ة(  املغرب  

الصنهاجي  العالي   عبد  الصنهاجي 

عبدالعالي .
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
وناور   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8)8.
822I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 UNION DES PECHERIES
AFRICAINES – UPA
إعالن متعدد القرارات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 شارع موريتانيا صندوق البرود 
622) ، 42222، مراكش املغرب
 UNION DES PECHERIES

AFRICAINES – UPA «شركة  
املساهمة»

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
ا ذرف اليودي  - 42222 اسفي  

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.863

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في )2 وونيو 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
وتم   : االدارة  مجلس  أعضاء  تعيين 
تعيينهم بصفتهم متصرفين ملدة ست 
األشخاص   ، سنوات(   26( سنوات 
محمد  السيد   •  : أسماؤهم  التالية 
باتريسيا  فيال  ب  القاطن  طالكي 
 • زنقة عدن املدونة ا ذدودة اسفي. 
السيد حسن طالكي القاطن ب فيال 
باتريسيا زنقة عدن املدونة ا ذدودة 
السيد عزيز طالكي القاطن   • اسفي. 
املدونة  زنقة عدن  باتريسيا  ب فيال 

ا ذدودة اسفي.
على  ونص  الذي   :( رقم  قرار 
تقرر ا ذمعية العامة العادوة  ماولي: 
أعضاء  والوة  تكون  أن  للمساهمين 
ست  ملدة  صا حة  اإلدارة  مجلس 
اجتماع  نهاوة  في  أي   ، سنوات 
ا ذمعية العامة العادوة الذي ودعو 
السنة  وإغالق حسابات  اعتماد  إلى 
 (2(6 أبريل   32 في  املنتهية  املالية 
 38 املقرر عقده في موعد أقصاه   ،

أكتوبر 6)2).

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

بناًء على قرار مجلس اإلدارة املؤرخ في 

تقرر تعيين السيد   ،  (2(2 وونيو   (

إدارة  ملذلس   
ً
رئيسا طالكي  محمد 

الشركة ملدة ست سنوات )6 سنوات 

، حتى 38 أكتوبر 6)2)

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 2: الذي ونص على ماولي: 

من   2 املادة  تعدول  على  املوافقة 

القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   84 بتاريخ  االبتدائية بآسفي  

2)2) تحت رقم 583.

882I

 CABINET FISCALE ET COMPTABLE DE

KHEMISSET

TAHA OUALI RENT CAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 CABINET FISCALE ET

COMPTABLE DE KHEMISSET

33 شارع سيدي محمد ، 85222، 

ا خميسات املغرب

TAHA OUALI RENT CAR شركة 

جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي )37 شارع 

عالل بن عبد هللا ا خميسات - 

85222 ا خميسات املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

(8373

 بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (2(2 ووليوز   26 املؤرخ في 

 TAHA OUALI» تسمية الشركة من

. » BELALI CAR» إلى «RENT CAR

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  با خميسات   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 424.

888I

STE REVCOMPTA

SAKAN ALKAWTAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE REVCOMPTA
عمارة رقم 28 الطابق االول الشقة 

24 شارع اكرا املدونة ا ذدودة 
مكناس ، 52222، مكناس املغرب

SAKAN ALKAWTAR شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 

 MAGASIN N°6 IMM N°309
 LOT JNAN MEKNES II - 50000

MEKNES MAROC
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
52832

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SAKAN ALKAWTAR
 : بإوجاز  الشركة  غرض 

PROMOTION IMMOBILIÈRE
TRAVAUX DIVERS

.NEGOCE
 : االجتماعي  املقر  عنوان 
 MAGASIN N°6 IMM N°322
 LOT JNAN MEKNES II - 52222

.MEKNES MAROC
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : وحياوي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  وحياوي  احمد  السيد 
اتواركة   ( الصحراء  تجزئة   28

مكناس 52222 مكناس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  وحياوي  احمد  السيد 
اتواركة   ( الصحراء  تجزئة   28

مكناس 52222 مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8282.

88(I

HOUSSAM EDDINE

 STE ESTHETIQUE AUTO
 TETOUAN NORD SUD

SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
HOUSSAM EDDINE

 AV MOHAMED BEN
 ABDERRAHMAN IMM2 1
 ERE ETAGE N 1 PRET DE
 PHARMACIE BAB TOUT ،
93000، TETOUAN MAROC
 STE ESTHETIQUE AUTO

 TETOUAN NORD SUD SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 RESIDENCE OUMMA 8 AV
 9 AVRIL TETOUAN - 93000

.TETOUAN MAROC
تفويت حصص

رقم التقييد في السذل التجاري 
.((453

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (282 مارس   (2 في  املؤرخ 

املصادقة على :
 BACHIR EL )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   YAFI 332
)ة(  السيد  332 حصة لفائدة   أصل 
ABDERAHIM TAHBOUCH بتاريخ 

2) مارس 282).
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   (2 بتاريخ  االبتدائية بتطوان  

282) تحت رقم 722.
883I

FIDUORGA

RAHA SYNDIC SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.
 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC
RAHA SYNDIC SARL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82. زنقة 
ا حرية الطابق 3 الشقة 5 - 2283) 

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465328
في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RAHA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.SYNDIC SARL
الغرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

من الشركة هو:
املمتلكات  صيانة  أمين   -

والسمسرة
- الوساطة في شراء أو بيع أو تأجير 

طرف ثالث أو عقار خاص.
- إدارة اإلوجارات نيابة عن املالك.

- إنشاء وإدارة أمناء عمارات
- صيانة أو مراقبة السلع املذكورة 
)إدارة املرافق أو إدارة املوارد العامة( 
املشاريع  تطوير  استشارات   -

والتسويق املرفق.
وإدارة  واملشورة  املساعدة   -

املشاريع اإلنشائية.
- التخطيط والدوكور.

واألعمال  والبناء  ا خدمات   -

املختلفة.

- استغالل املوجودات االجتماعية 

التي تنشأ عن بيع أو تأجير أو استخدام 

شخ�سي للقطع واملباني ؛

وبشكل عام ، فإن جميع العمليات 

املتعلقة  واإلدارية  والتجارية  املالية 

بهدف  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل 

الشركة بما في جلك استيراد معدات 

التشغيل..

82. زنقة   : عنوان املقر االجتماعي 

 (2283 - 5 3 الشقة  ا حرية الطابق 

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حصة   822   : السيد زنيبر طارق 

بقيمة 822 درهم للحصة .

222 حصة    : السيدة زنيبر غالية 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  طارق  زنيبر  السيد 

منطقة  األصفهاني  أبوفرج  زنقة    8

البيضاء  الدار   2 معاريف  غاسين 

املغرب.

  3 عنوانه)ا(  غالية  زنيبر  السيدة 

 4 الطابق  األصفهاني  أبوفرج  زنقة 

الدار البيضاء   2 معاريف   8( الشقة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نجاة  مخوخي  السيدة 

 4 3  زنقة أبوفرج األصفهاني الطابق 

الدار البيضاء   2 معاريف   8( الشقة 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732862.

884I

ste mifi

MALAMUTE AUTO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste mifi
 rue antisarbie vn meknes ، 84

50000، meknes maroc
MALAMUTE AUTO  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي : رقم 75) 
مرجان ) مكناس  - 52222 مكناس 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
52828

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. MALAMUTE AUTO
ميكانيك   : غرض الشركة بإوجاز 

عام وتشخيص السيارات.
عنوان املقر االجتماعي : : رقم 75) 
52222 مكناس   - ) مكناس   مرجان 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : العلمي  ووسف  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  العلمي  ووسف  السيد 
 52222 3 م ج   ) شقة  اقامة امنية 

مكناس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العلمي  ووسف  السيد 
 52222 3 م ج   ) شقة  اقامة امنية 

مكناس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8247.

885I

HOBBY LIFE MAROC

HOBBY LIFE MAROC
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
HOBBY LIFE MAROC

 AV IBN SINA APPT 6 AGDAL 72
 RABAT ، 10000، RABAT

MAROC
HOBBY LIFE MAROC شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 72 شارع 
ابن سينا شقة 6 أكدال الرباط - 

82222 الرباط املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8444(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   87
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HOBBY LIFE MAROC
استيراد   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتصدور تجارة مواد املطبخ.
72 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - الرباط  أكدال   6 شقة  سينا  ابن 

82222 الرباط املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
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السيد بريشة هشام :  22) حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد بريشة حميد :  822 حصة 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بريشة هشام عنوانه)ا( حي 
املغرب العربي رقم 835 تمارة 222)8 

تمارة املغرب.
السيد بريشة حميد عنوانه)ا( حي 
املغرب العربي رقم 835 تمارة 222)8 

تمارة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بريشة هشام عنوانه)ا( حي 
املغرب العربي رقم 835 تمارة 222)8 

تمارة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  التجارية بالرباط  

2)2) تحت رقم 825428.

886I

FIDUCIARE ECF

 DERMATOLOGIC
COSMETIC PRODUCTS
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 846
 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC
 DERMATOLOGIC COSMETIC

PRODUCTS شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي حي عادل 
زنقة 2 رقم 88 الشقة 8  الحي 

املحمدي  2222)  الدار البيضاء 
املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(65745
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   2( في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

االستراد والتصدور و توزيع األجهزة 
الطبية

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732482.

887I

CMGP SA

FYM ASSET 06
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CMGP SA
املركب الصناعي صابينو تجزئة )82 
إلى 825 ،النواصر،الدار البيضاء ، 

42)2)، الدار البيضاء املغرب
FYM ASSET 06 شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 شارع 
عبد هللا بن واسين إقامة شمس  - 

2322) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
442842

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 ووليوز   85
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ASSET 26
الشراء   -  : غرض الشركة بإوجاز 

البيع وكراء العقارات.
- التسيير وصيانة العقارات.  

87 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - عبد هللا بن واسين إقامة شمس  

2322) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد معماه ووسف  

85 حدائق مجباركاليفورنيا  2852) 

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد معماه ووسف  

85 حدائق مجباركاليفورنيا  2852) 

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 282) تحت رقم -.

888I

CMGP SA

FYM ASSET 07
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CMGP SA

املركب الصناعي صابينو تجزئة )82 

إلى 825 ،النواصر،الدار البيضاء ، 

42)2)، الدار البيضاء املغرب

FYM ASSET 07 شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 شارع 

عبد هللا بن واسين إقامة شمس - 

2322) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

448275

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   85

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ASSET 27

الشراء   -  : غرض الشركة بإوجاز 

البيع وكراء العقارات.

- التسيير وصيانة العقارات.  

87 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 - إقامة شمس  واسين  بن  عبد هللا 

2322) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ووسف  معماه  السيد 

 (2852 حدائق مجباركاليفورنيا   85

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ووسف  معماه  السيد 

 (2852 حدائق مجباركاليفورنيا   85

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 282) تحت رقم -.

882I

TRANSACTION SOLUTION

 TRANSACTION SOLUTION

SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

حل شركة

TRANSACTION SOLUTION

 AV ABI JARIR TABARI RES

 YACINE BLOC B LOCALE N82

 ANNEXE II TANGR ، 90000،

ALHOCEIMA MAROC

 TRANSACTION SOLUTION

SARL AU شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد)في 

طور التصفية(
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 AV ABI وعنوان مقرها اإلجتماعي
 JARIR TABARI RES YACINE

 BLOC B LOCALE N10 ANNEXE
II TANGER - 90000 طنجة املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.75837
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (282 شتنبر   86 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 
 TRANSACTION SOLUTION
 822.222 SARL AU  مبلغ رأسمالها 
 AV درهم وعنوان مقرها اإلجتماعي 
 ABI JARIR TABARI RES YACINE
 BLOC B LOCALE N82 ANNEXE
II TANGER - 22222 طنجة املغرب 
الشركة  خسائر  زيادة   : ل  نتيجة 

وعذزها عن االستمرار.
 AV ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 ABI JARIR TABARI RES YACINE
 BLOC B LOCALE N82 ANNEXE

II TANGR - 22222 طنجة املغرب. 
و عين:

السيد)ة( زيد  العمرتي و عنوانه)ا( 
طنجة   6 رقم  أ  زنقة  القصبي  حي 
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   22222

للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
دجنبر   23 بتاريخ  بطنجة   التجارية 

282) تحت رقم 8823.
8(2I

Sonrisa

SUD EST MINERAI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng
 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc
SUD EST MINERAI شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي الزنقة 88 

شارع محمد ا خامس ا ذرف أرفود 

- 22))5 أرفود املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

83755

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   82

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SUD  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.EST MINERAI

 -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

اإلستغالل املعدني

- اإلستغالل الفالحي

- أشغال متنوعة أو البناء.

عنوان املقر االجتماعي : الزنقة 88 

شارع محمد ا خامس ا ذرف أرفود - 

22))5 أرفود املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد همو مصطفى :  852 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

حصة   852   : علي  همو  السيد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

422 حصة    : السيد همو محمد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

852 حصة    : السيد همو ادريس 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 852   : نعيمة  بحيحي  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مصطفى  همو  السيد 
ا خامس  محمد  شارع   482 رقم 

ا ذرف 352)5  أرفود املغرب.

رقم  عنوانه)ا(  علي  همو  السيد 
22 حي موالي ادريس األول  زنقة   24

الريصاني 452)5 الريصاني املغرب.
السيد همو محمد عنوانه)ا( زنقة 
ا ذرف  املقاومة  شارع   32 رقم   2(

352)5  أرفود املغرب.
السيد همو ادريس عنوانه)ا( رقم 

ا ذرف  ا خامس  محمد  شارع   82

352)5  أرفود املغرب.

عنوانه)ا(  نعيمة  بحيحي  السيدة 
ا خامس  محمد  شارع   865 رقم 

ا ذرف 352)5  أرفود املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مصطفى  همو  السيد 
ا خامس  محمد  شارع   482 رقم 

ا ذرف 352)5  أرفود املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية بالرشيدوة  بتاريخ 88 ماي 

2)2) تحت رقم 328.

8(8I

EKILIBRE CONSULTING

AYADO PROMO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

AYADO PROMO شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 77)8 

شارع ) مارس حي مسرة عين الشق 

77)8 شارع ) مارس حي مسرة عين 

الشق 2322) البيضاء املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(65227

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (282 وونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :

اركيب   حسن  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   822

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222

ضحى اركيب بتاريخ )) وونيو 282).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

غشت 282) تحت رقم 788625.

8((I

CMGP SA

FYM ASSET 08
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CMGP SA

املركب الصناعي صابينو تجزئة )82 

إلى 825 ،النواصر،الدار البيضاء ، 

42)2)، الدار البيضاء املغرب

FYM ASSET 08 شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 شارع 

عبد هللا بن واسين إقامة شمس - 

2322) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4488(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 ووليوز   85

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FYM  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.ASSET 28

الشراء   -  : غرض الشركة بإوجاز 

البيع وكراء العقارات.
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- التسيير وصيانة العقارات.  
87 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 
 - إقامة شمس  واسين  بن  عبد هللا 

2322) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  ووسف  معماه  السيد 
 (2852 حدائق مجباركاليفورنيا   85

الدارالبيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ووسف  معماه  السيد 
 (2852 حدائق مجباركاليفورنيا   85

الدارالبيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.
8(3I

عبدو أسفار

عبدو أسفار
إعالن متعدد القرارات

عبدو أسفار
68 مركز الرياض شارع لال الياقوت  
الدور الثاني مكتب رقم 83 الدار 
البيضاء ، 2234)، الدار البيضاء 

اململكة املغربية
عبدو أسفار «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»
وعنوان مقرها االجتماعي: 8 زنقة 
ليوتنا بيرج الدور األر�سي  الدار 
البيضاء - 2234) الدار البيضاء 

اململكة املغربية.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.348578

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 83 فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
للسيد  التابعة  حصة   422 تفويت 
للسيد محمد  الرحمن   الركبي عبد 

طاهر بركات.

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

للسيدة  التابعة  حصة   (22 تفويت 

للسيد  املحمدي بوراس لال فاطمة  

محمد طاهر بركات

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

للسيدة  التابعة  حصة   (22 فويت 

للسيد محمد طاهر  الركبي   لعزيزة 

بركات

على  ونص  الذي   :4 رقم  قرار 

من  السادس  البند  تعدول  ماولي: 

ليتم  للشركة  االسا�سي  القانون 

من  ا حالية  الشركة  في  املسامة 

املبالغ النقدوةمن قبل كل من السيد 

ادري�سي وكيلي واسر مئتين الف درهم 

والسيد محمد طاهر بركا ت ثمانمائة 

الف درهم 

قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

القانون  من  السابع  البند  تعدول 

للسيد  ليصبح  للشركة  األسا�سي 

حصة   (22 اسر  وكيلي  ادري�سي 

 822 بركات  طاهر  محمد  والسيد 

 8222 حصة  علما ان قيمة ا حصة 

درهم 

قرار رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

قبول استقالة السيد ادري�سي وكيلي 

للشركة  املسير  منصب  من  واسر 

بركات  طاهر  محمد  ال�سي  وتعين 

مسيرا للشركة

قرار رقم 7: الذي ونص على ماولي: 

 68 الى  تغيير املقر االسا�سي للشركة 

مركز الرياض شارع لال الياقوت الدور 

الثاني متب 83  الدار البيضاء

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

محمد  السيد  للشركة  مسير  تعيين 

طاهر بركات

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737428.

8(4I

FIDUCIARE ECF

KHOUADRI PROMO
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIARE ECF

 BOULEVARD HAJ OMAR 846

 RIFII BEN JDIA ، 20120،

CASABLANCA MAROC

KHOUADRI PROMO «شركة 

جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: مجموعة 

التقدم ج )GH-87 الطابق الثاني  

سيدي البرنو�سي  2222) الدار 

البيضاء املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 

.323542

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

2)2) تم اتخاج  26 ووليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

خصة اجتماعية الثي   8222 تفويت 

الي  جميلة  خوادي  السيدة  تملكها 

السيد عرسة بوعبيد

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

استقالة السيدة خوادي جميلة من 

مهام ثسيير الشركة

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تعيين السيد عرسة بوعبيد مسيير 

وحيد للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 6: الذي ونص على ماولي: 

ساهم السيد عرسة بوعبيد ب مائة 

ألف درهم في رأسمال الشركة.

بند رقم 85: الذي ونص على ماولي: 

تعيين السيد عرسة بوعبيد مسيير 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732647.

8(5I

ste imtiyaz conseils sarl

SANIA ISTITMAR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste imtiyaz conseils sarl

8 زنقة العربية السعودوة الطابق 

االول ثقة رقم 5 املدونة ا ذدودة 

فاس ، 32222، فاس املغرب

SANIA ISTITMAR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم ا خطابي اقامة بن 

موسة الكواش الطابق الثاني فاس - 

32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

63838

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SANIA : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.ISTITMAR
مقاول   *  : غرض الشركة بإوجاز 

اشغال مختلفة

* تاجر.

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

عبد الكريم ا خطابي اقامة بن موسة 

الكواش الطابق الثاني فاس - 32222 

فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : اعراب  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
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والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اعراب  محمد  السيد 
شارع املعتصم زنقة ابن الرومي زنقة 
تطوان   232(2 تطوان   42 رقم   3

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اعراب  محمد  السيد 
شارع املعتصم زنقة ابن الرومي زنقة 
تطوان   232(2 تطوان   42 رقم   3

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8655.
8(6I

GHIZLANE DOUBLANE

FINATRA
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GHIZLANE DOUBLANE
رقم 5 عمارة العبدي شارع محمد 
السادس ، 4222)، ا ذدودة املغرب
FINATRA شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
 RUE 67 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AZIZ BELLAL 2EME ETAGE,

 N°3 MAARIF - CASABLANCA -
7222) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
46(366

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FINATRA

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

.TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 RUE 67  : عنوان املقر االجتماعي 

 AZIZ BELLAL (EME ETAGE,

 N°3 MAARIF - CASABLANCA -

7222) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : ر�سى  العيمش  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  ر�سى  العيمش  السيد 

دوار اوالد محمد اوالد عمران سيدي 

بنور 4222) ا ذدودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ر�سى  العيمش  السيد 

دوار اوالد محمد اوالد عمران سيدي 

بنور 4222) ا ذدودة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم )8278.

8(7I

 نــاليڤــو

نــاليڤــو
شركة التضامن

تفويت حصص

نــاليڤــو
رقم 388 الشقة رقم 28 حي ودادوة 

السالم ، 78222، بوجدور املغرب

نــاليڤــو شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 388 

الشقة رقم 28 حي ودادوة السالم - 

78222 بوجدور املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

. (5423

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 ووليوز   26 في  املؤرخ 

املصادقة على :

محمود جليخ   )ة(  السيد  تفويت 
522 حصة اجتماعية من أصل 522 
حصة لفائدة  السيد )ة( حمزة جليخ  

بتاريخ 26 ووليوز 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 85 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1365/2020.

8(8I

SAMIR FIDUCIAIRE

ALBEDE
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA IMM 8 APP 3
 3EME ETAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
ALBEDE شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 38، 
تجزئة الرياض - 222)5 الراشيدوة 

املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

83825
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ALBEDE
التغذوة   : بإوجاز  الشركة  غرض 
بتحصيل  خاص  مفوض  العامة، 

الفواتر .
 ،38 : رقم  عنوان املقر االجتماعي 
الراشيدوة   5(222  - تجزئة الرياض 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : رشيد  علوان  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد  علوان  السيد 
الراشيدوة  الرياض  تجزئة   ،38 رقم 

222)5 الراشيدوة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  علوان  السيد 
الراشيدوة  الرياض  تجزئة   ،38 رقم 

222)5 الراشيدوة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 28 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 

وونيو 2)2) تحت رقم 826.
8(2I

ZEPHIR DIGITAL PHOTO

LIZAGRI CONSEIL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة
ZEPHIR DIGITAL PHOTO
 AVENUE ABDELKARIM
 ELKHATABI RESIDENCE
 JAWAD IMMEUBLE 109

 APPARTEMENT  43 3EME
 ETAGE GUELIZ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LIZAGRI CONSEIL شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

عبد الكريم ا خطابي اقامة جواد 
822 الطابق 3 شقة 43 كليز شارع 
عبد الكريم ا خطابي اقامة جواد 

822 الطابق 3 شقة 43 كليز 42222 
مراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.834(8
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في 86 مارس 2)2) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
اقامة  ا خطابي  الكريم  عبد  «شارع 
كليز   43 شقة   3 الطابق   822 جواد 
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اقامة  ا خطابي  الكريم  عبد  شارع 

كليز   43 شقة   3 الطابق   822 جواد 

42222 مراكش املغرب» إلى «مسىرة 
3 رقم 363 حرف د  - 42222 مراكش  

املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 4222.

832I

سيرجيو مني سيرفسس ش. م. م ش. و

سيرجيو مني سيرفسس ش. م. م 
ش. و.

شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

سيرجيو مني سيرفسس ش. م. م 

ش. و

تجزئة كريمة رقم 5, م8، شارع 

العلويين ا ذدودة ، 4222)، 

ا ذدودة املغرب

سيرجيو مني سيرفسس ش. م. م ش. 

و.  شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

كريمة رقم 5، م8, شارع العلويين - 

4222) ا ذدودة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

86542

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   22

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : سيرجيو 

مني سيرفسس ش. م. م ش. و. .

تحويل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ادارية  و  تقنية  استشارات  االموال، 

لشركات،  عالمي  تمثيل  لشركات، 

على  املشارع  تأثير  ملفات  دراسة 

للقطاع  مساعدة  خدمات  البيئية، 

املالي و التأمين. 

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 - شارع العلويين  م8,   ،5 كريمة رقم 

4222) ا ذدودة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : اباتراب   السيد احمد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  اباتراب  احمد  السيد 

5، شارع العلويين  تجزئة كريمة رقم 

4222) ا ذدودة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اباتراب  احمد  السيد 

تجزئة كريمة رقم 5،  شارع العلويين 

4222) ا ذدودة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

االبتدائية با ذدودة  بتاريخ 22 وونيو 

2)2) تحت رقم 25022/2020.

838I

FIDUBAM

PMECLOUD
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUBAM

 N°3 Bd PRINCE SIDI

 MOHAMED  NADOR N°3

  Bd PRINCE SIDI MOHAMED

 NADOR، 62000، NADOR

MAROC

PMECLOUD شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

ا خطابي  زنقة   82   رقم   2)   

الناظور   - 222)6  الناظو املغر ب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84237

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :
االناس  منير  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  اجتماعية  حصة   522
رفيق  )ة(  السيد  522 حصة لفائدة  

بلقا�سي بتاريخ 28 ووليوز 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 83 بتاريخ  بالناضور   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 233.
83(I

AGC CONSULTING

 AMINE أمين پرودوكسيون
PRODUCTION

إعالن متعدد القرارات
AGC CONSULTING

52)، زاوية شارع موالي ووسف 
وبوردو، الطابق 4، شقة 88 ، 
2242)، الدار البيضاء املغرب
 AMINE أمين پرودوكسيون

PRODUCTION «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: )8 ، شارع 
براهيم روداني، كوتييه - -  2222) 

الدار البيضاء املغرب..
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.882(27

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 6) فبراور 2)2)

تم اتخاج القرارات التالية: 
قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
ل82  خبازي  إومان  السيدة  تفويت 
حصة اجتماعية من أصل 82 حصة 
بتاريخ  إسوا هولدونغ  لفائدة شركة 

6) فبراور 2)2)
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تفويت السيد محمد خبازي ل2222 
 2222 أصل  من  اجتماعية  حصة 
إسوا هولدونغ  لفائدة شركة  حصة 

بتاريخ 6) فبراور 2)2)
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
للشركة  القانوني  الشكل  تحويل 
املسؤولية  جات  شركة  شركة  الى 

املحدودة جات الشريك الوحيد.

على  ونص  الذي   :4 رقم  قرار 

ماولي: استقالة السيد محمد خبازي 

تسيير  من  خبازي  إومان  واآلنسة 

الشركة وتعيين السيد نوفل خبازي 

مسير وحيد للشركة  

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

85+7+6+8: الذي ونص  بند رقم 

القانون األسا�سي  تحيين  على ماولي: 

للشركة بموجب هده التغييرات

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732723.

833I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE CONS ET NEGOCE

SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

STE DOMICILE CONSEIL

AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب

 SOCIETE CONS ET NEGOCE

SARL شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي ملريجة 

املركز.عمالة جرسيف - 35822 

جرسيف املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8562

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   88 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

االجهزة  واصالح  صيانة 

املعلوماتية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 26 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 793/2020.

834I
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ATLAS ECOBEND SNC

 SOCIETE ATLAS ECOBEND
SNC

شركة التضامن

حل شركة

ATLAS ECOBEND SNC

 N°96 RUE AIT OUAHI LOT AL

 HARIA ، 15000، KHEMISSET

MAROC

 SOCIETE ATLAS ECOBEND SNC

شركة التضامن)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 26 
زنقة اوت واحي تجزئة ا حرية - 

85222 ا خميسات  املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(8265

العام  ا ذمع  بمقت�سى 

 (2(2 وونيو   (5 اإلستثنائياملؤرخ في 

 SOCIETE تقرر حل شركة التضامن

مبلغ    ATLAS ECOBEND SNC
وعنوان  درهم   822.222 رأسمالها 
زنقة   26 رقم  اإلجتماعي  مقرها 

 85222  - ا حرية  تجزئة  واحي  اوت 

 : ل  نتيجة  املغرب  ا خميسات  

االتفاق على التصفية وجلك لتوقف 

نشاط الشركة.

رقم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - زنقة اوت واحي تجزئة ا حرية   26

85222 ا خميسات  املغرب. 

و عين:

  MOHAMMED السيد)ة( 

 NR 28 RUE )و عنوانه)ا ARDOUZ

 AIT OUALI HAY ZIMERMANE

 85222 KHEMISSET MAROC

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  با خميسات   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 366.

835I

FIDAROC GRANT THORNTON

 GRENOBLOISE
 D'ELECTRONIQUE ET

D'AUTOMATISMES )G.E.A(
شركة التوصية باألسهم 
إنشاء فرع تابع للشركة

FIDAROC GRANT THORNTON
 RUE ALLAL BEN ABDELLAH 47

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 GRENOBLOISE
 D›ELECTRONIQUE ET

  )D›AUTOMATISMES )G.E.A
شركة التوصية باألسهم 

وعنوان مقرها اإلجتماعي مييالن 
42)38، طريق ماالشير - 42)38 

ماالشير فرنسا.
إنشاء فرع تابع للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.465758

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تقرر   (2(2 وونيو   22 في  املؤرخ 
تحت  للشركة   تابع  فرع   إنشاء 
 GRENOBLOISE التسمية 
 D’ELECTRONIQUE ET
الكائن  و   D’AUTOMATISMES
برج   ، مارينا  كازابالنكا  بالعنوان 
شارع محمد بن عبد   ،  3 كريستال 
هللا B26, RDC (2822 الدار البيضاء 
املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 

زاسالڤوڭلو ڭريڭوري سيرول.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732622.
836I

socomif sarl

IRIS AGRO SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
socomif sarl

زنقة محمد ا حصالي عمارة 35 شقة 
رقم ) ، 84225، القنيطرة املغرب
IRIS AGRO SARL  شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية 

شارع ووسف إبن تشافين وشارع 
الستقالل إقامة أنس 8 - 84222 

القنيطرة  املغرب 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

55883
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 IRIS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AGRO SARL
إستغالل   : غرض الشركة بإوجاز 

وإدارة األرا�سي الزراعية .
زاوية   : االجتماعي  املقر  عنوان 
وشارع  تشافين  إبن  ووسف  شارع 
 84222  -  8 أنس  إقامة  الستقالل 

القنيطرة  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
  : السيد عبد اللطيف الفقيرات  
822 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
 (22   : الفقيرات   عماد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
الفقيرات   اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد اعطية بنمنصور 

84222 القنيطرة  املغرب .
السيد عماد الفقيرات  عنوانه)ا( 

املانيا 84222 القنيطرة  املغرب .
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفقيرات   اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( دوار اوالد اعطية بنمنصور 

84222 القنيطرة  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 75482.
837I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

SOCIETE TARRICHT SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°42
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
SOCIETE TARRICHT SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي قصر 

الزاوية البكرية مدغرة الراشيدوة - 
222)5 الرشيدوة املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.8552
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 22 ووليوز 2)2) تم  تحويل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
مدغرة  البكرية  الزاوية  «قصر  من 
الرشيدوة   5(222  - الراشيدوة 
زنقة   32 رقم  «العمارة  إلى  املغرب» 
رقم  الشقة  الثاني  الطابق  البقيع 
الرشيدوة    5(222  - الراشيدوة   4

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 180/2020.

838I

STE DOMICILE CONSEIL

 SOCIETE MESNATRA
SARLAU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100، جرسيف 

املغرب
 SOCIETE MESNATRA SARLAU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  شقة على 
اليمين، الطابق الثاني ملك حفص 

رقم 883،شارع محمد ا خامس
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 جرسيف   - 35822 جرسيف 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

en cours

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SOCIETE MESNATRA SARLAU

أعمال   :  : بإوجاز  غرض الشركة 

نظام تكييف  تركيب   مختلفة-  بناء 

 - التفاوض   - املراقبة  وكاميرا  الهواء 

االستيراد والتصدور.

عنوان املقر االجتماعي :  شقة على 

ملك حفص  الثاني  الطابق  اليمين، 
ا خامس  محمد  883،شارع  رقم 

جرسيف            - 35822 جرسيف 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
املسناوي  علي  محمد  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
املسناوي  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( الثكنة العسكرية ا حاجب          

35822 جرسيف املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
املسناوي  علي  محمد  السيد 

عنوانه)ا( الثكنة العسكرية ا حاجب 

35822 جرسيف املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 799/2020.

832I

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

STE RI4 SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

العبدالوي لالشغال املحاسبتية

عمارة نوميدوا شارع محمد ا خامس 

الطابق )الشقة3 تازة ، 35222، 

تازة املغرب

STE RI4 SARL AU شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار 

الصباب جماعة مكناسة الشرقية 

محنية - 35222 تازة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

5425

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.RI4 SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة او البناء .

دوار   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الشرقية  مكناسة  جماعة  الصباب 

محنية - 35222 تازة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : مراد  الزوين  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مراد  الزوين  السيد 
موالي ووسف    ( تجزئة املراني شقة 

35222 تازة املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مراد  الزوين  السيد 
موالي ووسف    ( تجزئة املراني شقة 

35222 تازة املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  بتازة   االبتدائية 

2)2) تحت رقم )8).

842I

SACO CONSEIL

ABOURHIM TRAVAUX
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SACO CONSEIL

 MHAMID 9 N 468 1ER ETAGE
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ABOURHIM TRAVAUX شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 
ا حفرة رقم 385 االمل ملحاميد 
مراكش. - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824267
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ABOURHIM TRAVAUX
: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

اعمال البناء  .

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ملحاميد  االمل   385 رقم  ا حفرة 

مراكش. - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 522   : ابورحيم   السيد حسن  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
  : ابورحيم   الواحد  عبد  السيد 
522 حصة بقيمة 822 درهم للحصة 
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد حسن  ابورحيم  عنوانه)ا( 
اسكجور تجزئة ادرار رقم 67 مراكش 

42222 مراكش املغرب.
ابورحيم   الواحد   عبد  السيد 
 67 رقم  ادرار8  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 مراكش  اسكجور 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابورحيم   الواحد   عبد  السيد 
 67 رقم  ادرار8  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   42222 مراكش  اسكجور 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 82)884.
848I

COMPTAMEK

 H.AGRONOMIA
CONSULTING

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
 H.AGRONOMIA CONSULTING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي اكدال 
رقم 848 شارع رقم  84 مكناس - 

52262 مكناس املغرب 
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تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

52288

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.H.AGRONOMIA CONSULTING

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

انتاج  تجارة  تقنيات  في  *االستشارة 

املحاصيل

*التجارة في منتجات التنظيف

*التجارة بصفة عامة.

عنوان املقر االجتماعي : حي اكدال 
 - مكناس   84 شارع رقم    848 رقم 

52262 مكناس املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد عبد العالي اعراب  :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

اعراب  العالي  عبد  السيد 

بن  اوحمد  حموا   اوت  عنوانه)ا( 

صميم  3)538 افران املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

اعراب  العالي  عبد  السيد 

بن  اوحمد  حموا   اوت  عنوانه)ا( 

صميم  3)538 افران املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8)82.

84(I

COMPTAMEK

 EL ALAOUI GOLDEN
SOLUTION

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

 EL ALAOUI GOLDEN

SOLUTION  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

البساتين رقم )2 مكرر عين 

توجدات  - 58822 عين توجدات 

ا حاجب املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

52283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EL  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. ALAOUI GOLDEN SOLUTION

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

*االستشارة في تقنيات تجارة اإلنتاج 

البستاني

*التجارة في املواد الفالحية 

*التجارة بصفة عامة.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

البساتين رقم )2 مكرر عين توجدات  

ا حاجب  توجدات  عين   58822  -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

العلوي  موالي  حسن  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
العلوي  موالي  حسن  السيد 
عين  وليلي  حي   472 رقم  عنوانه)ا( 
توجدات  عين   58822 توجدات  

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
العلوي  موالي  حسن  السيد 
عين  وليلي  حي   472 رقم  عنوانه)ا( 
توجدات  عين   58822 توجدات  

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8238.
843I

 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

STE RISE IN VALLEY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-
SERVICES AUX ENTREPRISES
مكتب رقم ) عمارة واسين شارع 

ا حسن الثاني أحداف أزرو ، 
53822، أزرو املغرب

STE RISE IN VALLEY  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اودمران 
بن الصميم - 3)538 ازرو املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.645
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   88 في  املؤرخ 

املصادقة على :
الطويل  عزيز   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  اجتماعية  حصة   8.222
)ة(  السيد  لفائدة   حصة   8.222
وونيو   88 بتاريخ  الطويل   اومان 

.(2(2

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 645.

844I

fiduazizi

PUERTO MEROU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

fiduazizi
شارع عمر املختار حي القدس شارع 
عمر املختار حي القدس، 7222، 

العيون املغرب
PUERTO MEROU شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
 LOT وعنوان مقرها االجتماعي
 LA MARCHE VERTE VILLE

 EL MARSA NR 846   - 70000
.LAAYOUNE MAROC

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

88(68
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم تغيير   (2(2 ووليوز   84 املؤرخ في 
 PUERTO» من  الشركة  تسمية 
 PUERTO LION» إلى   «MEROU

. «FISH
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالعيون  بتاريخ 85 ووليوز 

2)2) تحت رقم 1378/2020.

845I

COMPTASAM

إكسبورط دو فغوي أدميل
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTASAM
82 شارع أبي بكر الرازي إقامة الرازي 

الطابق السفلي ، 22282، طنجة 
املغرب

إكسبورط دو فغوي أدميل 
شركة جات مسؤولية محدودة
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 جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 883 شارع 
ولي العهد، مركز إنريا طابق السفلي 

مكتب رقم 83 - 22222 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
826(27

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

إكسبورط دو فغوي أدميل.
شراء   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 
وتجارة  وتصدور  واستيراد  وبيع 

التجزئة أو ا ذملة بجميع أنواعها
ا حمضيات أو الفاكهة أو ا خضار 

، فضفاضة أو معبأة
واملواد  املعدات  وبيع  شراء   -
املصنعة  أو شبه  النهائية  واملنتجات 

واآلالت و
اآلالت الزراعية أو الغذائية

- االستيراد والتصدور بشكل عام.
وتأجير واستئجار  واقتناء  إنشاء   -

جميع صنادوق اإلدارة
وتشغيل  وتركيب  وتأجير  تجارة 

كافة املؤسسات والصنادوق
العمل  وورش  واملصانع  التجارة 
املتعلقة بواحد أو أكثر من األنشطة 

املحددة..
 883  : االجتماعي  املقر  عنوان 
طابق  إنريا  مركز  العهد،  ولي  شارع 
 22222  -  83 رقم  مكتب  السفلي 

طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

السيد بيروز فيرناندوزلويس :  822 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

فيرناندوزلويس  بيروز  السيد 

إسبانيا   (8222 إسبانيا  عنوانه)ا( 

إسبانيا.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

فيرناندوزلويس  بيروز  السيد 

إسبانيا   (8222 إسبانيا  عنوانه)ا( 

إسبانيا

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 62)3.

846I

 FIDUCIAIRE» STE  MULTI-SERVICES AUX

ENTREPRISES

STE RISE IN VALLEY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتماعي للشركة

FIDUCIAIRE» STE  MULTI-

SERVICES AUX ENTREPRISES

مكتب رقم ) عمارة واسين شارع 

ا حسن الثاني أحداف أزرو ، 

53822، أزرو املغرب

STE RISE IN VALLEY شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 6 أوت 

 حسن أوبراهيم الريبعة تيزكيت - 

53224 اوفران املغرب.

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.645

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في )8 فبراور 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
«رقم 6 أوت  حسن أوبراهيم الريبعة 

53224 اوفران املغرب» إلى  تيزكيت - 

 538(3  - «الى اودمران بن الصميم 

ازرو  املغرب».

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  بازرو   االبتدائية 

2)2) تحت رقم 645.
847I

SAMIR FIDUCIAIRE

OURTAP
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة
SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA IMM 8 APP 3
 3EME ETAGE VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
OURTAP  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي محل 

بالطابق السفلي و الطابق االول، 
زنقة الباب، رقم )، توالل - 52222 

مكناس املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.48227

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(2 7) فبراور  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

الركراكي محمد  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   86 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم 8325.
848I

PALMIERS PROMO

PALMIER PROMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
PALMIERS PROMO

 RES  AL FATH, 217 BD BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE, ETAGE
 ،1 N°3 CASABLANCA ، 20380

الدارالبيضاء املغرب
PALMIER PROMO شركة جات 

املسؤولية املحدودة
  RES وعنوان مقرها اإلجتماعي
 AL FATH, 217 BD BRAHIM
 ROUDANI PROLONGE,

 ETAGE 1 N°3 CASABLANCA

الدارالبيضاء 2382) الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465647

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PALMIER PROMO

الترويج   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاري واألعمال املتنوعة.

  RES  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 AL FATH, (87 BD BRAHIM

 ROUDANI PROLONGE, ETAGE

N°3 CASABLANCA 8 الدارالبيضاء 

2382) الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 422.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حمدان  العلمي  نوفل  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.622   :

للحصة .

822 حصة    : السيد سالوي فهد 

بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد سالوي محمد :  822 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

 822   : عبدهللا  سالوي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 : حمدان  العلمي  نوفل  السيد   

8622 بقيمة 822 درهم.

بقيمة   822  : السيد سالوي فهد 

822 درهم.

السيد سالوي محمد : 822 بقيمة 

822 درهم.
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 822  : عبدهللا  سالوي  السيد 
بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

حمدان  العلمي  نوفل  السيد 
عنوانه)ا( رقم 82تجزئة املسفر شقة 
 32222 اموزار  طريق   3 الطابق   6

فاس املغرب.
عنوانه)ا(  فهد  سالوي  السيد 
تجزئة الياسمين شقة ) طريق اموزار 

32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  سالوي  السيد 
اقامة ندى زنقة ابي بكر زنيبرشقة 84 

32222 فاس املغرب.
السيد سالوي عبدهللا عنوانه)ا( 
حي ولي العهد زنقة 8 فيال 3) 32222 

فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
حمدان  العلمي  نوفل  السيد 
عنوانه)ا( رقم 82تجزئة املسفر شقة 
فاس   32222 طريق    3 الطابق   6

املغرب
عنوانه)ا(  فهد  سالوي  السيد 
تجزئة الياسمين شقة ) طريق اموزار 

32222 فاس املغرب
عنوانه)ا(  محمد  سالوي  السيد 
اقامة ندى زنقة ابي بكر زنيبرشقة 84 

32222 فاس املغرب
السيد سالوي عبدهللا عنوانه)ا( 
حي ولي العهد زنقة 8 فيال 3) 32222 

فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 2)7325.
852I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

MOUCHI BEAUTY
شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS

 N° 45 AV HASSAN II IMM
 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،

FES MAROC
MOUCHI BEAUTY شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي مكتب رقم 

84 بالطابق ) عمارة فضاء مرينا 
زاوية زنقة طارق ابن زياد و زنقة عبد 
الكريم ابن جلون اكدال - 32222 

فاس املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63858

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MOUCHI BEAUTY
العناوة   -  : غرض الشركة بإوجاز 

با ذمال
- حمام.

مكتب   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم 84 بالطابق ) عمارة فضاء مرينا 
زاوية زنقة طارق ابن زياد و زنقة عبد 
 32222  - اكدال  ابن جلون  الكريم 

فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة اسماء موحوش :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة اسماء موحوش عنوانه)ا( 
زنقة عين السبع رقم 832 حي النهضة 

القرية سال 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيدة اسماء موحوش عنوانه)ا( 
زنقة عين السبع رقم 832 حي النهضة 

القرية سال 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1677/2020.

858I

jamal ait hommad

LEETECHIP
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
jamal ait hommad

 BLOC C N° 519 HAY EL
 YASSMINE SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
LEETECHIP شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي النهضة 

قطاع 8 رقم 88) تمارة 222)8 
تمارة مغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
832238

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (5
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.LEETECHIP
االستيراد   : غرض الشركة بإوجاز 

والتصدور.
حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
تمارة   (88 رقم   8 قطاع  النهضة 

222)8 تمارة مغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : الكرماني  صالح  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 522   : ميلود  بن  سامي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد صالح الكرماني عنوانه)ا( 
حي النهضة قطاع 8 رقم 88) 222)8 

تمارة مغرب.

السيد سامي بن ميلود عنوانه)ا( 

 86222  8(37 رقم  الرياض  حي 

سيدي قاسم مغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد صالح الكرماني عنوانه)ا( 
حي النهضة قطاع 8 رقم 88) 222)8 

تمارة مغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  االبتدائية بتمارة  

2)2) تحت رقم 568.

85(I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

SMART DETROIT SARL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

-24 زنقة جبل طارق، إقامة جبل 

طارق، الطابق الرابع رقم 2 ، 

22222، طنجة املغرب

SMART DETROIT SARL شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي املنطقة 

ا حرة للتصدور بطنجة، قطعة 

84 رقم 8 مكتب رقم 5) - 22222 

طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

825887

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SMART DETROIT SARL
خدمات   : بإوجاز  الشركة  غرض 
صناعة  بقطاع  ا خاصة  الهندسة 

السيارات.
املنطقة   : عنوان املقر االجتماعي 
 84 قطعة  بطنجة،  للتصدور  ا حرة 
رقم 8 مكتب رقم 5) - 22222 طنجة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : رشيد  مجاهد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  رشيد  مجاهد  السيد 
 72222  46 رقم   ( البساتين  تجزئة 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد  مجاهد  السيد 
 72222  46 رقم   ( البساتين  تجزئة 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   26 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 845)3).

853I

smaticomp

ILMA IVEST SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel
 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc
ILMA IVEST SARL AU شركة جات 

مسؤولية محدودة جات
 الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 858 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدونة 

اليسرئ ن ج حي املعاريف - 32)2) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465567

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   27

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ILMA  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.IVEST SARL AU

مبادالت   : بإوجاز  غرض الشركة 

عقارية.

عنوان املقر االجتماعي : 858 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدونة 

 (2(32  - اليسرئ ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

الشركة:   رأسمال  مبلغ 

4.865.222 درهم، مقسم كالتالي:

 48.652   : السيد مصطفى امين 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 48652  : السيد مصطفى امين   

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  امين  مصطفى  السيد 
حي رياض السالم   8 رقم   3(4 زنقة 

اكادور 2222) الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  امين  مصطفى  السيد 
حي رياض السالم   8 رقم   3(4 زنقة 

اكادور 2222) الدارالبيضاء املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 27 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732488.

854I

achaa lahcen

DEAL BATIMENTS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE
 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
DEAL BATIMENTS شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي اقامة دار 
السعادة 8 الشقة رقم 4 الطابق ) 
العمارة 3 مراكش - 42222 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DEAL  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.BATIMENTS
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

االشغال العمومية.
عنوان املقر االجتماعي : اقامة دار 
 ( الطابق   4 الشقة رقم   8 السعادة 
مراكش   42222  - مراكش   3 العمارة 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الوردي  زهرة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الوردي  زهرة  السيدة 

 42222 ا حوز  امزميز  االداري  الحي 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الوردي  زهرة  السيدة 

 42222 ا حوز  امزميز  االداري  الحي 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883283.

855I

ELITE FIDUCIARE

WAM MAROC
شركة جات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتماعي للشركة

ELITE FIDUCIARE

 BEAU SITE AIN SEBAA ، 24500،

CASABLANCA MAROC

WAM MAROC شركة جات 

املسؤولية املحدودة

 Lot وعنوان مقرها اإلجتماعي

 N°(52-Zone Industrielle Ouest

 de Mohammedia - 28810

.mohammedia Maroc

تحويل  املقر االجتماعي للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.86652

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

املؤرخ في 3) مارس 2)2) تم  تحويل  

من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 

 Lot N°(52-Zone Industrielle»

 Ouest de Mohammedia - (8882

إلى   «mohammedia Maroc

 Zone Industrielle Sud-Ouest»

 Lot n°16, 2ème étage - 28810

.«Mohammedia  Maroc
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 788.
857I

BURCICA

النماب
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
BURCICA

)43 زنقة مصطفى املعاني املكتب 
84 الطابق 5 الدار البيضاء ، 
2682)، الدار البيضاء املغرب
النماب شركة جات املسؤولية 

املحدودة)في طور التصفية(
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 شارع 
الزرقطوني الطابق 6 الرقم 88  - 

2222) الدار البيضاء املغرب.
حل شركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.325235

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
2)2) تقرر حل  8) فبراور  املؤرخ في 
املحدودة  املسؤولية  جات  شركة 
 8.522.222 مبلغ رأسمالها  النماب  
 52 اإلجتماعي  درهم وعنوان مقرها 
شارع الزرقطوني الطابق 6 الرقم 88  
- 2222) الدار البيضاء املغرب نتيجة 

ل : توقف نشاط الشركة.
و حدد مقر التصفية ب 52 شارع 
 -   88 الرقم   6 الطابق  الزرقطوني 

2222) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  دراريس  مهدي   السيد)ة( 
ا خامس  محمد  شارع   ( عنوانه)ا( 
طابق ) شقة 7 زاوية البير 8 بيلفدور  
املغرب  البيضاء  الدار   (2322

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 2( بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

مارس 2)2) تحت رقم 766)73.
858I

ste cofiguer sarl

STE HAMDANI GUIR
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE HAMDANI GUIR شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

ملوية ) رقم القطعة )46 - 35822 

جرسيف املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

8768

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   85

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HAMDANI GUIR

اشغال   -  : غرض الشركة بإوجاز 

مختلفة او  البناء 

- االشغال الغابوية

- االستيراد والتصدور.

تجزئة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 35822 -  46( ) رقم القطعة  ملوية 

جرسيف املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

حمداني  ا حفيض  عبد  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

حمداني  ا حفيض  عبد  السيد 

بودنيب  املسيرة  حي  عنوانه)ا( 

الراشيدوة 22)5 الراشيدوة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

حمداني  ا حفيض  عبد  السيدة 

بودنيب  املسيرة  حي  عنوانه)ا( 

الراشيدوة 222)5 الراشيدوة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بجرسيف   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 798/2020.

852I

tracom cg

 COMPTOIR FATH DE

CONSTRUCTION
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

tracom cg

 rue abi nouaim n°8 vn fes ،

30000، FES MAROC

 COMPTOIR FATH DE

CONSTRUCTION شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 87 شارع 

مصراملدونة ا ذدودة - 32222 فاس 

املغرب .
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.877(8

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 وونيو   (( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   4.552.222»

«222.222.) درهم» إلى «6.552.222 

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1633/2020.

862I

KEVELEC

KEVELEC
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 
KEVELEC

 Avenue Abou Bakr El kadiri,
 Résidence Naim, Immeuble 5,
 étage 1, Appartement 2, Sidi

 maarouf. ، 20000، Casablanca
Maroc

KEVELEC شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي شارع ابو 
بكر القادري، اقامة النعيم ،عمارة 
5، الطابق األول ، شقة رقم )2، 
سيدي معروف - 2222) الدار 

البيضاء  املغرب.
توسيع نشاط الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.45(4(7

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 ووليوز   27 في  املؤرخ 
نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :
ا حرف  البناء  ذميع  أعمال   -
وأعمال  اإلنشائية  )األعمال 

التشطيب(.
- بناء الشبكات الكهربائية.

- أعمال الطرق، الطرق ا حضرية 
والشبكات املختلفة...

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732748.

868I

HLZCONSULTING

ياسمين
شركة املحاصة

تحويل الشكل القانوني للشركة
HLZCONSULTING

 Residence Fajwa  Avenue
 Hassan II,1er Etage ,App.04B
 Gueliz MARRAKECH، 40000،

Marrakech Maroc
واسمين شركة املحاصة
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و عنوان مقرها االجتماعي باب 
اطلس دوار سيدي سعيد الكوط سغ 

جنانات  - 42222 مراكش .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.824282

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
2)2) تم تحويل  32 وونيو  املؤرخ في 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
املحاصة» إلى «شركة جات املسؤولية 

املحدودة».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884882.

86(I

مكتب العريش لالستشارة

مكتب العريش لالستشارة
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتب العريش لالستشارة
54) موالي علي الشريف الطابق 
الثالث ، 65822، تاوريرت املغرب
مكتب العريش لالستشارة  شركة 

جات مسؤولية محدودة 
جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي طابق 3 
رقم 54) تجزئة موالي علي الشريف 

- 65822 تاوريرت  املغرب 
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
8858

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مكتب   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

العريش لالستشارة .

 : بإوجاز  الشركة  غرض 

االستشارات الضريبية.

 3 طابق   : عنوان املقر االجتماعي 

رقم 54) تجزئة موالي علي الشريف 

- 65822 تاوريرت  املغرب .

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

 822   : السيد جواد العيشاوي  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد جواد العيشاوي  عنوانه)ا( 

تجزئة موالي علي   (54 رقم   3 طابق 

الشريف 65822 تاوريرت  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد جواد العيشاوي  عنوانه)ا( 

تجزئة موالي علي   (54 رقم   3 طابق 

الشريف 65822 تاوريرت  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بتاوريرت   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 885.

865I

AUDEC PARTNERS MAROC

EM BATIMENT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

AUDEC PARTNERS MAROC

 Boulevard Zerktouni, 7ème ((3

 étage ، 20100، Casablanca

Maroc

EM BATIMENT  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 

 BD ZERKTOUNI ETAGE 2

 N 12 CASABLANCA 20300

.CASABLANCA MAROC

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(762(8

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 وونيو   (( املؤرخ في 

 EL السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

MENJRA SMAIL كمسير آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)832.

866I

ANOIR & ASSOCIES

HERBORISTE DIWAN
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ANOIR & ASSOCIES

 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،

30000، fes Maroc

HERBORISTE DIWAN شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 28 

درب سيدي بناني دووان الساغا 

32222 فاس املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.58728

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (287 فبراور   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :

أحمد   )ة(  السيد  تفويت 

بوسفيحة 332 حصة اجتماعية من 

)ة(  السيد  222 حصة لفائدة   أصل 

الطاهر شاطر بتاريخ )) فبراور 287).

اإلاله  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

بوصفيحة 332 حصة اجتماعية من 

)ة(  السيد  222 حصة لفائدة   أصل 

الطاهر شاطر بتاريخ )) فبراور 287).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

ووليوز   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 4)86.

867I

BUSINESS CENTER.COM

 NOYAU PRIVATE
ACADEMY

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
شارع عبد املومن رقم 36) إقامة 

ف 8 الطابق الثاني رقم 6 ، 2322)، 
الدارالبيضاء املغرب

 NOYAU PRIVATE ACADEMY
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع عبد 
املومن رقم 36) زنقة باسكي اقامة 
ف8 الطابق الثاني - 2322) الدار 

البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد  رقم 
التقييد في السذل التجاري : 

465683
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.NOYAU PRIVATE ACADEMY
غرض   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة في املغرب وفي ا خارج:
ا خاصان  والتدريب  التعليم   •

بجميع أشكالهما ؛
واملتوسط  املدر�سي  التعليم   •

والثانوي ؛
رياض   ، ا حضانة   ، ا حضانة   •
األطفال ، التعليم االبتدائي والثانوي.

• دروس مسائية ودعم ؛
• بيع الكتب واملواد التعليمية.

واملناسبات  الرحالت  تنظيم   •
الالمنهذية  )األنشطة  الثقافية 

والصيفية(.
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األنشطة  جميع  تحقيق   •
الرياضية.

• التحضير لالمتحانات.
• مركز التدريب واللغات األجنبية.

• إدارة النقل املدر�سي.
الطهي  )إعداد  املقاصف  إدارة   •
والوجبات  واملرطبات  واملطاعم 

ا خفيفة ، وما إلى جلك( ؛
في  ا خدمات  كافة  تقدوم   •

املذاالت املذكورة أعاله.
السلع  جميع  وتصدور  استيراد   •

واملنتجات وا خدمات ؛
• التمثيل والتعاقد من الباطن.

جميع  في  الشركة  مشاركة   •
الشركات أو الشركات التي تم إنشاؤها 
والتي ومكن   ، أو التي سيتم إنشاؤها 
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  ربطها 
بكائن الشركة أو أي كائنات مماثلة أو 

جات صلة ، وال سيما إلى
من  التي  الشركات  أو  الشركات 
املرجح أن يساهم هدفها في تحقيق 
وجلك بأي شكل   ، الهدف االجتماعي 
طريق  عن  سيما  ال   ، األشكال  من 
إنشاء شركات جدودة أو مساهمات أو 

عمليات اندماج أو شركات مشاركة.
جميع  ترتبط   ، عام  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  العمليات 
املالية أو املنقولة أو العقارية بأي من 
األشياء املذكورة أعاله بشكل مباشر 
أو غير مباشر ، أو بأي أشياء مشابهة 
ومن املرجح أن تعزز   ، أو جات صلة 

تطوير الشركة.
جميع  فإن   ، عام  وبشكل 
أو  الصناعية  أو  التجارية  العمليات 
املالية أو املنقولة أو العقارية تتعلق 
بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من 
األشياء املذكورة أعاله ، أو بأي أشياء 
مماثلة أو جات صلة ، ومن املرجح أن 

تعزز تطوير الشركة
عنوان املقر االجتماعي : شارع عبد 
زنقة باسكي اقامة   (36 املومن رقم 
الدار   (2322  - الثاني  الطابق  ف8 

البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  
درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : لعزيزي  املهدي  السيد 
حصة بقيمة 822.222 درهم للحصة  
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  لعزيزي  املهدي  السيد 
دار ملان بلوك د عمارة 24 رقم 6 ع س 

52)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لعزيزي  املهدي  السيد 
دار ملان بلوك د عمارة 24 رقم 6 ع س 

52)2) الدار البيضاء املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732532.
868I

 CABINET COMPTABLE AL MESSOUDI

AHMED

 STE TOURISTIQUE EL
BOUGHAZ

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
 CABINET COMPTABLE AL

MESSOUDI AHMED
 AV DE LA LIBERTE 80 IMM
 GIBRALTAR BUREAU 21 C
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
 STE TOURISTIQUE EL

BOUGHAZ شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

 RUE 8 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 ANOUAL - 90000 TANGER

.MAROC
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.4572

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 وونيو   (( في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«322.222 درهم» أي من «522.222 
عن  درهم»   822.222» إلى  درهم» 
أو  نقدوة  حصص  تقدوم    : طريق 

عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 3277.

862I

KHATTABI FAMILLE TRANS

KHATTABI FAMILLE TRANS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
KHATTABI FAMILLE TRANS
 RUE 310 NO 4 JARDIK DU
 CADI KENITRA ، 14000،

KENITRA MAROC
 KHATTABI FAMILLE TRANS
شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 382 
رقم 4 عرصة القا�سي القنيطرة 
القنيطرة 84222 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

55225
في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   (7
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.KHATTABI FAMILLE TRANS
 Transport : غرض الشركة بإوجاز

.de peronnel
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
382 رقم 4 عرصة القا�سي القنيطرة 

القنيطرة 84222 القنيطرة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 Khattabi famille الشركة   
 822 بقيمة  حصة   trans :  1.000

درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ا خطابي سلمى عنوانه)ا( 
القا�سي  عرصة   4 رقم   382 زنقة 

القنيطرة 84222  القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا خطابي أمجد  عنوانه)ا( 
القا�سي  عرصة   4 رقم   382 زنقة 

القنيطرة 84222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 75283.

872I

fiduciare ait assou

ايفري فير
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciare ait assou

 198lot mesguina drarga agadir ،

80000، agadir maroc

اوفري فير شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 873 

الطابق االول تجزئة املسار مراكش - 

42822 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824778

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اوفري   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

فير.

بائع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

العقاقير-

نقل البضائع  حساب الغير .
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عنوان املقر االجتماعي : رقم 873 
الطابق االول تجزئة املسار مراكش - 

42822 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

8.222.222 درهم، مقسم كالتالي:
 82.222   : السيد صرحان احمد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  احمد  السيد صرحان 
الدراركة   864 رقم  السعادة  حي 

اكادور 82222 اكادور املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  احمد  السيد صرحان 
الدراركة   864 رقم  السعادة  حي 

اكادور 82222 اكادور املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   22 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884235.

878I

االستاد محمد لطفي

 GROUPE SCOLAIRE AL
MOUSTAKBAL PRIVE

شركة جات املسؤولية املحدودة
إضافة تسمية تجارية أو شعار 

االستاد محمد لطفي
36 شارع ا ذيش امللكي اقامة فضا ء 
222) الطابق الرابع فاس ، 32222، 

فاس املغرب
 GROUPE SCOLAIRE AL

MOUSTAKBAL PRIVE «شركة 
جات املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: درب 
الورد شارع ابن ا خطيب رقم 6/5 

فاس - 32222 فاس املغرب.
«إضافة تسمية تجارية أو شعار»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.88382
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
تقرر   (2(2 مارس   23 في  املؤرخ 

إضافة شعار تجاري للشركة وهو:

«AL MOUSTAKBAL ( PRIVE»

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

وونيو   (6 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8473.

87(I

business processing center

ف أ ب كالس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

business processing center

 rue yougoslavie resid andalous

 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc

ف أ ب كالس  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 8 دوار 

لغويركاسيدي داود  أوت أورير  - 

42222 مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824283

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   84

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضاء بمختصر تسميتها : ف أ ب 

كالس .

أشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

البناء و تسير مقاوالت سياحية .
 8 رقم   : االجتماعي  املقر  عنوان 

دوار لغويركاسيدي داود  أوت أورير  - 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أبهيو  بديعة  السيدة 

 42222 تاركة   888 رقم  النخيل 

مراكش املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أبهيو  بديعة  السيدة 

 42222 تاركة   888 رقم  النخيل 

مراكش املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884873.

873I

شركة ألتيرفيد ش.م.م

ميهاريس كار
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 28 رقم )2 حي النجاح 

خنيفرة، 54222، خنيفرة املغرب

ميهاريس كار شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي تجزئة 

الفرح رقم 85 حي املسيرة السفلى  - 

54222 خنيفرة املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.3268

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   (3 في  املؤرخ 

املصادقة على :

املسعيد  منير  )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   8.222 االدري�سي 

لفائدة   حصة   8.222 أصل  من 

لطيفة املسعيد االدري�سي  )ة(  السيد 

بتاريخ 3) وونيو 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

االبتدائية بخنيفرة  بتاريخ 85 ووليوز 

2)2) تحت رقم 862.

874I

MEDIA FIDUS SARL AU

ATLAS KONOUZ
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

MEDIA FIDUS SARL AU

 HASSANIA EXTENSION BD 88

 MOKHTAR SOUSSI EL ALIA

 ، 20300، MOHAMMEDIA

MAROC

ATLAS KONOUZ شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

 LOT وعنوان مقرها اإلجتماعي

 LA SIESTA NR 391 - 20300

.MOHAMMEDIA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.3745

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   28 في  املؤرخ 

املصادقة على :

 HICHAM )ة(  السيد  تفويت 

اجتماعية  حصة   ESSAKHI (.522

لفائدة   حصة   5.222 أصل  من 

FOUAD SALAMI بتاريخ  السيد )ة( 

28 وونيو 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 22 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم )62.

875I

االستاد محمد لطفي

 GROUPE SCOLAIRE AL

MOSTAKBAL
شركة جات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

االستاد محمد لطفي

36 شارع ا ذيش امللكي اقامة فضا ء 

222) الطابق الرابع فاس ، 32222، 

فاس املغرب

 GROUPE SCOLAIRE AL

MOSTAKBAL شركة جات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقرها االجتماعي درب الورد 

شارع ابن ا خطيب رقم 6/5 فاس - 

32222 فاس املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

88382

 بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تغيير   (282 نونبر   (2 املؤرخ في 

 GROUPE» من  الشركة  تسمية 

 «SCOLAIRE AL MOSTAKBAL

 GROUPE SCOLAIRE AL» إلى 

. «MOUSTAKBAL PRIVE

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

دجنبر   86 بتاريخ  بفاس   التجارية 

282) تحت رقم 4248.

877I

AUDEC PARTNERS MAROC

EM BATIMENT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

AUDEC PARTNERS MAROC

 Boulevard Zerktouni, 7ème ((3

 étage ، 20100، Casablanca

Maroc

EM BATIMENT  شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 

 BD ZERKTOUNI ETAGE 2

 N 12 CASABLANCA 20300

.CASABLANCA MAROC

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(762(8

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم تعيين   (2(2 وونيو   (( املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

ZANANE AHMED AMINE كمسير 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)832.

878I

ائتمانية ا ذوهرة

PARADIS COUPE VIANDE
شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

ائتمانية ا ذوهرة

الرقم 5 زنقة مكناس حي الوفاق ، 

5222)، خريبكة اململكة املغربية

paradis coupe viande شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي الرقم 37 

تجزئة الريحان )  - 5222) خريبكة 

املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.5882

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 ووليوز   2( في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

التجارة

مطعمي.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
االبتدائية بخريبكة  بتاريخ 84 ووليوز 

2)2) تحت رقم 86).

888I

offisc

CHIKI FOOD
شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 62

20500، casablanca maroc

CHIKI FOOD شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

ا حرية الطابق 3 الشقة 5 - 2522) 

الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

465787

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   ((
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CHIKI  : اإلقتضاء بمختصر تسميتها 

.FOOD
غرض الشركة بإوجاز : مقهى.

زنقة   82  : عنوان املقر االجتماعي 
 (2522 - 5 3 الشقة  ا حرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : نورة  شيكي  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
ح  السيدة شيكي نورة عنوانه)ا( 
م شارع عالل الفا�سي إقامة ا حمراء 

رقم أ 2  2)622  مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
ح  السيدة شيكي نورة عنوانه)ا( 
م شارع عالل الفا�سي إقامة ا حمراء 

رقم أ 2  2)622  مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 7)7326.
88(I

EXACONSEIL

 CABINET DE»
COORDONATION, Conseil
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
EXACONSEIL

 C8, résidence «Médina», route
 1029, Sidi Maârouf، 20270،

Casablanca Maroc

 Cabinet de Coordonation,»
Conseil  شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي   رقم 33 ، 
زنقة 5، تزجئة مربوحة  عين الشق 

2853) الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
463553

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 Cabinet de Coordonation,»

. Conseil
جدولة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

وتوجيه وتنسيق املشاريع العقارية.
عنوان املقر االجتماعي :   رقم 33 
، زنقة 5، تزجئة مربوحة  عين الشق 

2853) الدار البيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
الشركة:   رأسمال  مبلغ 

82.222,22 درهم، مقسم كالتالي:
 822   : السيد عبد الصادق وريد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
وريد  الصادق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( إقامة سفيان ،عمارة 5) ، 
شقة ) ، الطابق 4 ، سيدي معروف 

72)2) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
وريد  الصادق  عبد  السيد 
عنوانه)ا( إقامة سفيان ،عمارة 5) ، 
شقة ) ، الطابق 4 ، سيدي معروف 

72)2) الدار البيضاء املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 
 2) وونيو 2)2) تحت رقم 737582.

883I

offisc

BHD FOOD
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 62

20500، casablanca maroc
BHD FOOD شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 

ا حرية الطابق 3 الشقة 5 - 2522) 
الدارالبيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465(58

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BHD  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

.FOOD
غرض الشركة بإوجاز : مقهى.

زنقة   82  : عنوان املقر االجتماعي 
 (2522 - 5 3 الشقة  ا حرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة بنحميدة واسمين :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

واسمين  بنحميدة  السيدة 
زنقة  افتيحات  عرصة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (2822   48 رقم   8

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
واسمين  بنحميدة  السيدة 
زنقة  افتيحات  عرصة  عنوانه)ا( 
البيضاء  الدار   (2822   48 رقم   8

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

884I

GENERAL DE COMPTABILITE

BOULANGERIE LAZAAR
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
GENERAL DE COMPTABILITE
شارع محمد ادووري مكاتب زالغ 
الطابق التاني الرقم 5 فاس ، 

32222، فاس املغرب
BOULANGERIE LAZAAR شركة 

جات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي 26 طريق 
عين السمن حي الوفاق ازواغة فاس 

- 32222 فاس املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

63283
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (7
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.BOULANGERIE LAZAAR
غرض الشركة بإوجاز : مخبزة.

عنوان املقر االجتماعي : 26 طريق 
عين السمن حي الوفاق ازواغة فاس 

- 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 842   : أمينة  مجاهد  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 842   : السيدة االدري�سي عفاف 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 842   : االدري�سي صفاء  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 (22   : هشام  االدري�سي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 (22   : رشيد  االدري�سي  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  أمينة  مجاهد  السيدة 

فاس  بوغالب  علي  سيدي   864

32222 فاس املغرب.

عفاف  االدري�سي  السيدة 

سيدي علي بوغالب   864 عنوانه)ا( 

فاس 32222 فاس املغرب.

السيدة االدري�سي صفاء عنوانه)ا( 

فاس  زواغة  الوفاق   تجزئة   855

32222 فاس املغرب.

السيد االدري�سي هشام عنوانه)ا( 

866 عمارة الرا�سي العمراني سيدي 

فاس   32222 فاس  بوغالب  علي 

املغرب.

السيد االدري�سي رشيد عنوانه)ا( 

866 عمارة الرا�سي العمراني سيدي 

فاس   32222 فاس  بوغالب  علي 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االدري�سي رشيد عنوانه)ا( 

866 عمارة الرا�سي العمراني سيدس 

علي بوغالب فاس 866 عمارة الرا�سي 

العمراني سيدس علي بوغالب فاس 

فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   2( بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8)85.

885I

offisc

CHAFIK FOOD
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 62

20500، casablanca maroc
CHAFIK FOOD شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 82 زنقة 
ا حرية الطابق 3 الشقة 5 - 2522) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
465(42

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   23
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CHAFIK FOOD
غرض الشركة بإوجاز : مقهى.

زنقة   82  : عنوان املقر االجتماعي 
 (2522 - 5 3 الشقة  ا حرية الطابق 

الدارالبيضاء املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيدة  جدودي رشيدة :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
السيدة  جدودي رشيدة عنوانه)ا( 
  8 شقة   82( عمارة  النسيم  حي 

2822) الدار البيضاء املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
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السيدة  جدودي رشيدة عنوانه)ا( 

  8 شقة   82( عمارة  النسيم  حي 

2822) الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 82 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

886I

رياض زناتة

ATRIOR INVEST
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
رياض زناتة

تجزئة كمال رقم 5) عين حرودة 

املحمدوة، 2632)، املحمدوة املغرب

ATRIOR INVEST شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 75 شارع 

أنفا زاوية زنقة كلو بروفنس طابق 2 

شقة B109 - 20370 الدارالبيضاء 

املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

464(73

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.ATRIOR INVEST

إدارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

القيم املتنقلة.

75 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

 2 أنفا زاوية زنقة كلو بروفنس طابق 

الدارالبيضاء   B822 - (2372 شقة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 342   : خا�سي  سفيان  السيد 

حصة بقيمة 34.222 درهم للحصة .

السيد خليل دوبي قدميري :  332 

حصة بقيمة 33.222 درهم للحصة .

 332   : حساني  عتمان  السيد 

حصة بقيمة 3.322 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  خا�سي  سفيان  السيد 
رقم 42 زنقة سبو كوتيه 2342) الدار 

البيضاء املغرب.
قدميري  دوبي  خليل  السيد 

رقم   F إقامة نادوة عمارة  عنوانه)ا( 

البيضاء  الدار   (2382  3 طابق   8(

املغرب.

عنوانه)ا(  السيد عتمان حساني 

ليساسفة قصبة أمين عمارة 88شقة 

البيضاء  الدار   (2822  8 طابق   (

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خا�سي  سفيان  السيد 
  (2342 كوتيه  سبو  زنقة   42 رقم 

الدار البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 23 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 48)738.

887I

karama conseil

STE 3RBF NEGOCE SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

karama conseil

رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس 

رقم 33 الشقة رقم 8 زنقة اسامة 

ابن زيد شارع ا ذيش امللكي فاس، 

32222، فاس املغرب

 STE 3RBF NEGOCE SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 65 دوار 

اوالد امحمد السذع عين الشقف 

فاس - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

63837

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (3

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.3RBF NEGOCE SARL AU

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

البناء  مواد  بائع  والبناء-  املختلفة 

بالتقسيط - املتاجرة.

دوار   65  : عنوان املقر االجتماعي 

الشقف  عين  السذع  امحمد  اوالد 

فاس - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22سنة سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : عمر  ا حماني  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عمر  ا حماني  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عمر  ا حماني  السيد 

فاس 32222 فاس املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1668/2020.

888I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

STE  HK GLOBAL SARL  /  
SIGLE : SHKG

شركة جات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE  HK GLOBAL SARL  /SIGLE  

SHKG : شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 34 حي 
الدوزة شارع مسناوة -مرتيل . مرتيل  

23222 مرتيل  املغرب 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(72(3
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   86
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE    : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 
 HK GLOBAL SARL  /SIGLE :

.SHKG
تقوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 
الشركة باشغال التصدور و االستيراد 
املواد التقنية و االليكترو-ميناجي و 

جميع ا حرف املرتبطة بها ..
حي   34  : االجتماعي  املقر  عنوان 
. مرتيل   -مرتيل  الدوزة شارع مسناوة 

23222 مرتيل  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد -حمزة ازكغ . :  582 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
السيد -كريم  ازكغ . :  422 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
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بقيمة   582  : السيد -حمزة ازكغ  
822 درهم.

بقيمة   422  : -كريم ازكغ   السيد 
822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(   . ازكغ  -حمزة  السيد 
-مرتيل   حي الدوزة شارع مسناوة   34

23262 مرتيل  املغرب .
عنوانه)ا(   . ازكغ  -كريم  السيد 
-مرتيل   حي الدوزة شارع مشناوة   34

23262 مرتيل  املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   . ازكغ  -حمزة  السيد 
-مرتيل   حي الدوزة شارع مسناوة   34

23262 مرتيل  املغرب 
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
22 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 269/20.

882I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

BIG INTER GLOBE
إعالن متعدد القرارات

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

BIG INTER GLOBE  «شركة جات 
املسؤولية املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي: طريق 
الرباط، العرفان ))،عمارة 72)، 

الطابق 4، شقة رقم 862  - 22222 
طنجة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.25727
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 82 وونيو 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
انهاء مهام التسيير السابق. 

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
ابراء جمة املسيرون السابقين.

على  ونص  الذي   :3 رقم  قرار 
الكرعي،  تعيين السيد محمد  ماولي: 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 
شريك في الشركة،   ،K38(678 رقم 

كمسير وحيد مع عدم تحدود املدة.
قرار رقم 4: الذي ونص على ماولي: 
للسيد  االنفرادي  التوقيع  اعتماد 
للبطاقة  ا حامل  الكرعي،  محمد 
 ،K38(678 رقم  للتعريف  الوطنية 

لتسيير الشركة.
قرار رقم 5: الذي ونص على ماولي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 86: الذي ونص على ماولي: 
الكرعي،  محمد  السيد  تعيين  تم 
للتعريف  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 
شريك في الشركة،   ،K38(678 رقم 

كمسير وحيد مع عدم تحدود املدة.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 23)3.

826I

FOUZMEDIA

 PEINTURE GHARB SARL
)AU(

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
  )PEINTURE GHARB SARL )AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي 52 إقامة 
موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 
العزيز الرقم 4 القنيطرة - 84222 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
 8628

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   28

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. (PEINTURE GHARB SARL (AU

: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

الصباغة و املعامالت التي لها عالقة 

شأنها  من  والتي  الشركة  بنشاط 

املساهمة في تنميتهـا..

عنوان املقر االجتماعي : 52 إقامة 

موالي عبد العزيز شارع موالي عبد 

 84222  - القنيطرة   4 الرقم  العزيز 

القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  السيد بنشامة العربي  

القنيطرة 84222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد بنشامة العربي  

القنيطرة 84222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 28 بتاريخ  بالقنيطرة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

827I

FOUZMEDIA

 SOCIETE ATLAS
RESTAURATION

شركة جات املسؤولية املحدودة

توسيع نشاط الشركة 

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE ATLAS

RESTAURATION شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها االجتماعي زاوية شارع 

ابو بكر الصدوق وزنقة غاندي بلوك 

ب  - 84222 القنيطرة املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.48438

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 مارس   88 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

توصيل الطهي.

خدمة ترحيب

خدمات االستقبال واإلرشاد.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 88 وونيو 

2)2) تحت رقم 6)748.

828I

FOUZMEDIA

 LA SOCIETE

CONAGRO  SARL
إعالن متعدد القرارات

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

 LA SOCIETE « CONAGRO »

SARL «شركة جات املسؤولية 

املحدودة»

وعنوان مقرها االجتماعي:  68/)6 

املنطقة الصناعية ا ذدودة، بير 

الرامي. - 84222 القنيطرة املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 

.(7345

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

2)2) تم اتخاج  86 ووليوز  املؤرخ في 

القرارات التالية : 
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قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
الذي  الشركة  رأسمال  تخفيض 
 8(4.222.222,22 من  سينتقل 
درهم أي   45.826.622,22 درهم إلى 
تقسيم  سيتم  و   ، حصة   458266
الشركاء  على  الشركة  رأسمال 
كالتالي:          * السيد بشير الدباغ: 
و   * درهم.            ((.528.322,22
السيد عزيز الدباغ: 528.322,22.)) 
درهم.         و بالتالي أصبحت ا حصص 
على  في الشركة موزعة على الشركاء 
بشير  السيد  الشكل التالي:   • 

الدباغ: 5283)) حصة. • 
السيد عزيز الدباغ: 5283)) حصة.
قرار رقم ): الذي ونص على ماولي:
األسا�سي  النظام  تحدوث   -

للشركة.
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 
الذي  الشركة  رأسمال  تخفيض 
 8(4.222.222,22 من  سينتقل 
درهم أي   45.826.622,22 درهم إلى 
تقسيم  سيتم  و   ، حصة   458266
الشركاء  على  الشركة  رأسمال 
كالتالي:          * السيد بشير الدباغ: 
و   * درهم.            ((.528.322,22
السيد عزيز الدباغ: 528.322,22.)) 
درهم.         و بالتالي أصبحت ا حصص 
على  في الشركة موزعة على الشركاء 
بشير  السيد  الشكل التالي:   • 

الدباغ: 5283)) حصة. • 
السيد عزيز الدباغ: 5283)) حصة.

بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تحدوث النظام األسا�سي للشركة.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 7) وناور 

2)2) تحت رقم 74253 .
822I

AUDEC PARTNERS MAROC

EM BATIMENT
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
AUDEC PARTNERS MAROC

 Boulevard Zerktouni, 7ème ((3

 étage ، 20100، Casablanca
Maroc

EM BATIMENT شركة جات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي )5 
 BD ZERKTOUNI ETAGE 2

 N 12  CASABLANCA 20300
.CASABLANCA MAROC

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(762(8
بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تمت   (2(2 وونيو   (( في  املؤرخ 

املصادقة على :
 ZANANE )ة(  السيد  تفويت 
حصة   AHMED AMINE 852
حصة   852 أصل  من  اجتماعية 
 KAMAL EL )ة(  السيد  لفائدة  

MENJRA بتاريخ )) وونيو 2)2).
 EL MENJRA )ة(  السيد  تفويت 
من  اجتماعية  حصة   SMAIL 322
)ة(  السيد  322 حصة لفائدة   أصل 
 (( بتاريخ   KAMAL EL MENJRA

وونيو 2)2).
 ZANANE )ة(  السيد  تفويت 
حصة   AHMED AMINE 852
حصة   852 أصل  من  اجتماعية 
 MAHMOUD )ة(  السيد  لفائدة  

MENJRA بتاريخ )) وونيو 2)2).
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 3)832.

222I

مكتب ا حسابات مالكي

MOULTAQA ASSURANCES
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

مكتب ا حسابات مالكي
28) شارع الكرامة منفلوري فاس ، 

32222، فاس املغرب
 MOULTAQA ASSURANCES

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

 BLOC 17 وعنوان مقرها اإلجتماعي
 N° 23 KAMRA CYM - 10010

.RABAT MAROC
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.8683

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 23 فبراور 2)2) تم  تحويل  
للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
 BLOC 87 N° (3 KAMRA» من 
 «CYM - 82282 RABAT MAROC
 QUARTIER FILALA KARIA» إلى 
 BA MOHAMED  - 3425(

.«TAOUNATE  MAROC
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   8( بتاريخ  االبتدائية بتاونات  

2)2) تحت رقم 18/202.
228I

COMTA SAF FIDUCIAIRE

SOCIETE IFKIRANE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMTA SAF FIDUCIAIRE
اتشقة 83 العمارة 3) الطابق ) 
 APPT 13 زنقة الزرقطوني فاس
 IMM 23 RUE ZERKTOUNI،

MAROCاملغرب FES32222، فاس
SOCIETE IFKIRANE شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
 IMM.(3 : وعنوان مقرها اإلجتماعي

 APPT.13 2EME ETG RUE
ZERKTOUNI  - 30000 فاس 

املغرب.
قفل التصفية

رقم التقييد في السذل التجاري : 
.62767

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
املؤرخ في )2 ووليوز 2)2) تقرر حل 
جات  شركة   SOCIETE IFKIRANE
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 
 822.222 رأسمالها  مبلغ  الوحيد 
اإلجتماعي  مقرها  وعنوان  درهم 
 IMM.(3 APPT.83 (EME ETG

RUE ZERKTOUNI  - 32222 فاس 
التمويل  لصعوبة  نتيجة  املغرب 

والتموقع في السوق.
و عين:

و  افقيرن  طارق   السيد)ة( 
زنقة   88 الكرامة  شارع  عنوانه)ا( 
برلين الزهور 8  32222 فاس املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
 22 22  22 و عنوانه)ا(  السيد)ة( 

22 22 22 كمصفي )ة( للشركة.
 22 22  22 و عنوانه)ا(  السيد)ة( 

22 22 22 كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقاد ا ذمعية ا ختامية 
بتاريخ )2 ووليوز 2)2) وفي عمارة 3) 
الشقة 83. الطابق ) زنقة الزرقطوني 

- 32222 فاس املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   82 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1640/2020.

22(I

FIDUCIAIRE MALIKI

 SOCIETE OUBRAHIM A.M
TRAV

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة
FIDUCIAIRE MALIKI

شارع املسذد رقم 2) الطابق االول 
الشقة 8 الرشيدوة ص ب 888 ، 

222)5، الرشيدوة املغرب
 SOCIETE OUBRAHIM A.M
TRAV شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

23رقم 83 تاركة ا ذدودة الرشيدوة 
- )22)5 الرشيدوة املغرب.

رفع رأسمال الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.822(8
الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
تم   (2(2 وونيو   (3 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 
«522.222 درهم» أي من «522.222 
درهم»   8.222.222» إلى  درهم» 
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عن طريق :  تقدوم حصص نقدوة أو 
عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 84 بتاريخ  بالرشيدوة   االبتدائية 
ووليوز 2)2) تحت رقم 181/2020.
223I

ANOIR & ASSOCIES

HERBORISTE DIWAN
شركة جات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القانوني للشركة

ANOIR & ASSOCIES
 Espace Riad Fès, 10 rue Lalla

 Aicha, appartement N° 16 Fès،
30000، fes Maroc

HERBORISTE DIWAN شركة جات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقرها االجتماعي رقم 28 
درب سيدي بناني دووان  الساغا 

32222 فاس .
تحويل الشكل القانوني للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.58728

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في )) ووليوز 287) تم تحويل 
الشكل القانوني للشركة من «شركة 
جات املسؤولية املحدودة» إلى «شركة 
جات مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 4)86.
224I

FIDUORGA

SOCIETE ANONYME ELAB
شركة املساهمة

تعيين مسير جدود للشركة
FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.
 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC
  SOCIETE ANONYME ELAB

شركة املساهمة
وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 

لكريث محج األثالنتيد  - 

الدار البيضاء  املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.(3882

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   8286 وونيو   (5 املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

ناصري ووسف  كمسير وحيد
تبعا إلقالة مسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737252.
225I

SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOCIETE ZAY SAID IMMO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتماعي للشركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

  SOCIETE ZAY SAID IMMO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  محل 23 
عمارة 6 أزخار تجزئة أدرار تيكوين 

أكادور  - )8265 أكادور املغرب.
تحويل  املقر االجتماعي للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.36833

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
املؤرخ في 24 شتنبر 282) تم  تحويل  
من  للشركة  ا حالي  االجتماعي  املقر 
تجزئة  أزخار   6 عمارة   23 محل   »
أدرار تيكوين أكادور  - )8265 أكادور 
املحمدي  الحي  «تجزئة  إلى  املغرب» 
أكادور    82282  - أكادور   5324 رقم 

املغرب».
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 28437.
226I

فيدكسكو

اسكان
شركة جات املسؤولية املحدودة

حل شركة
فيدكسكو

78 محج ا حسن التاني الطابق 
األول على اليمين، 2832)، الدار 

البيضاء املغرب
اسكان شركة جات املسؤولية 
املحدودة)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي 32 شارع 
لالالقوت ط 5 الدار البيضاء - 
2832) الدار البيضاء املغرب.

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.7(6768
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (282 وونيو   (8 في  الوحيداملؤرخ 
املسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
رأسمالها  مبلغ  اسكان   املحدودة 
مقرها  وعنوان  درهم   822.222
ط  لالالقوت  شارع   32 اإلجتماعي 
الدار   (2832  - البيضاء  الدار   5
البيضاء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

اي نشاط التجاري منذ البداوة 
ا حبية  التسفية  و  مسبق  حل 

للشركة
دونا  السيدة كورشيكوفا  تسمية 

بصفتها مصفية 
كمقر  اإلجتماعي  املقر  تحدود 

للتصفية .
و حدد مقر التصفية ب 32 شارع 
 - البيضاء  الدار   5 ط  لالالقوت 

2832) الدار البيضاء املغرب. 
و عين:

و  كورشيكوفا  دونا   السيد)ة( 
د رج ج   – اقامة باي فيو  عنوانه)ا( 
الدار   (2222   8( الشقة   3 الطابق 
البيضاء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ا حدود  اإلقتضاء  وعند   
املخولة  الصالحيات  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخابرة  محل  لهم 
العقود و الوثائق املتعلقة بالتصفية 
الدار   5 ط  لالالقوت  شارع   32  :

البيضاء.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وناور 2)2) تحت رقم 6768)7.

227I

FIDUORGA

SOCIETE ANONYME ELAB 
شركة املساهمة

تعيين مسير جدود للشركة

FIDUORGA

 Bd. Rahal El Meskini. 5ème.

 étage. n° 124 ، 20013،

Casablanca MAROC

  SOCIETE ANONYME ELAB 

شركة املساهمة

وعنوان مقرها اإلجتماعي منطقة 

لكر وث محج األثالنتيد - 2 الدار 

البيضاء املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.(3882

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

282) تم تعيين  38 ووليوز  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

ناصري ووسف -  آريج -  هند كمسير 

آخر

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (4 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

وونيو 2)2) تحت رقم 737258.

228I

FOUZMEDIA

TRANS CASPER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

TRANS CASPER شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي 3) زنفة 

انوال عمارة فلوري املكتب رقم 4 

ميموزا  - 84222 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

54853

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   84

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.CASPER

: مقاول في  غرض الشركة بإوجاز 

نقل السلع دوليا ووطنيا.

زنفة   (3  : عنوان املقر االجتماعي 

 4 رقم  املكتب  فلوري  عمارة  انوال 

ميموزا  - 84222 القنيطرة املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد ا حيمر محسن عنوانه)ا( 

 8( عمارة   8 الرقم  التيسير  اقامة 

الشقة 82 84222 القنيطرة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ا حيمر محسن عنوانه)ا( 

 8( عمارة   8 الرقم  التيسير  اقامة 

الشقة 82 84222 القنيطرة املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

تحت   - بتاريخ  االبتدائية بالقنيطرة  

رقم -.

222I

MONAR ENVIRONNEMENT

 MONAR 
 ENVIRONNEMENT SARL

AU
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MONAR ENVIRONNEMENT
maroc طنجة ، 22262، طنجة

 MONAR ENVIRONNEMENT 
SARL AU  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي الشقة 
رقم 848 الطابق االول عمارة رقم 

842 مجموعة العرفان طريق الرباط 
طنجة 22262 طنجة املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
825782

في  مؤرخ  موثق  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (2
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 
 MONAR ENVIRONNEMENT

. SARL AU
  : بإوجاز  الشركة  غرض 

.GESTION DES DÉCHETS
الشقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 
رقم  عمارة  االول  الطابق   848 رقم 
842 مجموعة العرفان طريق الرباط 

طنجة 22262 طنجة املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد ادريس البلغيتي 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد ادريس البلغيتي عنوانه)ا( 
سبتة    88 بيسو  كاخال  رامون  كاي 

tetouan 23222 املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ادريس البلغيتي عنوانه)ا( 
سبتة    88 بيسو  كاخال  رامون  كاي 

tetouan 23222 املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   28 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 827).

282I

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة العيون الساقية 

ا حمراء

HANADA SERVICE
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز ا ذهوي لالستثمار  ذهة 
العيون الساقية ا حمراء

صندوق البرود 66)) ، 72222، 
العيون املغرب

HANADA SERVICE شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي 

التعاون زنقة 85 رقم 42 - 72222 
العيون املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
32263

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   24
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HANADA SERVICE
غرض الشركة بإوجاز : . االشغال 

ز ا خدمات املختلفة
و  االستراد  العامة  التجارة   

االستراد.

حي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 72222  -  42 رقم   85 التعاون زنقة 

العيون املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيد احمد االنصاري 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
السيد احمد االنصاري عنوانه)ا( 
حي التعاون زنقة 85 رقم 42 72222 

العيون املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد االنصاري عنوانه)ا( 
حي التعاون زنقة 85 رقم 42 72222 

العيون املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
2) فبراور  االبتدائية بالعيون  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 431/20.
288I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE HARTI 4 FOOD SARL
AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE HARTI 4 FOOD SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 
سذلماسة  زنقة الرند رقم 6) - 
تطوان تطوان 23222 تطوان 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
(7282
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في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   82

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HARTI 4 FOOD SARL AU

تقوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الشركة باشغال توزيع املواد الغدائية  

و جميع ا حرف املرتبطة بها..

شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 (6 رقم  الرند  زنقة  سذلماسة  

تطوان   23222 تطوان  تطوان   -

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ا حرثي نور الدون :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 السيد ا حرثي نور الدون : 8222 

بقيمة 822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

الدون   نور  -ا حرثي   السيد 

شفشاون   اظهار بن عياد-  عنوانه)ا( 

28222 شفشاون  املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدون  نور  ا حرثي  السيد 

عنوانه)ا(  اظهار بن عياد -شفشاون 

28222 شفشاون املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

27 ووليوز  االبتدائية بتطوان  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 270/20.

28(I

CANOCAF SARL

HABDIS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
CANOCAF SARL

شارع ا ذيش امللكي زنقة ا خنساء 
رقم 7 الطابق الثاني رقم 23 
 NADOR ،6(222 ،الناظور

MAROC
HABDIS  شركة جات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي حي البراقة  

- 222)6 الناظور  املغرب 
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2878
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   (5
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. HABDIS
8/توزيع   : غرض الشركة بإوجاز 
/( والتنظيف  الغذائية  املنتجات 
املنتجات  التصدور  و  االستيراد 

الغذائية.
عنوان املقر االجتماعي : حي البراقة  

- 222)6 الناظور  املغرب .
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
السيد  أزوار حفيظ :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .
 522   : السيد أمزيان عبد االاله 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حفيظ  أزوار  السيد  
  8( شارع عبد ا خالق الطريس رقم 

222)6 الناظور  املغرب .

االاله  عبد  أمزيان  السيد 
رقم   8 حي الكندي الزنقة  عنوانه)ا( 

55 222)6 الناظور  املغرب .

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حفيظ  أزوار  السيد  

  8( شارع عبد ا خالق الطريس رقم 

222)6 الناظور  املغرب 

االاله  عبد  أمزيان  السيد 
رقم   8 حي الكندي الزنقة  عنوانه)ا( 

55 222)6 الناظور  املغرب 

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
االبتدائية بالناضور بتاريخ 22 ووليوز 

2)2) تحت رقم 885.

283I

CCJF

 COMPLEXE LISASSFA DE
SERVICE AUTO

إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 COMPLEXE LISASSFA DE

 SERVICE AUTO

شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق )، الطابق 8، رقم 

3، الدار البيضاء. - - الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.485.3(2

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 6) نونبر 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 

قرار رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

من  للشركة  االجتماعي  املقر  نقل 

العنوان الكائن بشارع بوركون زنقة 
املشارق  إقامة  حبيب،  ابن  جعفر 

)،الطابق 8، الرقم 3، الدار البيضاء،

 إلى العنوان التالي: الدارالبيضاء، كم 
6.7 شارع عقبة ابن نافع، الطابق 3.

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تعدول القانون األسا�سي للشركة في 

املادة 4
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

نقل املقر االجتماعي للشركة
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 

تعدول القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

دجنبر 282) تحت رقم )344)7.

284I

socomif sarl

STE AGENCE CO3 SARL AU 
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
حل شركة

socomif sarl
زنقة محمد ا حصالي عمارة 35 شقة 

رقم ) ، 84225، القنيطرة املغرب
 STE AGENCE CO3 SARL AU 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد)في طور التصفية(

وعنوان مقرها اإلجتماعي زاوية شارع 
محمد العمروي و زنقة سبتة املكتب 

رقم 2) العمارة رياد السالم 6) - 
84222 القنيطرة  املغرب .

حل شركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.48342
الشريك  قرار  بمقت�سى 
 (2(2 ماي   25 في  الوحيداملؤرخ 
مسؤولية  جات  شركة  حل  تقرر 
 STE محدودة جات الشريك الوحيد  
مبلغ    AGENCE CO3 SARL AU
وعنوان  درهم   82.222 رأسمالها 
مقرها اإلجتماعي زاوية شارع محمد 
املكتب  سبتة  زنقة  و  العمروي 
 -  (6 السالم  رياد  العمارة   (2 رقم 
نتيجة ل  املغرب   القنيطرة    84222

: لصعوبات مادوة.
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زاوية  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
شارع محمد العمروي و زنقة سبتة 
العمارة رياد السالم   (2 املكتب رقم 

6) - 84222 القنيطرة  املغرب . 
و عين:

السيد)ة( نبيل   دنواج و عنوانه)ا( 
  ( رقم  الساكنية   88 رقم  افاق 
كمصفي  املغرب   القنيطرة    84222

)ة( للشركة.
وعند اإلقتضاء ا حدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحيات  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخابرة 

الوثائق املتعلقة بالتصفية : -
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
84 ماي  االبتدائية بالقنيطرة  بتاريخ 

2)2) تحت رقم 74535.

285I

CCJF

 COMPLEXE LISASSFA DE
SERVICE AUTO

إعالن متعدد القرارات
CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht
 imm B 5ème Etg Casablanca ،
20040، CASABLANCA MAROC

 COMPLEXE LISASSFA DE
 SERVICE AUTO

شركة جات املسؤولية املحدودة
 جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 
بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 
إقامة املشارق )، الطابق 8، رقم 
3، الدار البيضاء. - - الدارالبيضاء 

املغرب.
«إعالن متعدد القرارات»

رقم التقييد في السذل التجاري: 
.4853(2

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 
املؤرخ في 2) شتنبر 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 
على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
ماولي: الرفع من الرأسمال االجتماعي 
إلى  درهم    )2.222.222,22( من 
درهم عن طريق   )85.222.222,22(

اكتتاب )6.222.222,22 ( درهم نقدا 
ا ذارية  الدوون  بتعويض  جلك   و 
بإصدار  الشركة  على  املستحقة 
بقيمة)822,22)  حصة   )  62.222(

درهم للحصة الواحدة.    
الذي ونص على ماولي:   :( قرار رقم 
تعدول القانون األسا�سي للشركة في 

املادة 6 و 7
قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

الرفع من الرأسمال االجتماعي
بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 

تعدول القانون األسا�سي للشركة
بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 87 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أكتوبر 282) تحت رقم 46)787.
286I

ربدكوم

J E PROMO
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
ربدكوم

82 زنقة عقبة بن نافع برشيد ، 
6822)، برشيد املغرب

J E PROMO شركة جات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي 83 شارع 
محمد ا خامس الطابق 3 على 
اليسار تجزئة اليسر  - 6822) 

برشيد املغرب
تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

83773
في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   83
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 J E  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.PROMO

منعش   : بإوجاز  الشركة  غرض 

عقاري اشغال عامة بيع مواد البناء 

واملبنية  العارية  االرا�سي  وشراء  بيع 

تصدور و استيراد.

83 شارع  عنوان املقر االجتماعي : 

محمد ا خامس الطابق 3 على اليسار 

برشيد   (6822  - اليسر   تجزئة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : مصطفى  جابر  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد املرماري زهير :  522 حصة 

بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  مصطفى  جابر  السيد 

 (48 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 

بوسكورة النواصر  املدونة ا خضراء 

البيضاء 6222) البيضاء املغرب.

عنوانه)ا(  زهير  املرماري  السيد 

دوار البراهمة اغنميين برشيد 6822) 

برشيد املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مصطفى  جابر  السيد 

 (48 فيال  سيتي  كولف  بوسكورة 

بوسكورة النواصر  املدونة ا خضراء 

البيضاء 6222) البيضاء املغرب

عنوانه)ا(  زهير  املرماري  السيد 

دوار البراهمة اغنميين برشيد 6822) 

برشيد املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   86 بتاريخ  االبتدائية ببرشيد  

2)2) تحت رقم 422.

287I

CCJF

 COMPLEXE LISASSFA DE

SERVICE AUTO
إعالن متعدد القرارات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

 COMPLEXE LISASSFA DE

SERVICE AUTO «شركة جات 

املسؤولية املحدودة جات الشريك 

الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: شارع 

بوركون زنقة جعفر ابن حبيب، 

إقامة املشارق )، الطابق 8، رقم 

3، الدار البيضاء. - - الدارالبيضاء 

املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.485.3(2

بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 5) فبراور 282)

تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 

ماولي: الرفع من الرأسمال االجتماعي 

إلى  درهم    )822.222,22( من 

طريق  عن  درهم   )2.222.222,22(

الباقي  (و   7.(25.222,22( اكتتاب 

سيتم صرفه نقدا في اآلجال القانونية 

 (1.695.000،00( بمبلغ  دلك  و 
بتعويض الدوون  درهم نقدا و جلك  

الشركة  على  املستحقة  ا ذارية 

حصة   )  82.222( مليوني  بإصدار 

للحصة  درهم  بقيمة)822,22( 

الواحدة

قرار رقم ): الذي ونص على ماولي: 

تعدول القانون األسا�سي للشركة 

قرار رقم 3: الذي ونص على ماولي: 

تحيين القانون األسا�سي للشركة

وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 

بند رقم 8: الذي ونص على ماولي: 

الرفع من الرأسمال االجتماعي.
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بند رقم ): الذي ونص على ماولي: 
تعدول القانون األسا�سي للشركة

بند رقم 3: الذي ونص على ماولي: 
تحيين القانون األسا�سي للشركة

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 88 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

أبريل 282) تحت رقم 622582.
288I

achaa lahcen

MENARA MOB
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
achaa lahcen

 RES. EL BAKOURI, REZ DE
 CHAUSSEE, N°11 RUE KHALID

 BEN EL OUALID, GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC

MENARA MOB شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي الحي 
ا حسني، بلوك 8) رقم577    - 

42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
823725

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   88
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MENARA MOB
تاجر   -  : بإوجاز  الشركة  غرض 

أثاث بالتفصيل
- تاجر أثاث املكاتب بالتقسيط.

الحي   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - رقم577      (8 بلوك  ا حسني، 

42222 مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 
درهم، مقسم كالتالي:

 822   : كليمون   رشيد  السيد  
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -
وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  رشيد كليمون   السيد  
 577 رقم   (8 بلوك  ا حسني  الحي 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  رشيد كليمون   السيد  
 42222 8) رقم   الحي ا حسني بلوك 

مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
مارس   86 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 883822.

282I

مركز ا ذباوات و املحاسبة

GOLDEN ECO
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز ا ذباوات و املحاسبة
رقم 38 الطابق الرابع عمارة امنار ، 

86352، انزكان املغرب
GOLDEN ECO شركة جات 

مسؤولية محدودة جات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي دوار اوت 
علي جماعة وقيادة انشادن اقليم 

اشتوكة اوت باها - 87822 اشتوكة 
اوت باها املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
823(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (282 أكتوبر   (8
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.GOLDEN ECO
غرض الشركة بإوجاز : 

-نقل البضائع  حساب الغير
-نقل املستخدمين  حساب الغير 

-أعمال مختلفة أو إنشاءات.
: دوار اوت  عنوان املقر االجتماعي 
اقليم  انشادن  وقيادة  جماعة  علي 
اشتوكة   87822  - اشتوكة اوت باها 

اوت باها املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : حسن  ا ذيد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
عنوانه)ا(  حسن  ا ذيد  السيد 
دوار اوت علي انشادن اقليم اشتوكة 
اشتوكة اوت باها   87822 اوت باها 

املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  حسن  ا ذيد  السيد 
دوار اوت علي انشادن اقليم اشتوكة 
اشتوكة اوت باها   87822 اوت باها 

املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
نونبر   28 بتاريخ  بانزكان   االبتدائية 

282) تحت رقم 23)4.
2(2I

TRANS TALAL

TRANS TALAL
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRANS TALAL
845 شارع محمد ا خامس الطابق 
 Tanger ،22222 ، (8 الرابع شقة

Maroc

 TRANS TALAL

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي خندق 

اشراكة مدشر غدور الدفلة ملوسة 

فحص انجرة طنجة - 22222 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

826868

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   32

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

.TALAL

النقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبضائع.

خندق   : االجتماعي  املقر  عنوان 

اشراكة مدشر غدور الدفلة ملوسة 

فحص انجرة طنجة - 22222 طنجة 

املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الطالل  االمين  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  الطالل  االمين  السيد 

انجرة  فحص  ملوسة  الدفلة  غدور 

طنجة 22222 طنجة املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الطالل  االمين  السيد 

انجرة  فحص  ملوسة  الدفلة  غدور 

طنجة 22222 طنجة املغرب.
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باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 327)3).

2(8I

BACEGM

ويب أوفيس سرفيس    ووس
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BACEGM

 N°194 Azli de sud Hay Bennani

 Smiress ، 40000، Marrakech

maroc

ويب أوفيس سرفيس    ووس 

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي أزلي 

أسكجور رقم 824 متجر أ - 42222 

مراكش املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

824883

في  مؤرخ  حر  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   24

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ويب   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

أوفيس سرفيس    ووس.

تقدوم   : بإوجاز  الشركة  غرض 

خدمات السكرتارية الكالسيكية.

أزلي   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 42222  - 824 متجر أ  أسكجور رقم 

مراكش املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

822 حصة    : السيدة ماريا الباز 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة ماريا الباز عنوانه)ا( إقامة 
كابريس طريق تاركة طابق 5 شقة 7) 

42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ماريا الباز عنوانه)ا( إقامة 
كابريس طريق تاركة طابق 5 شقة 7) 

42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 884853.
2((I

EXCELLENCE ALUMINIUM ET METALLERIE

 EXCELLENCE ALUMINIUM
ET METALLERIE

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 EXCELLENCE ALUMINIUM ET
METALLERIE

شارع غزة حي رياض السالم 
رقمD45 ، 80020-43، أكادور 

املغرب
 EXCELLENCE ALUMINIUM ET

METALLERIE شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي  شارع غزة 
 -    45-D43 حي رياض السالم رقم

82222 أكادور املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
43432

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

 EXCELLENCE ALUMINIUM ET

.METALLERIE

نجارة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

األلومنيوم

نجارة  إكسسوارات  و  لوازم  بيع   

األلومنيوم 

عنوان املقر االجتماعي :  شارع غزة 

 D43-45    - حي رياض السالم رقم 

82222 أكادور املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

السيد ا حسين الشيباني :  8.222 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

الشيباني  ا حسين  السيد 

الحي   86 رقم   6 بلوك  عنوانه)ا( 

الصناعي  82222 أكادور املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشيباني  ا حسين  السيد 

الحي   86 رقم   6 بلوك  عنوانه)ا( 

الصناعي  82222 أكادور املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   82 بتاريخ  باكادور   التجارية 

2)2) تحت رقم 28288.

2(3I

CRB CONSEIL

SOMADIFER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

توسيع نشاط الشركة 

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 84) ، 

82)2)، الدار البيضاء املغرب

SOMADIFER شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 46، شارع 

الزرقطوني الطابق )، الشقة رقم 6 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

توسيع نشاط الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.462325

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تمت   (2(2 وونيو   (4 في  املؤرخ 

نشاط  إلى  التالية  األنشطة  إضافة 

الشركة ا حالي :

- النقل البري للشحن.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 684)8.

2(4I

TGE FIDUS

INJAZ WA  HANDASSA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 868 ، 2822)، 

املحمدوة املغرب

INJAZ WA  HANDASSA شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سبتة إقامة السالم رقم 68 الطابق 

)2 العليا - 2822) املحمدوة 

املغرب.

تفويت حصص
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84467

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تمت   (2(2 وونيو   2( في  املؤرخ 

املصادقة على :

مريد  خالد   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  اجتماعية  حصة   (.522

)ة(  السيد  لفائدة   حصة   (.522

 22 بتاريخ  االزمي  فيصل  محمد 

ووليوز 2)2).

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم   

 83 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 725.

2(5I
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 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

SMEZ BUSINESS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET DE GESTION ET
RÉVISION COMPTABLE
 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park
 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc
SMEZ BUSINESS  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي  

 Boulevard 11 Janvier N75,
 1erétage, Appt. N° 169,  - 22000

الدار البيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
462882

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 فبراور   (4
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SMEZ : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. BUSINESS
إقتناء   : بإوجاز  الشركة  غرض 

جميع املباني وإدارتها  ؛
ملكية  الئحة  بأي  االلتزام   -
8-2(- رقم  الظهير  وحكمها  مشتركة 
28) املؤرخ 3 أكتوبر )22) ، بإصدار 
بوضع  املتعلق   88-22 رقم  القانون 

امللكية املشتركة للمباني املبنية
العمليات  جميع   ، عام  وبشكل 
أو  املالية  أو  التجارية  أو  الصناعية 
املدنية أو املنقولة أو العقارية ، والتي 
ومكن أن تتعلق بشكل مباشر أو غير 
مباشر بأحد األشياء املشار إليها أعاله 
جات  أو  املماثلة  األشياء  جميع  أو 

الصلة.

  : االجتماعي  املقر  عنوان 

 Boulevard 88 Janvier N75,

 8erétage, Appt. N° 862,  - ((222

الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : السيد بوهي�سى سعيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيد بوهي�سى سعيد عنوانه)ا( 

 2 رقم   ،  H مبنى   ، املدونة  إقامة 

الدار   ((222 معروف  سيدي   ،

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوهي�سى سعيد عنوانه)ا( 

 ،  2 رقم   ،  H مبنى   ، املدونة  إقامة 

الدار  سيدي معروف الدار البيضاء 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 (2 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ماي 2)2) تحت رقم 88)2.

2(6I

TGE FIDUS

INJAZ WA HANDASSA
شركة جات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير جدود للشركة

TGE FIDUS

حي الوحدة رقم 868 ، 2822)، 

املحمدوة املغرب

INJAZ WA HANDASSA  شركة 

جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

سبتة إقامة السالم رقم 68 الطابق 

)2 العليا - 2822) املحمدوة 

املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

.84467

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 
تم تعيين   (2(2 وونيو   2( املؤرخ في 
مسير جدود للشركة السيد)ة( االزمي 

محمد فيصل كمسير آخر
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 83 بتاريخ  باملحمدوة   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 725.

2(7I

FICODEF

MAISON TADLAOUI
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
FICODEF

 AVENUE DES FAR RESIDENCE
 OUMNIA N°9 ، 30000، FES

املغرب
MAISON TADLAOUI شركة جات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقرها اإلجتماعي شارع 

أحمد شوقي قطعة ) جنان فاس - 
32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 
املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63832

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   26
املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.MAISON TADLAOUI
صانع   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حلويات واملعذنات.
شارع   : االجتماعي  املقر  عنوان 
 - جنان فاس   ( أحمد شوقي قطعة 

32222 فاس املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 322   : التدالوي  فيصل  السيد 
حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

722 حصة    : السيدة كوثر بناني 
بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  
وصفات ومواطن الشركاء :

السيد فيصل التدالوي عنوانه)ا( 
رقم 3 بالد التازي إقامة هبة شقة 7 

ملعب ا خيل 32222 فاس املغرب.
عنوانه)ا(  بناني  كوثر  السيدة 
رقم 3 بالد التازي إقامة هبة شقة 7 

ملعب ا خيل 32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بناني  كوثر  السيدة 
رقم 3 بالد التازي إقامة هبة شقة 7 

ملعب ا خيل 32222 فاس املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 1671/2020.

2(8I

STE FIDUCIAIRE MOUNIR

STE CASH YOUNESS
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FIDUCIAIRE MOUNIR
 UNITE SUPP 3 CM NORD ،

40000، MARRAKECH MAROC
STE CASH YOUNESS شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي طريق 

سدي عبد هللا غيات كلم 88 ا حوز  
مراكش - 42222 مراكش املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
824828

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 وونيو   87
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
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جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.CASH YOUNESS
مقاول   : بإوجاز  الشركة  غرض 

متخصص في تحويل األموال .
طريق   : االجتماعي  املقر  عنوان 
ا حوز    88 سدي عبد هللا غيات كلم 

مراكش - 42222 مراكش املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
اللطيف  عبد  ادمو�سى  السيد 
درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :
اللطيف  عبد  ادمو�سى  السيدة 
عبد  اعمرسيدي  بن  دوار  عنوانه)ا( 

هللا غيات 42222 مراكش املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
اللطيف  عبد  ادمو�سى  السيد 
عبد  اعمرسيدي  بن  دوار  عنوانه)ا( 

هللا غيات 42222 مراكش املغرب
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بمراكش  

2)2) تحت رقم 4278.

2(2I

ECOCOMPTA

BATIMEK
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة
ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
BATIMEK شركة جات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

الكوتر عمارة L68 رقم 7 سيدي 

مومن - 2632) الدارالبيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.882562

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 ووليوز   83 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

«222.222 درهم» أي من «822.222 

عن  درهم»   8.222.222» إلى  درهم» 

إدماج احتياطي أو أرباح أو    : طريق 

عالوات إصدار في رأس املال.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732874.

232I

zakaria gestion snc 

MED JAD
شركة التضامن

تأسيس شركة

zakaria gestion snc

 rue maarakat badr erac (2

 khemisset n ، 15000، khemisset

maroc

MED JAD  شركة التضامن

وعنوان مقرها اإلجتماعي 6 زنقة 

األدارسة حي الياسمين 8 ا خميسات 

- 85222 ا خميسات املغرب

تأسيس شركة التضامن 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

(2283

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 مارس   2(

األسا�سي لشركة التضامن باملميزات 

التالية:

شكل الشركة : شركة التضامن.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MED  : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

. JAD

خياطة   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الطباعة.

زنقة   6  : االجتماعي  املقر  عنوان 

األدارسة حي الياسمين 8 ا خميسات 

- 85222 ا خميسات املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 82.222 الشركة:   رأسمال  مبلغ 

درهم، مقسم كالتالي:

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة سناء بنمنصور عنوانه)ا( 

ا حفيظ  عبد  موالي  زنقة   886

 85222 ا خميسات  الياسمين  حي 

ا خميسات املغرب.

عنوانه)ا(  حانوز  سعاد  السيدة 

ا حفيظ  عبد  موالي  زنقة   886

 85222 ا خميسات  الياسمين  حي 

ا خميسات املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة سناء بنمنصور عنوانه)ا( 

ا حفيظ  عبد  موالي  زنقة   886

 85222 ا خميسات  الياسمين  حي 

ا خميسات املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 27 بتاريخ  با خميسات   االبتدائية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 4)4.

238I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سوطراسير
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

سوطراسير شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي الرقم 2) 

زنقة التوت شارع النماء حي النرجس 

طريق صفرو - 32222 فاس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

63883

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 أبريل   22

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

سوطراسير.

االشغال   : غرض الشركة بإوجاز 

املختلفة و البناء 

كراء االليات  .

عنوان املقر االجتماعي : الرقم 2) 
زنقة التوت شارع النماء حي النرجس 

طريق صفرو - 32222 فاس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : الغواطي  السيد يسير  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

الغواطي عنوانه)ا(  السيد يسير  

فيال 86 الكولف امللكي عين الشكاك 

فاس   32222 صفرو  كندر  اوموزار 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغواطي عنوانه)ا(  السيد يسير  

فيال 86 الكولف امللكي عين الشكاك 

 32222 32222 اوموزار كندر صفرو 

32222

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   83 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8646.

23(I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ناني كرولين
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
ناني كرولين شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي االقامة 

85) ه  تجزئة رياض اليسمين طريق 
عين الشقف فاس - 32222 فاس 

املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
63847

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ناني   : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

كرولين.
غرض الشركة بإوجاز : النسيج

التصدور و االستراد .
االقامة   : املقر االجتماعي  عنوان 
85) ه  تجزئة رياض اليسمين طريق 
فاس   32222  - فاس  الشقف  عين 

املغرب.
أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .
 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:
 8.222   : السيدة نادوة الكندري 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .
والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة نادوة الكندري عنوانه)ا( 
رقم 5) زنقة اللة نزهة اقامة االخوين 
فاس  ج  م   5 الطابق   83 الشقة 

32222 فاس املغرب.
والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نادوة الكندري عنوانه)ا( 
رقم 5) زنقة اللة نزهة اقامة االخوين 
فاس  ج  م   5 الطابق   83 الشقة 

32222 فاس فاس
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8675.
233I

smaticomp

FEENBO DESIGN SARL AU
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة
smaticomp

 angle bd emile zola et rue rethel
 N 20 7eme étage -، 20300،

casablanca maroc
 FEENBO DESIGN SARL AU

شركة جات مسؤولية محدودة جات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 858 شارع 
اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدونة 
اليسرئ ن ج حي املعاريف - 2472) 

الدارالبيضاء املغرب
تأسيس شركة جات مسؤولية 
محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 
4662(8

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   22
مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 
الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:
جات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.FEENBO DESIGN SARL AU

اشغال   : بإوجاز  الشركة  غرض 

الدوكور.

عنوان املقر االجتماعي : 858 شارع 

اسامة ابن زيد الطابق الثاني املدونة 

 (2472  - اليسرئ ن ج حي املعاريف 

الدارالبيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : فتوح  هدى  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

 السيدة هدى فتوح : 8222 بقيمة 

822 درهم.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  فتوح  هدى  السيدة 

شقة  مونية  اقامة  طانطان  زنقة   7

 (2222 البيصاء  بوركون   8(

الدارالبيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

 7 عنوانه)ا(  فتوح  هدى  السيد 

شقة  مونية  اقامة  طانطان  زنقة 

 (2472 البيصاء  بوركون   8(

الدارالبيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732826.

234I

ECOCOMPTA

ENEPTECH MAROC
إعالن متعدد القرارات

ECOCOMPTA

 BD AMBASSADEUR 386

 BEN AICHA RESIDENCE

 MACHALLAH B.P:20290

 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC

ENEPTECH MAROC «شركة جات 

املسؤولية املحدودة 

جات الشريك الوحيد»

وعنوان مقرها االجتماعي: مجموعة 
التقدم )GH-87 الطابق التاني  

سيدي البرنو�سي - 2632) 
الدارالبيضاء  املغرب.

«إعالن متعدد القرارات»
رقم التقييد في السذل التجاري: 

.4(4885
بمقت�سى ا ذمع العام االستثنائي 

املؤرخ في 26 ووليوز 2)2)
تم اتخاج القرارات التالية: 

على  ونص  الذي   :8 رقم  قرار 
-املصادقة على بيع ا حصص  ماولي: 
السيدة  تمتلكها  التي  اإلجتماعية 
السيد   : الضاوية منتصر الى كل من 
اسماعيل اسماعيل خمسون حصة. 
خمسون  السيد سيف هللا شريف  
-تحويل الشركة من شركة  حصة.  
جات  املحدودة  املسؤولية  دات 
جات  شركة  الى  الوحيد  الشريك 
املسؤولية املحدودة و تحيين النظام 
-استقالة السيدة الضاوية  االسا�سي 
للشركة  مسيرة  منتصربصفتها 
السيدة  -تعيين  القدوم  شكلها  في 
في  للشركة  منتصرمسيرة  الضاوية 

شكلها ا ذدود
وتبعا لذلك تم تعدول مقتضيات 

النظام األسا�سي التالية: 
النظام  على  -املوافقة  رقم  بند 
على  ونص  الذي  ا ذدود:  األسا�سي 
ماولي: -املوافقة على النظام األسا�سي 

ا ذدود
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 86 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732866.
235I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

االمان ريسط
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
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االمان ريسط شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي 86 زنقة 

عبد العزيز التعلبي مكتب رقم 28 

الطابق 8 شارع عالل ابن عبد هللا م 

ج فاس - 32222 فلس املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

63845

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   2(

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

االمان   : بمختصر تسميتها  اإلقتضاء 

ريسط.

ممون   : بإوجاز  الشركة  غرض 

ا حفالت 

86 زنقة   : .عنوان املقر االجتماعي 

 28 رقم  مكتب  التعلبي  العزيز  عبد 

الطابق 8 شارع عالل ابن عبد هللا م 

ج فاس - 32222 فلس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

عداش  نبيل  محمد  السيد 

درهم   822 بقيمة  حصة   8.222   :

للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عداش  نبيل  محمد  السيد 
فرحات  زنقة   8( رقم  عنوانه)ا( 

 32222 م ج فاس   6 حشاد الشقة 

فاس املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عداش  نبيل  محمد  السيد 
فرحات  زنقة   8( رقم  عنوانه)ا( 

 32222 م ج فاس   6 حشاد الشقة 

فاس املغرب.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   85 بتاريخ  بفاس   التجارية 

2)2) تحت رقم 8674.

236I

SARL

SYS SPORT
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

SYS SPORT شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم ))، النخيل - 222)) الدار 

البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4658(5

 86 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  
القانون  إعداد  تم   (2(2 ووليوز 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SYS  : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.SPORT

غرض الشركة بإوجاز : مستشار و 
وسيط  ريا�سي .

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  سمية،إقامة 
الدار   ((222  - النخيل   ،(( رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : عزيز  محمد  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  عزيز  محمد  السيد 

 2 رقم  شقة   88 جناح   3 النخيل 

مراكش    42222 الشمالي  النخيل 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عزيز  محمد  السيد 

 2 رقم  شقة   88 جناح   3 النخيل 

مراكش   42222 الشمالي  النخيل 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

237I

CRB CONSEIL

SOMADIFER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

CRB CONSEIL

حي الهناء شارع ابن سينا رقم 84) ، 

82)2)، الدار البيضاء املغرب

SOMADIFER شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها االجتماعي 46، شارع 

الزرقطوني الطابق )، الشقة رقم 6 

- 2222) الدار البيضاء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
رقم التقييد في السذل التجاري 

462325

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى   

تم تغيير   (2(2 وونيو   (4 املؤرخ في 

 «SOMADIFER» تسمية الشركة من

 SOCIETE MAROCAINE DE» إلى 

. «DISTRIBUTION DE FER

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 26 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 684)8.

238I

Synergie Experts

XPERTIZE.MA
شركة جات املسؤولية املحدودة

رفع رأسمال الشركة

Synergie Experts

42, زنقة جون جورس, حي غوتييه ، 

2262)، الدار البيضاء املغرب

XPERTIZE.MA شركة جات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي إقامة 

كازا بيسنيس سنتر، تجزئة مندرونا 

322،الرقم )، الطابق 5،سيدي 

معروف - 2822) الدار البيضاء 

املغرب.
رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري -.

بمقت�سى ا ذمع العام اإلستثنائي 

تم   (2(2 وونيو   85 في  املؤرخ 
قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من  أي  درهم»   8.222.222»

 8.522.222» إلى  درهم»   522.222»

تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم 732742.

232I

SARL

SHELK HOLDING
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 SHELK HOLDING

 شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
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وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 

سمية،إقامة شهرزاد 3 الطابق 5 

رقم ))، النخيل - 

222)) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

465847

 86 عقد حر مؤرخ في  بمقت�سى  

القانون  إعداد  تم   (2(2 ووليوز 

مسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

الوحيد  الشريك  جات  محدودة 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SHELK : اإلقتضاء بمختصر تسميتها

. HOLDING

املشاركة   : غرض الشركة بإوجاز 

باألسهم.

زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

 5 الطابق   3 شهرزاد  سمية،إقامة 

الدار   ((222  - النخيل   ،(( رقم 

البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222 السيدة شم�سي الكوهن :  

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة شم�سي الكوهن عنوانه)ا( 

7 تجزئة انفا كالفورنيا  222)) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة شم�سي الكوهن عنوانه)ا( 
7 تجزئة انفا كالفورنيا  222)) الدار 

البيضاء املغرب.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
 85 بتاريخ  بالدار البيضاء   التجارية 

ووليوز 2)2) تحت رقم -.

242I

COMPTASTEL

TECHNO POWER
شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير جدود للشركة

COMPTASTEL
 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 824

، 90020، TANGER MAROC
TECHNO POWER  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي )3 شارع 
8 البنك الشعبي  - 22222 طنجة 

املغرب.
تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 
.57387

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 
2)2) تم تعيين  84 ووليوز  املؤرخ في 
السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

املتوكل نعمة  كمسير وحيد
تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
ووليوز   86 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 86)3.

248I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

HARBA TOURS
شركة جات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
 FIDUCIAIRE FIDBOSS

Comptable Agréé
 appt 4 Lot RIZANA ;

 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

 HARBA TOURS

شركة جات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة43 ، 

رقم  86مكرر، توالل -  مكناس  - 

52242 مكناس املغرب

تأسيس شركة جات املسؤولية 

املحدودة 

رقم التقييد في السذل التجاري : 

528(5

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القانون   (2(2 ووليوز   27

املسؤولية  جات  لشركة  األسا�سي 

املحدودة باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

.HARBA TOURS

نقل   : بإوجاز  الشركة  غرض 

املستخدمين  حساب الغير.

زنقة43   : املقر االجتماعي  عنوان 

 - -  مكناس   توالل  86مكرر،  رقم    ،

52242 مكناس املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 522   : محمد  ا وذام  السيد 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

السيد ا وذام عبد الرفيع  :  522 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -

وصفات ومواطن الشركاء :

عنوانه)ا(  محمد  ا وذام  السيد 

 4 5 البسمة  4) بلوك  2 شقة  عمارة 

مكناس   52222 مكناس  الزهر  فتح 

املغرب.

الرفيع   عبد  ا وذام  السيد 

حي   88 زنقة   88 رقم  عنوانه)ا( 

مكناس   52272 مكناس   8 الوحدة 

املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  ا وذام  السيد 

 4 5 البسمة  4) بلوك  2 شقة  عمارة 

مكناس   52222 مكناس  الزهر  فتح 

املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   84 بتاريخ  التجارية بمكناس  

2)2) تحت رقم )828.

24(I

COMPTASTEL

NIZPRO

شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد

تعيين مسير جدود للشركة

COMPTASTEL

 Av Prince Heritier ET.1 AP.1 824

، 90020، TANGER MAROC

NIZPRO  شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي املذمع 

ا حسني 3 هناء 3 سلم 8 رقم 77 

جزناوة - 22222 طنجة املغرب.

تعيين مسير جدود للشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.65452

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

2)2) تم تعيين  84 ووليوز  املؤرخ في 

السيد)ة(  للشركة  جدود  مسير 

املتوكل نعمة  كمسير وحيد

تبعا لقبول استقالة املسير.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

ووليوز   86 بتاريخ  التجارية بطنجة  

2)2) تحت رقم 87)3.

243I
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SARL

BLUEHILL INVEST

شركة جات مسؤولية محدودة جات 

الشريك الوحيد

رفع رأسمال الشركة

SARL

 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC

 BLUEHILL INVEST

شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد

وعنوان مقرها اإلجتماعي رقم 78ـ73 

شارع إبن تاشفين  - 222))

 الدار البيضاء املغرب.

رفع رأسمال الشركة

رقم التقييد في السذل التجاري 

.463(38

الوحيد  الشريك  قرار  بمقت�سى 

تم   (2(2 وونيو   (5 في  املؤرخ 

قدره  بمبلغ  الشركة  رأسمال  رفع 

من أي  درهم»   3.222.222»

 4.222.222» إلى  درهم»   822.222»  
تقدوم حصص    : عن طريق  درهم» 

نقدوة أو عينية.
باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 
بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 2) وونيو 2)2) تحت رقم 88682.

244I

AURORA CAPITAL
شركة جات مسؤولية محدودة 

جات الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SARL
 Maarif ، 20220، CASABLANCA

MAROC
AURORA 100.000  شركة جات 
مسؤولية محدودة جات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقرها اإلجتماعي زنقة 
سمية،إقامة شهرزاد 3 الطابق 

5 رقم ))، النخيل الدار البيضاء 
222)) الدار البيضاء املغرب

تأسيس شركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 
رقم التقييد في السذل التجاري : 

4658(3

 بمقت�سى  عقد حر مؤرخ في
 86 ووليوز 2)2) تم إعداد القانون 

األسا�سي لشركة جات مسؤولية 

محدودة جات الشريك الوحيد 

باملميزات التالية:

جات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  جات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتها  بمختصر  اإلقتضاء 

. AURORA 822.222

املشاركة   : غرض الشركة بإوجاز 

باألسهم.
زنقة   : االجتماعي  املقر  عنوان 

الطابق   3 شهرزاد  سمية،إقامة 
البيضاء  الدار  النخيل   ،(( رقم   5

222)) الدار البيضاء املغرب.

أجلها  من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 22 سنة .

 822.222 مبلغ رأسمال الشركة:  

درهم، مقسم كالتالي:

 8.222   : العلمي  امينة  السيدة 

حصة بقيمة 822 درهم للحصة .

والعائلية  الشخصية  األسماء   -  

وصفات ومواطن الشركاء :

السيدة امينة العلمي عنوانه)ا( 3 

زنقة دمكريت املعاريف 222)) الدار 

البيضاء املغرب.

والعائلية  الشخصية  األسماء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة امينة العلمي عنوانه)ا( 3 

زنقة دمكريت املعاريف 222)) الدار 

البيضاء املغرب

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

بتاريخ البيضاء   بالدار   التجارية 

 85 ووليوز 2)2) تحت رقم -.

245I
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املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2/85)2)

حساب رقم )28)

مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

واملسذل   (2(2 وونيو  و)  فاتح  في 

بمراكش في 3 وونيو 2)2) باع السيد 

لبطاقة  ا حامل  السقاط،  ا حسن 

 BE446288 رقم  الوطنية  التعريف 

االزدهار،  تجزئة  بمراكش  الساكن 

لفائدة  اسفي  طريق   ،883 رقم 

واملسذلة  فود  الهوى  ريم  شركة 

تحت  بمراكش  التجاري  بالسذل 
التجاري  األصل  جميع   23282 رقم 

موالي  األمير  شارع  بمراكش  الكائن 

 ،2 عبد هللا، عمارة مهدي متجر رقم 

السريعة  للوجبات  كمطعم  واملعد 

.(Restaurateur à prix fixe(
التجاري  بالسذل  واملسذل 

بجميع   84324 رقم  تحت  بمراكش 

بمبلغ  واملعنوية  املادوة  عناصره 

522.222 درهم.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر )85( من نشر اإلعالن 

الثاني.
اإلعالن األول

عن رئيس كتابة الضبط

63 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

بيع أصل تجاري

ملف رقم )2/7)2)

حساب رقم 238)

األستاج  تلقاه  موثق  عقد  بمقت�سى 

بتاريخ بمراكش،  موثق  بوملان   ر�سى 

بتاريخ املسذل   ،(2(2 ماي   6

املداخيل  سذل   ،(2(2 ماي   8(
أمر   ،(2(2-22(6748-88278
توصيل   ،(3585 باستخالص 
باع   ،(2(28887288242
مارسيل  اندري  ميشيل  السيد 
السفر  ا حامل  ذواز  دوكاتوار، 
مسير  بصفته   ،84CR6847( رقم 
شركة  وموري»  «دوكاتوار  لشركة 
واملسذلة  محدودة،  مسؤولية  جات 
تحت  بمراكش  التجاري  بالسذل 
رقم 5)2))، لفائدة السيد فريدريك 
جويل فرانك ميشيل، ا حامل  ذواز 
بصفته   ،82EE3787( رقم  السفر 
انفيست»  «شاساف  لشركة  مسير 
محدودة،  مسؤولية  جات  شركة 
واملسذلة بالسذل التجاري بمراكش 
األصل  جميع   ،823625 رقم  تحت 
درب  حي  بمراكش،  الكائن  التجاري 
 ،882 رقم  ا ذدود  درب  ضبا�سي، 
ملراكش  التجاري  بالسذل  واملقيد 
السذل  من   ((2(5 رقم  تحت 
من  ،352 رقم  وتحت  التحليلي، 
عناصره  بجميع  الترتيبي،  السذل 
بثمن  وجلك  واملعنوية،  املادوة 
درهم.  434.(7(,72 قدره 
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
اإلعالن  من   )85( عشر  ا خامس 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

14 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
تنازل عن أصل تجاري
ملف رقم : 2/73)2)

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  مسذل   ،(2(2 وناور   (2
تحت  ،(2(2 فبراور   (8 بتاريخ 

 ،(2(2-2287252-88278 رقم 
توصيل   ،8587( باستخالص  أمر 
السيد  تنازل   ،(2(2757388242
لبطاقة  ا حامل  الدور،  ا حسين 
 ،BJ8(4888 رقم  الوطنية  التعريف 
8 رقم  سكناه بمراكش، حي سوكوما 

58 اسكجور.
للسيدة عائشة بوراس، الساكنة 
 ،326 رقم   3 املحاميد  بمراكش، 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حاملة 

 ،EE82486 رقم
التجاري،  األصل  جميع  عن 
من  املستخرج  الدكان  على  املنشأ 
املنزل الكائن بدوار الكدوة رقم 46)، 
التصميم،  حسب   ،8 رقم  ويحمل 
املواد  لبيع  املخصص  بمراكش، 
املسذل  بالتقسيط،  الغذائية 
بالسذل التجاري باملحكمة التجارية 
السذل   58386 بمراكش تحت رقم 
رقم  الضريبي  التعريف  جو  الترتيبي، 
72888)64، بجميع عناصره املادوة 
واملعنوية بثمن قدره 22.222) درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

ا خامس عشر من اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

15 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
بيع أصل تجاري

ملف رقم 2/74)2)
 86 بمقت�سى عقد عرفي مؤرخ في 
بمراكش  ومسذل    ،(2(2 مارس 
باع السيد   ،(2(2 وونيو   88 بتاريخ 
لبطاقة  ا حامل  رشيد  اصطيلي 
 F82858( رقم  الوطنية  التعريف 
الساكن بقطاع 85 بلوك أوه رقم 87 

حي الرياض الرباط.

بلمو  نعيمة  السيدة  لفائدة 

رقم   التعريف  لبطاقة  ا حاملة 
التجاري  األصل  جميع   F3(36((

فاطمة  ستي  جماعة  أوريكة  الكائن 

والوة  ا حوز  عمالة  تحناوت  قيادة 

مراكش واملعد مطعم ومقهى.

واملسذل بالسذل التجاري تحت 
بجميع عناصره املادوة   55(56 رقم 

وثالثمائة  مليون  بمبلغ  واملعنوية، 

ألف درهما.

أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 

التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 

بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 

اإلعالن  من   )85( عشر  ا خامس 

الثاني.

النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

16 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش

تقدوم أصل تجاري

 )حصة في شركة(

ملف رقم 2/75)2)

حساب رقم 232)

في مؤرخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 88 مارس 2)2)، ومسذل  بمراكش 

بتاريخ 82 مارس 2)2)، قدمت :

السيدة بندادي خدوجة  ا حاملة 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

الساكنة بإقامة السعادة   E822456

4 مراكش. 8 شقة  58 الطابق  عمارة 

لفائدة شركة صيدلية شاعر ا حمراء 

بشريك  املسؤولية  محدودة  «شركة 

الكائن  التأسيس  طور  في  وحيد» 

عبيدة  ابو  طريق  االجتماعي  مقرها 

الوحدة ) الدودوات رقم 36 مراكش.

الكائن  التجاري  األصل  جميع 

طريق أبو عبيدة الوحدة ) الدودوات 
بالسذل واملقيدة  مراكش   36 رقم 

 II.  -  إعالنات قضائية



8727 الجريدة الرسميةعدد ))56 - 8 جو ا وذة 8448 )2) ووليو 2)2)) 

رقم  تحت  بمراكش  التجاري   
52786 من السذل اإلوضاحي بجميع 
عناصره املادوة واملعنوية والذي وقدر 

بثمن ب 8.422.222 درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 
بمراكش داخل أجل وبتدئ من تاريخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
اإلعالن  من   )85( عشر  ا خامس 

الثاني.
النشرة الثانية

عن رئيس كتابة الضبط

17 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي
ملف رقم : 2/824)2)
السيد الزويني عبد السالم

تجزئة   6(5  : االجتماعي  املقر 
املنصور، مكناس، التعريف ا ذبائي : 
 : الضريبي  التعريف   ،(36483(2

.6((286(2
 COMPLEXE SCOLAIRE وشركة
جات  شركة   ZOUINI PRIVE
مسؤولية محدودة بشريك وحيد في 

طور التأسيس.
 6(5 مكناس،   : مقرها االجتماعي 

تجزئة املنصور، مكناس.
السالم  عبد  الزويني  السيد  قام 
جميع  تحت  طبيعية  بتقدمة 
األحكام  وفق  القانونية  الضمانات 
العامة  املدونة  من   868ter املادة 
للضرائب واملساهمة بكل املوجودات 
التي تخص جميع األصول وا خصوم 
املسذل  الذاتي  الشخص  من 
 4652( بالسذل التجاري تحت رقم 
 COMPLEXE إلى  استثناء  دون 
SCOLAIRE ZOUINI PRIVE شركة 
بشريك  محدودة  مسؤولية  جات 
قرر  والتي  التأسيس  طور  في  وحيد 

إنشائها لهذا الغرض.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

47 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
إشهار بتفويت نصف حق تجاري

مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 (287 نوفمبر   83 بتاريخ  بمكناس 

التسذيل  إدارة  لدى  واملسذل 

بتاريخ 2) نوفمبر 287) فوت السيد 

ا ذنسية  مغربي  حميد  مدووري 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
النصف  جميع  دال،   382325 رقم 
التجاري  األصل  من   1/2 الواحد 

زاوية  وردوة  بتجزئة  الكائنة  للمقهى 

الديغو�سي  أحمد  بن  محمد  شارع 

 3 رقم  مكناس  الزيتون  املعاركة 

إلى السيد   52822 السذل التجاري 

الوطنية  بطاقته  ادريس  أخوبزي 
رقم 83466 دال بثمن إجمالي قدره : 

822.222 درهم.

وتقبل التعرضات بكتابة الضبط 

بمكناس  التجارية  املحكمة  لدى 

داخل أجل ال وتعدى 85 ووما املوالية 

من   84 الثانية طبقا للمادة  للنشرة 

مدونة التجارة.

النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

81 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
بيع أصل تجاري

األستاج  تلقاه  عقد  بمقت�سى 

ناصر الدون مشيشو موثق بمكناس 

 (2(2 وونيو   88 و  مارس   3 بتاريخ 

ا حامل  غلومة محسن،  السيد  باع 

دال  رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

للشركة  مسير  بصفته   ،6(8622

 LES BRUXELOIS» املسماة 
رأسمالها   «EVENTS SARL AU

8.222.222 درهم، مقرها االجتماعي 

بمكناس إقامة املدونة شارع ا ذيش 

واملسذلة  ا ذدودة،  املدونة  امللكي 

 45225 بالسذل التجاري تحت رقم 

األصل  التجاريةبمكناس.  باملحكمة 

في  املتمثل  التجاري بجميع عناصره 

مقهى، الكائن بمكناس إقامة املدونة 

شارع ا ذيش امللكي املدونة ا ذدودة، 

بثمن قدره 8.322.222 درهم. للسيد 

لبطاقة  ا حامل  اليحياوي  خالد 

التعريف الوطنية رقم دال 5)8262.

باملحكمة  القانوني  اإلوداع  تم 

وونيو   (4 بتاريخ  بمكناس  التجارية 

2)2) تحت رقم 2020/103.

التعرضات  جميع  فإن  لذلك 

بكتابة  توضع  أن  وجب  املحتملة 

الضبط باملحكمة التجارية بمكناس 

(85( داخل أجل خمسة عشر ووما 

من تاريخ صدور النشرة الثانية.

النشرة الثانية

لإلعالن والنشر

82 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
ملف رقم : 6)/2)2)
حساب رقم : 578)

الطرف األول :
بطاقة  رقم  عاروص،  علي 
J8(5627 مغربي   : التعريف الوطنية 

ا ذنسية.
بطاقة  رقم  عاروص،  عائشة 
التعريف الوطنية : JE53287 مغربية 

ا ذنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  عاروص،  فاطمة 
التعريف الوطنية : A24233 مغربية 

ا ذنسية.
بطاقة  رقم  عاروص،  وفاء 
 A375883  : الوطنية  التعريف 

مغربية ا ذنسية.
بطاقة  رقم  عاروص،  منية 
 A728765  : الوطنية  التعريف 

مغربية ا ذنسية.
بطاقة  رقم  عاروص،  نادوة 
 A7((8((  : الوطنية  التعريف 

مغربية ا ذنسية.
املالبس  بيع  التجاري  األصل 

ا ذاهزة.
شارع  مكرر   5 الرباط   : العنوان 
املغرب العربي رقم 3 و32 زنقة فران 
 : التجاري  السذل  رقم  الزيتونة 

.8828(2-822238

بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 
 (85( بالرباط إلى غاوة خمسة عشر 

ووما من صدور اإلعالن الثاني.
اإلعالن األول

57 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط

ملف رقم : 282/57)
حساب رقم : 8483

الطرف األول :
 : القانوني  مسيرها   BHM شركة 
رقم بطاقة التعريف  حنان الصيل، 
مغربية   GN882585  : الوطنية 

ا ذنسية.
الطرف الثاني :

بطاقة  رقم  افروق،   حسن 
AD4285 مغربي   : التعريف الوطنية 

ا ذنسية.
األصل التجاري : مخبزة ومقهى.

8 عين عتيق رقم  املنزه   : العنوان 
8 الرباط.

رقم السذل التجاري : 662)88.
بمصلحة  التعرضات  وستقبل 
التجارية  باملحكمة  التجاري  السذل 
 (85( بالرباط إلى غاوة خمسة عشر 

ووما من صدور اإلعالن الثاني.
النشرة الثانية

رئيس مصلحة السذل التجاري

85 مكرر

املحكمة التجارية
بالدار البيضاء

مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التصفية القضائية في 

حق شركة اونا بينسا ماروك
رقم 82

38 الصادر  بمقت�سى ا حكم رقم 
رقم   بامللف   (2(2 مارس   5 بتاريخ 
املحكمة  لدى   2020/8303/42
الذي ق�سى  التجارية بالدار البيضاء 
القضائية  التصفية  مسطرة  بفتح 
ماروك  بينسا  اونا  شركة  حق  في 
 72368 رقم  التجاري  السذل  جات 
والكائن مقرها االجتماعي : 872 شارع 
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البيضاء  الدار  األول  ا حسن  موالي 
وتحدود تاريخ التوقف عن الدفع في 
وعين  ا حكم  هذا  لصدور  شهر   88
قاضيا  جالبي  أمين  محمد  السيد 
بونعيالت  ج.ووسف  ونائبه  منتدبا 
والسيد عبد املذيد الرايس سندوكا 
والكائن مكتبه 68) شارع عبد املومن 
7 الدار  3 اشقة  إقامة األمل الطابق 

البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسندوك  بدوونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 
املطلوبة مرفقة بالوثائق وجلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرسمية  با ذريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمدود 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
و782   584 للمواد  طبقا  املغربية 

و2)7 من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

6

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
مكتب التسوية والتصفية القضائية
فتح مسطرة التصفية القضائية في 

حق شركة سيتي واش دوالفاج 
رقم 2

34 الصادر  بمقت�سى ا حكم رقم 
رقم   بامللف   (2(2 مارس   5 بتاريخ 
املحكمة  لدى   2020/8303/17
الذي  البيضاء  بالدار  التجارية 
التصفية  مسطرة  بفتح  ق�سى 
القضائية في حق شركة سيتي واش 
رقم  التجاري  السذل  جات  دوالفاج 
االجتماعي  مقرها  والكائن   858328
الحي الصناعي عين   82622(( كلم   :
السبع - الدار البيضاء وتحدود تاريخ 
التوقف عن الدفع في 88 شهر لصدور 
هذا ا حكم وعين السيد محمد أمين 
جالبي قاضيا منتدبا ونائبه ج.املهدي 
سندوكا  بوعزة  خالد  والسيد  سالم 
 - التجارية  باملحكمة  والكائن مكتبه 

الدار البيضاء.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه   
املعين  للسندوك  بدوونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 

املطلوبة مرفقة بالوثائق وجلك داخل 
نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرين  أجل 
مع  الرسمية  با ذريدة  اإلشعار  هذا 
بالنسبة  بشهرين  األجل  هذا  تمدود 
إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة 
و782   584 للمواد  طبقا  املغربية 

و2)7 من مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

7

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : 2844)8
حساب رقم : 46)2

تفويت جميع ا حقوق املشاعة
فوت :

ا حق  عبد  علوي  محمد  السيد 
رقم  الوطنية  للبطاقة  ا حامل 

BJ66627
لفائدة :

ا حامل  حسن  الفاضلي  السيد 
.BE662232 للبطاقة الوطنية رقم

واملقدرة  املشاعة  حقوقه  جميع 
من األصل التجاري والذي   %52 ب 
املالبس  لبيع  محل  عن  عبارة  هو 
البيضاء،  بالدار  الكائن  ا ذاهزة، 
رقم  زنقة مركزية،  املدونة القدومة، 
التجاري  بالسذل  واملسذل   ،82
البيضاء  بالدار  التجارية  للمحكمة 
فعلية  بشراكة   ((78(4 رقم  تحت 

مع السذل التجاري رقم )34568.
تسذل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السذل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس كتابة الضبط

58 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف رقم : )285)8
حساب رقم : 68)2
بيع كلي ألصل تجاري

فوت :
ا حامل  خرويش  حسن  السيد 

BJ(2458 للبطاقة الوطنية رقم

لفائدة :

ا حامل  املالق  محمد  السيد 

.GA67537 للبطاقة الوطنية رقم

جميع األصل التجاري والذي هو 

عبارة عن محل لبيع العطور بنصف 

البيضاء،  بالدار  الكائن  ا ذملة، 

)8)، شارع محمد السادس قيسارية 

البيضاء محل رقم )4.
التجاري  بالسذل  مسذل  والغير 

للمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

تسذل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السذل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس كتابة الضبط

59 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 2866)8

حساب رقم 2342

بيع حق مشاع املتمثل في النصف 
من األصل التجاري

باع السيد ا حسن دوش بن عبد 

هللا ا حامل للبطاقة الوطنية الرقم 

حمود  السيد  لفائدة   BE 438885

هامان بن عبد هللا ا حامل للبطاقة 

الوطنية BH 834287 بيع حق مشاع 
املتمثل في النصف من األصل التجاري 

املعروف باسم مطحنة قروية الكائن 

بمركز مدوونة نزالت القدميري عمالة 

الدار  عثمان  سيدي  مسيك  بن 
واملسذل بالسذل التجاري  البيضاء 

تحت رقم 52326).

تسذل  التعرضات  فإن  وبذلك 

التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 

بالدار  التجاري  السذل  مكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.

النشرة األولى
عن رئيس  كتابة الضبط

60 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : 287)8
حساب رقم 2358

تفويت ا حق في اإلوجار
 RESSORTS شركة  فوتت 
بالدار  مقرها  الكائن   GAGNEBIN
املركب   42 رقم  تجزئة  البيضاء، 
من  ممثلة  بوسكورة  الصناعي 
و  GILLES VALERO السادة  طرف 

 BENOITوMICHEL NICOLAS
شركة  لفائدة   JEAN JULES
الكائن   SEPALUMIC MAROC
رقم  تجزئة  البيضاء،  بالدار  مقرها 
83 املركب الصناعي بوسكورة ومثلها 

كمال البارودي.
تفويت حق اإلوجار الكائن بالدار 
املركب   42 رقم  تجزئة  البيضاء، 
واملسذل  بوسكورة  الصناعي 

بالسذل التجاري تحت رقم 35837.
تسذل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السذل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة األولى

عن رئيس  كتابة الضبط

61 مكرر

املحكمة التجارية بالدار البيضاء

ملف رقم : )287)8
حساب رقم 2387
بيع أصل تجاري

فوت السيد سمير علمي ا حامل 
 BK 86((67 للبطاقة الوطنية رقم 

السادة :
للبطاقة  ا حامل  عمراني  محمد 

.C368683 الوطنية
ا حامل  معطي  جامعي  هشام 

.C38(642 لبطاقة الوطنية
لبطاقة  حامل  طارق  خالد 

.BK 882(58 التعريف الوطنية
والذي  التجاري  األصل  جميع 
بالدار  الكائن  مطعم  عن  عبارة  هو 
العمرية  حي  الشق  عين  البيضاء 
املذموعة  القدس  السكني  املركب 
املسمى   32 الرقم   8 السكنية 
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مسذل بالسذل التجاري   TALYANI
البيضاء  بالدار  التجارية  للمحكمة 

تحت رقم 82226).
تسذل  التعرضات  فإن  وبذلك 
التجارية  باملحكمة  الضبط  بمكتب 
بالدار  التجاري  السذل  مكتب 
عشر  خمسة  أجل  داخل  البيضاء 

ووما املوالي للنشرة األولى والثانية.
النشرة االولى

عن رئيس  كتابة الضبط

62 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املقاولة رقم : 

(282/8328/2(
ملف التسوية القضائية رقم : 

(2(2/832(/24
إشعار بفتح مسطرة التسوية 

القضائية
بتاريخ  الصادر  ا حكم  بمقت�سى 
فاتح ووليو 2)2) تحت رقم 2020/04 
رقم  املقاولة  صعوبة  ملف  في 
املحكمة  قضت   8301/2019/02
مسطرة  بفتح  بوجدة  التجارية 
شركة  حق  في  القضائية  التسوية 
أكمطال وكذا مسيرها عبد اللطيف 
أكياو رقم سذلها التجاري باملحكمة 
التجارية بوجدة رقم 84583 تحليلي، 
) زنقة موالي  مقرها االجتماعي برقم 

عبد هللا بلهاشمي وجدة.
دوحي  محمد  األستاج  وبتعيين 
أردوز  واألستاج جواد  منتدبا  قاضيا 
نائبا له والسيد محمد غزال سندوكا 

في املسطرة.
وحدد تاريخ التوقف عن الدفع في 
88 شهرا السابقة لتاريخ ا حكم بفتح 

املسطرة.
الدائنين  من  فاملطلوب  وعليه 
املعين  للسندوك  بدوونهم  التصريح 
املبالغ  ضمن قائمة موقعة تتضمن 
وجلك  بالوثائق،  مرفقة  املطلوبة 
من تاريخ  داخل أجل شهرين ابتداء 
نشر هذا اإلشعار با ذريدة الرسمية 
من  و2)7   782  ،584 للمواد  طبقا 

مدونة التجارة.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

8

املحكمة االبتدائية باملحمدية
ملف بيع : 2/62)2)

حساب خصو�سي : )555
بيع أصل تجاري

يعلن رئيس مصلحة كتابة الضبط 
باملحمدوة  االبتدائية  باملحكمة 
أبرم  توثيقي  عقد  بمقت�سى   أنه 
وسذل   (2(2 أبريل   (7 بتاريخ 
بالدار البيضاء   (2(2 ماي   4 بتاريخ 
املوجود  التجاري  األصل  تفويت  تم 
 75 العالية  الر�سى  حي   باملحمدوة 
عن  عبارة  وهو  الر�سى  تجزئة 
حي  «صيدلية  اسم  تحمل  صيدلية 
واملسذل بالسذل التجاري  الر�سى» 
باملحمدوة االبتدائية  باملحكمة 
طرف  من   86364 رقم  تحت 
بطاقتها  أمين  مينة  السيدة 
القاطنة   BE654(28 رقم  الوطنية 
رقم  كاج  تجزئة  البيضاء  بالدار 
الفياللي  الهاشمي  شارع   (7
إومان  السيدة  لفائدة  كاليفورنيا، 
رقم  الوطنية  بطاقتها  تاوبة، 
البيضاء  بالدار  BJ487646القاطنة 
 3 حي الشباب عمارة   تجزئة األناقة، 
بثمن  وجلك  السبع  عين   ،6 رقم 
درهم.  522.222 قدره  إجمالي 
التعرضات  جميع  فإن  وعليه 
وجب أن تقدم إلى كتابة ضبط هذه 
من  ووما   85 أجل  داخل  املحكمة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة الثانية

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

21 مكرر

املحكمة االبتدائية بقلعة 
السراغنة

إعالن عن تقدوم أصل تجاري 
كحصة في شركة

ملف رقم 2/44)2)
حساب رقم 3487

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
بقلعة  االبتدائية  باملحكمة  الضبط 
عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه  السراغنة 
ومسذل   (2(2 وونيو   85 في  مؤرخ 
بقلعة   (2(2 وونيو   88 بتاريخ 

ادريس  السيد  فوت  السراغنة، 
رقم   8 الهناء  بحي  الساكن  حمدوي 
قلعة السراغنة ا حامل لبطاقة   (5
إلى   Y82765 التعريف الوطنية رقم 
املحدودة  املسؤولية  جات  الشركة 
 SOCIETE املسماة  وحيد  بشريك 
 CABINET TOPOGRAPHIQUE
األصل   HAMDAOUI SARL AU
 8 النخلة  بواجهة  الكائن  التجاري 
شارع ا ذيش امللكي قلعة السراغنة 
واملعنوية  املادوة  عناصره  بجميع 
واملسذل  الشركة  هذه  في  كحصة 
املحكمة  بهذه  التجاري  بالسذل 
بثمن إجمالي قدره   (28( تحت رقم 

8462222 درهم.
تسذل  التعرضات  فإن  وبذلك 
بمكتب الضبط باملحكمة االبتدائية 
بقلعة السراغنة داخل أجل 85 ووما 

املوالية للنشرة األولى والثانية.
النشرة االولى

رئيس مصلحة كتابة الضبط

3 مكرر

املحكمة االبتدائية بإنزكان
شعبة السذل التجاري
ملف رقم : 2/868)2)

حساب رقم 4842
تفويت أصل تجاري

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
طرف  من  واملنجز   (2(2 وونيو   ((
واملودع  اليماني،  ج.احمد  املوثق 
بتاريخ  املحكمة  هذه  ضبط   بكتابة 

2) وونيو 2)2).
ا حامل  العراقي،  السيد علي  باع 
رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 
بناني،  حسن  للسيد   C342383
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.BE68((6 رقم
األصل التجاري املسمى «صيدلية 
املحل  على  املنصب  سوس»  أهل 
لتزنيت  الرئيسية  بالطريق  الكائن 
واملسذل  بيبي  سيدي  ملول  اوت 
 7786 رقم  تحت  التجاري  بالسذل 
في السذل التحليلي بجميع عناصره 
بثمن إجمالي قدره  املادوة واملعنوية 

752.222 درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

جي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

ووما   85 املحكمة داخل أجل أقصاه 

املوالية للنشرة الثانية طبقا للمادة 84 

من مدونة التجارة.

النشرة األولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بانزكان
شعبة السذل التجاري

ملف عدد : 2/862)2)

حساب عدد : )487.
إعالن عن تفويت أصل تجاري

في  مؤرخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

طرف  من  واملنجز   2020/06/24

واملودع  بوجرادة،  ابراهيم  ج  املوثق 

بتاريخ  املحكمة  هذه  ضبط  بكتابة 

.2020/06/30

العراقي  زينب  السيدة  باعت 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حاملة 
.C438554 رقم

ا حامل  سبيل  واسين  للسيد 

رقم  الوطنية  التعريف  لبطاقة 

.Q82(524

األصل التجاري املسمى «صيدلية 

الكائن  املحل  على  املنصب  البركة» 

بحي السوي�سي القليعة آوت ملول.

واملسذل بالسذل التجاري تحت 
التحليلي  السذل  في   7(26 رقم 

واملعنوية  املادوة  عناصره  بجميع 

بثمن إجمالي قدره 222.222 درهم.

رئيس  السيد  يعلن  عليه  وبناء 

جي  لكل  الضبط  كتابة  مصلحة 

البيع  على  التعرضات  أن  مصلحة 

هذه  ضبط  بكتابة  تودع  املذكور 

85 ووما  املحكمة داخل أجل أقصاه 

للمادة  الثانية طبقا  للنشرة  املوالية 

84 من مدونة التجارة.

النشرة االولى
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

10 مكرر
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املحكمة االبتدائية 
بالفقيه بن صالح
شعبة السذل التجاري

ملف بيع رقم : 2020/40

إعالن عن بيع أصل تجاري
بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 
موثقة  رياض  حنان  األستاجة  طرف 
 88 و   3 بتاريخ  صا ح  بن  بالفقيه 
مارس 2)2)، ان السيد محمد عالوي 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 
بالفقيه  الساكن   ،A8(6483 رقم 
شارع ا حسن الثاني رقم  بن صا ح، 
للسيد  باع  بن صا ح،  الفيق   ،(82
لبطاقة  ا حامل  كرومي  الدون  نور 
 ،IB855454 رقم  الوطنية  التعريف 
األصل  صا ح،  بن  بالفقيه  الساكن 
صا ح،  بن  الفقيه  بمدونة  التجاري 
 ،(82 الرقم  الثاني،  ا حسن  شارع 
بالسذل  واملقيد  مرآب،  عن  عبارة 
التجاري باملحكمة االبتدائية بالفقيه 
بجميع   556 رقم  تحت  صا ح  بن 
عناصره املادوة واملعنوية بثمن قدره 

22.222) درهم.
أعاله  املذكور  البائع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
السذل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بالفقيه بن صا ح داخل أجل وبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم ا خامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة االولى

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن صا ح
إعالن عن تقدوم أصل تجاري

كحصة في شركة
ملف رقم 2/48)2)

مصوح  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 (2(2 فبراور   84 بتاريخ  اإلمضاء 
واملسذل بتاريخ 4 مارس 2)2) بإدارة 
قدم  صا ح،  بن  بالفقيه  التسذيل 
السيد سعيد وهيبي، ا حامل للبطاقة 
الساكن   ،IB43257 رقم  الوطنية 
بن  الفقيه   3 رقم  ا خنساء  بتجزئة 

 BUREAU D’ETUDES صا ح لشركة

 TECHNIQUE OUAHIBI SARL AU

شركة جات املسؤولية املحدودة جات 

الشريك الوحيد في طور التأسيس، 

الطابق   888 مقرها االجتماعي الرقم 

الثاني شارع عالل بن عبد هللا الفقيه 
التجاري  األصل  جميع  صا ح،  بن 

باملحكمة  التجاري  بالسذل  املقيد 

تحت  صا ح  بن  بالفقيه  االبتدائية 
املادوة  بجميع عناصره   ،3666 رقم 

 : بثمن قدره  والتي قومت  واملعنوية 

55.857,88 درهم.
فعلى دائني مقدم األصل املذكور 

إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن  أعاله 

باملحكمة  التجاري  السذل  قسم 

داخل  بن صا ح  بالفقيه  االبتدائية 

اإلعالن  نشر  تاريخ  من  وبتدئ  أجل 

األول وينتهي في اليوم ا خامس عشر 

من نشر اإلعالن الثاني.

النشرة االولى

49 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن صا ح
إعالن عن بيع أصل تجاري

ملف رقم )2/4)2)

بمقت�سى عقد توثيقي محرر من 

طرف جة. حنان رياض موثقة بالفقيه 

وونيو   (( و   8 بتاريخ  صا ح  بن 

اليموني،  زهرة  السيدة  إن   (2(2

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حاملة 
الساكنة بالفقيه بن   ،FL3872 رقم 

بريميل،  تجزئة  املصلى،  حي  صا ح 

ابو  بثينة  لآلنسة  باعت   ،86 الرقم 

التعريف  لبطاقة  ا حاملة  علي، 
بالفقيه  الساكنة   ،IB(24438 رقم 
زنقة  الزرقطوني،  شارع  صا ح،  بن 
التجاري  األصل   .75 الرقم  املنارة، 

املتواجد  للمنزل  بالسفلي  الكائن 

قيادة بن عمير،  بالفقيه بن صا ح، 

عن  عبارة  ا ذدود  دوار  الكريفات، 

«صيدلية دوار  صيدلية املسماة ب 
التجاري  واملقيد بالسذل  ا ذدود»  

بن  بالفقيه  االبتدائية  باملحكمة 

بجميع   ،8826 رقم  تحت  صا ح 

عناصره املادوة واملعنوية بثمن قدره 
: 622.222 درهم.

فعلى دائني البائعة املذكورة أعاله 
قسم  إلى  بتعرضاتهم  وتقدموا  أن 
السذل التجاري باملحكمة االبتدائية 
بالفقيه بن صا ح داخل أجل وبتدئ 
من تاريخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم ا خامس عشر من نشر اإلعالن 

الثاني.
النشرة االولى

50 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
بيع أصل تجاري

ملف رقم : 2/62)2)
حساب رقم 2225

بتاريخ  توثيقي  عقد   بمقت�سى 
بمراكش  واملسذل   (2(2 مارس   5
باع السيد محمد   (2(2 وونيو   3 في 
الوطنية  للبطاقة  ا حامل  نجاح، 
رقم )A865(3 للسيد عبد الرحمان 
رقم  ل.ب.ت.و  ا حامل  بورحيل، 
التجاري  األصل   ،AB(77332
)2 شارع  الكائن ب  «صيدلية زمور» 
محمد ا خامس رقم 74) ا خميسات، 
5824) باملحكمة  املسذل تحت رقم 
بجميع  با خميسات،  االبتدائية 
بثمن  واملعنوية  املادوة  عناصرهما 

قدره 222.222 درهم.
لذلك فإن جميع التعرضات وجب 
باملحكمة  الضبط  بكتابة  توضع  أو 
أجل  داخل  با خميسات  االبتدائية 
تاريخ  من  ووما   )85( عشر  خمسة 

صدور النشرة الثانية.
النشرة االولى

عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

64 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
إعالن عن بيع عقار

باملزاد العلني
ملف التنفيذ رقم : )5)82/8

لفائدة : أمينة جنيد.
السعيد  األستاج   : عنه  ونوب 

عمراوي املحامي بهيئة بني مالل.
عبد الرحمان تون�سي ومن   : ضد 

معه.

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

االبتدائية  املحكمة  لدى   الضبط 

بتاريخ  أنه  أسفله  املوقع  مالل   بني 

الساعة  على   (2(2 سبتمبر   (2

الواحدة بعد الزوال بقاعة البيوعات 

باملزاد  بيع  سيقع  املحكمة،  بهذه 

بالدار  االمر  ويتعلق  للعقار  العلني 

 الكائنة بحي األميرة لال عائشة الزنقة 8 

على  مشيدة  مالل  بني   8 الرقم 

قبلة  وحدها  مربع  متر   56 مساحة 
املسذد،  وغروبا  مسرار،  رابحة 

احمد  وشماال  املسذد،  دار  ويمينا 

بالزنقة  املرتبط  واملدخل  التون�سي 

العمومية ويشتمل العقار على طابق 

سفلي وتكون من بيت وفناء ومرحاض 

 وبيت ثاني مضموم لسفلي بناوة الدار 
أول  علوي  طابق  املذاورة،   4 رقم 

وطابق  وفناء،  بيتين  على  يشتمل 

علوي ثاني يشتمل على بيتين وفناء 

بسترة  محاط  وسطح  ومرحاض 

ويشتمل على بيت وساحة السطح.

لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 

العقار باملزاد العلني انطالقا من مبلغ 

383.622 درهم.

املزاودة  عليه  رست  من  وعلى 

 %3 الثمن فورا مع زيادة  أن وؤدي 

من  وللمزيد  العامة.  ا خزينة  واجب 

بقسم  االتصال  ومكن  املعلومات 

على  لالطالع  القضائية  التنفيذات 

دفتر الشروط والتحمالت.
رئيس كتابة الضبط

65

املحكمة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
ملف : التنفيذ رقم 8484/82

لفائدة : عبد الرحمان كمري ومن 

معه

ونوب عنه : األستاج عبد هللا بودال 

املحامي بهيئة بني مالل

ضد : ورثة الزهرة ربيع بنت العربي

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط لدى املحكمة االبتدائية بني 

 (2(2 سبتمبر   (2 بتاريخ  أنه  مالل 
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الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكمة سيقع 
عبارة  وهو  للعقار  العلني  باملزاد  بيع 
عن بناوة مهدمة مساحتها تبلغ 78 متر 
مربع والكائنة بشارع محمد ا خامس 
رقم )6) بني مالل، حدودها كالتالي : 
رقم  العقاري  الرسم   : شرقا 
 8(,28 طول  على   10/46144
رقم  العقاري  الرسم   : غربا  متر، 
متر،   82,88 طول  على   10/46228
جنوبا : اوت حمو بن قدور على طول 
ساحة تم شارع   : شماال  متر،   5,83

محمد ا خامس على طول 6,35 متر.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  ا خبير  طرف  من  العقار 

52).552 درهم.
وعلى من رست عليه املزاودة أن 
وؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% واجب 

ا خزينة العامة.
ومكن  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

صا ح مسضق

66 

املحكمة االبتدائية ببني مالل

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
ملف : التنفيذ رقم 82/8346

لفائدة : مليكة تراوور ومن معها
ونوب عنه : األستاج السعيد عمراوي 

محامي بهيئة بني مالل
ضد : عبد الكريم تراوور ومن معه

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 
الضبط لدى املحكمة االبتدائية بني 
 (2(2 سبتمبر   (2 بتاريخ  أنه  مالل 
الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  على 
بقاعة البيوعات بهذه املحكمة سيقع 
عبارة  وهو  للعقار  العلني  باملزاد  بيع 
عن منزل به طابق سفلي يشتمل على 
أربع دكاكين وطابق علوي وتكون من 
تبلغ  مساحته  وسطح  شقق  ثالث 
متر مربع والكائن بحي بولكرون   824

الرقم 45 بني مالل.
لبيع  االفتتاحي  الثمن  حدد  وقد 
مبلغ  في  ا خبير  طرف  من  العقار 

452.222 درهم.
وعلى من رست عليه املزاودة أن 
وؤدي الثمن فورا مع زيادة 3% واجب 

ا خزينة العامة.
ومكن  املعلومات  من  وللمزيد 
االتصال بقسم التنفيذات القضائية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
اإلمضاء : رئيس مصلحة كتابة الضبط

صا ح مسضق

67

املحكمة االبتدائية با ذدودة
إعالن عن تقدوم أصل تجاري 

كحصة في شركة
ملف رقم 2/82)2)
حساب رقم 6)842

في  مؤرخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 7 بتاريخ  ومسذل   (2(2 وونيو   (6
 OURAJ السيد  قدم   (2(2 ووليو 
ا حامل لبطاقة التعريف   RHALEM
إلى شركة   M377363 الوطنية رقم 
األصل  مجموع   OURAJ BATI
 3824( التجاري املسذل تحت رقم 

كحصة في الشركة.
 Lot Essaad ( n°42  : الكائن ب 

.Hay El Matar, Eljadida
 Immenbles,» نشاط  في  املزاول 

.«Promoteur Immobilier
والكيفية  الشروط  وجلك حسب 

املذكورة في العقد.
تقبل  التعرضات  فإن  وعليه 
االبتدائية  باملحكمة  الضبط  بكتابة 
من  ووما   85 أجل  داخل  با ذدودة 

تاريخ النشرة الثانية.
النشرة االولى

املشرف على مصلحة السذل التجاري

68 مكرر

املحكمة االبتدائية بالرباط

مصلحة كتابة الضبط
ملف تنفيذي عقاري رقم : 

(288/85
حساب رقم : 232

إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني
لفائدة : شكيب بوجيدة عن اخيه 

املحذور منتصر بوجيدة
نائبهم : األستاج نور الدون الطاهري 

املحامي بالرباط
ضد : حبيبة دويري وثورية دويري

نائبهما : األستاج خالد البوداللي 

املحامي بالرباط

كتابة  مصلحة  رئيس  يعلن 

الضبط باملحكمة االبتدائية بالرباط 

بتاريخ ستقع  عمومية  سمسرة   أن 

الساعة  على   (2(2 سبتمبر   3

العاشرة صباحا بقاعة البيوعات رقم 

5 بهذه املحكمة قصد بيع :

السيد  عليه  املحذور  نصيب 

املقدم  بواسطة  بوجيدة  منتصر 

من  بوجيدة  شكيب  السيد  عنه 

 15972/50 رقم  العقاري  الرسم 

126/1 سهم والعقار عبارة عن  وهو 

شقة مساحتها 67) متر مربع والكائنة 

الرياض  رحاب  إقامة   (3 بالقطاع 

بالطابق   3 رقم  الشقة   82 عمارة 

األر�سي حي الرياض واملتكونة من ثالث 

غرف وحمام وصالون ومطبخ منفتح 

على حدوقة صغيرة وحمام وقد حدد 

في  العلني  باملزاد  البيع  انطالق  ثمن 

درهم آخر عرض قدم   (676( مبلغ 

222)3 درهم وؤدى الثمن  فيه قدره 

خرينة  واجب   3% إضافة  مع  حاال 

الدولة ومصاريف التفيذ.

تقدوم  أو  املعلومات  وللمزيد من 

بمكتب  االتصال  ومكن  عروض 

72 بهذه  التنفيذ املدني العقاري رقم 

املحكمة مأمور إجراءات التفيذ خالد 

نبيه.
عن رئيس مصلحة كتابة الضبط

72
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 III.  -  إعالنات إدارية

وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك

واملاء
قرار إجراء بحث عمومي حول إعادة 
تحدود امللك العام البحري للمنطقة 
املمتدة ما بين أم لكويرة الى الساركا،
الدائرة الترابية الداخلة، من الوتد 

B(4( إلى الوتد B23
إقليم وادي الذهب

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 
واملاء :

بناء على الظهير الشريف الصادر 
)فاتح ووليو   833( شعبان   7 بتاريخ 
8284( املتعلق بامللك العام كما وقع 
الفصلين  وخاصة  تتميمه  أو  تغييره 

األول والسابع منه ؛
جي  التجزيئي  التصميم  وعلى 
إلعادة  املبين   1/2000 املقياس 
تحدود امللك العام البحري للمنطقة 
املمتدة ما بين أم لكويرة الى الساركا، 
الوتد  من  الداخلة،  الترابية  الدائرة 
وادي  إقليم   ،B(4( الوتد  إلى   B23

الذهب.
اإلقليمي  املدور  من  وباقتراح 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ما ولي :
الفصل األول : وجرى بحث عمومي 
مدته شهر واحد بشأن إعادة تحدود 
امللك العام البحري للمنطقة املمتدة 
ما بين أم لكويرة الى الساركا، الدائرة 
إلى   B23 من الوتد  الترابية الداخلة، 
الذهب.  وادي  إقليم   ،B(4( الوتد 
كما هو مبين بالئحة إحداثيات المبير 
التجزيئية  بالتصاميم  املتواجدة   4
جات املقياس 1/2000 امللحقة بأصل 
الغرض  لهذا  ويوضع  القرار   هذا 
ووليو   82 من  ابتداء  البحث  ملف 
 (2(2 أغسطس   82 إلى غاوة   (2(2
الداخلة،  الترابية  الدائرة  بمكاتب 
وفتح  كما  الذهب،  وادي  بإقليم 
بنفس املكاتب دفتر لتدوين مالحظات 

من يهمهم األمر.

هذا  عن  يعلن   : الثاني  الفصل 
تلصق  إعالنات  بواسطة  البحث 
وينشر  املذكورة  الدائرة  بمكاتب 
با ذريدة الرسمية وفي إحدى ا ذرائد 

الوطنية.
انتهاء  بعد   : الثالث  الفصل 
الدائرة  السيد رئيس  يعقد  البحث، 
الترابية الداخلة بإقليم وادي الذهب 

اجتماعا مع  ذنة تتكون من :
الترابية  ا ذماعة  عن  ممثل 

الداخلة.
الدولة  أمالك  إدارة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املحافظة على 
األمالك العقارية والرهون بالداخلة.

والنقل  التجهيز  وزارة  عن  ممثل 
واللوجستيك واملاء بالداخلة.

السامية  املندوبية  عن  ممثل 
التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 

بالداخلة.
ا حضرية  الوكالة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املسح العقاري 

وا خرائطية بالداخلة.
وتتوجه هذه اللذنة إلى عين املكان 
املعنيين  املالكين  مالحظات  لتلقي 
باألمر وتستمع إلى أقوال األشخاص 
لتزويدها  مؤهلون  أنهم  ترى  الذون 
وتبدي  الضرورية  املعلومات  بجميع 
أثناء  املقدمة  املالحظات  حول  رأيها 
البحث وحول املوافقة على االحتفاظ 
تصميم  مشروع  في  املبينة  با حدود 

التحدود أو حول تغيير تلك ا حدود.
في  اللذنة  هذه  رأي  يسذل  كما 
جميع  ووقعه  نسختين  من  محضر 
البحث  ملف  ورد  ثم  أعضائها 
مشفوعا بهذا املحضر وبرأي السيد 
رئيس الدائرة الترابية الداخلة بإقليم 
اإلقليمية  املدورية  إلى  الذهب  وادي 
واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز 
األجل  انتهاء  فور  وجلك  بالداخلة، 

القانوني املحدد إلجراء هذا البحث.
69

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

قرار إجراء بحث عمومي حول إعادة 

تحدود امللك العام البحري للمنطقة 

املمتدة ما بين أم لكويرة إلى الساركا، 

ا ذماعة الترابية العركوب، دائرة 

العركوب، من الوتد B8 إلى الوتد 

B2(

إقليم وادي الذهب

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

بناء على الظهير الشريف الصادر 

)فاتح ووليو   833( شعبان   7 بتاريخ 

8284( املتعلق بامللك العام كما وقع 

الفصلين  وخاصة  تتميمه  أو  تغييره 

األول والسابع منه :

جي  التجزيئي  التصميم  وعلى 

إلعادة  املبين   1/2000 املقياس 

تحدود امللك العام البحري للمنطقة 

املمتدة مابين أو لكويرة إلى الساركا، 

دائرة  العركوب،  الترابية  ا ذماعة 

الوتد  إلى   B8 الوتد  من  العركوب 

)B2، إقليم وادي الذهب.

اإلقليمي  املدور  من  وباقتراح 

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ماولي :

بحث  وجرى   : األول  الفصل 

عمومي مدته شهر واحد بشأن إعادة 

تحدود امللك العام البحري للمنطقة 

املمتدة مابين أم لكويرة إلى الساركا، 

دائرة  العركوب،  الترابية  ا ذماعة 

الوتد  إلى   B8 الوتد  من  العركوب 

كما هو  إقليم وادي الذهب،   ،B2(

 4 المبير  احداثيات  بالئحة  مبين 

املتواجدة بالتصاميم التجزيئية جات 

املقياس 1/2000 امللحقة بأصل هذا 

ملف  الغرض  لهذا  ويوضع  القرار 

 (2(2 ووليو   82 من  ابتداء  البحث 

إلى غاوة 82 أغسطس 2)2) بمكاتب 

دائرة العركوب بإقليم وادي الذهب، 

كما وفتح بنفس املكاتب دفتر لتدوين 

مالحظات من يهمهم األمر.

هذا  عن  يعلن   : الثاني  الفصل 
تلصق  إعالنات  بواسطة  البحث 
وينشر  املذكورة  الدائرة  بمكاتب 
با ذريدة الرسمية وفي إحدى ا ذرائد 

الوطنية.
انتهاء  بعد   : الثالث  الفصل 
دائرة  رئيس  السيد  يعقد  البحث، 
الذهب  وادي  بإقليم  العركوب 

اجتماعا مع  ذنة تتكون من :
الترابية  ا ذماعة  عن  ممثل   

العركوب.
الدولة  أمالك  دائرة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املحافظة على 
األمالك العقارية والرهون بالداخلة.

والنقل  التجهيز  وزارة  عن  ممثل 
واللوجيستيك واملاء بالداخلة.

السامية  املندوبية  عن  ممثل 
التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 

بالداخلة.
ا حضرية  الوكالة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املسح العقاري 

وا خرائطية بالداخلة.
وتتوجه هذه اللذنة إلى عين املكان 
املعنيين  املالكين  مالحظات  لتلقي 
األشخاص  أقوال  إلى  وتستمع  األمر 
لتزويدها  مؤهلين  أنهم  ترى  الذون 
وتبدي  الضرورية  املعلومات  بجميع 
أثناء  املقدمة  املالحظات  حول  رأيها 
البحث وحول املوافقة على االحتفاظ 
تصميم  مشروع  في  املبينة  با حدود 

التحدود أو حول تغيير تلك ا حدود.
في  اللذنة  هذه  رأي  يسذل  كما 
جميع  ووقعه  نسختين  من  محضر 
أعضائها ثم ورد ملف البحث مشفوعا 
رئيس  السيد  وبرأي  املحضر  بهذا 
دائرة العركوب بإقليم وادي الذهب 
إلى املدورية اإلقليمية للتجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء بالداخلة، وجلك 
املحدد  القانوني  االجل  انتهاء  فور 

إلجراء هذا البحث.
70
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وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

قرار إجراء بحث عمومي حول 

إعادة تحدود امللك العام البحري 

للمنطقة املمتدة ما بين بوطلحة 

إلى بورتوريكو، ا ذماعة الترابية 

العركوب، دائرة العركوب، من الوتد 

B856 إلى الوتد B8

إقليم وادي الذهب

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

بناء على الظهير الشريف الصادر 

)فاتح ووليو   833( شعبان   7 بتاريخ 

8284( املتعلق بامللك العام كما وقع 

الفصلين  وخاصة  تتميمه  أو  تغييره 

األول والسابع منه :

جي  التجزيئي  التصميم  وعلى 

تحدود  لتحدود   1/2000 املقياس 

امللك العام البحري للمنطقة املمتدة 

بورتوريكو،  إلى  بوطلحة  مابين 

دائرة  العركوب،  الترابية  ا ذماعة 

الوتد  إلى   B8 الوتد  من  العركوب 

B856، إقليم وادي الذهب.

اإلقليمي  املدور  من  وباقتراح 

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  للتجهيز 

بالداخلة، قرر ماولي :

بحث  وجرى   : األول  الفصل 

بشأن  واحد  شهر  مدته  عمومي 

تحدود امللك العام البحري للمنطقة 

املمتدة مابين بوطلحة إلى بورتوريكو، 

دائرة  العركوب،  الترابية  ا ذماعة 

الوتد  إلى   B8 الوتد  من  العركوب 

كما  الذهب،  وادي  إقليم   ،B856

المبير  احداثيات  بالئحة  مبين  هو 

التجزيئية  بالتصاميم  املتواجدة   4

جات املقياس 1/2000 امللحقة بأصل 

هذا القرار ويوضع لهذا الغرض ملف 

 (2(2 ووليو   82 من  ابتداء  البحث 

إلى غاوة 82 أغسطس 2)2) بمكاتب 

دائرة العركوب بإقليم وادي الذهب، 

كما وفتح بنفس املكاتب دفتر لتدوين 

مالحظات من يهمهم األمر.

هذا  عن  يعلن   : الثاني  الفصل 

تلصق  إعالنات  بواسطة  البحث 

وينشر  املذكورة  الدائرة  بمكاتب 

با ذريدة الرسمية وفي إحدى ا ذرائد 

الوطنية.

انتهاء  بعد   : الثالث  الفصل 

دائرة  رئيس  السيد  يعقد  البحث، 

الذهب  وادي  بإقليم  العركوب 

اجتماعا مع  ذنة تتكون من :

الترابية  ا ذماعة  عن  ممثل   

العركوب.

الدولة  أمالك  دائرة  عن  ممثل 

بالداخلة.

ممثل عن مصلحة املحافظة على 

األمالك العقارية والرهون بالداخلة.

والنقل  التجهيز  وزارة  عن  ممثل 

واللوجيستيك واملاء بالداخلة.

السامية  املندوبية  عن  ممثل 

التصحر  ومحاربة  والغابات  للمياه 

بالداخلة.

ا حضرية  الوكالة  عن  ممثل 

بالداخلة.
ممثل عن مصلحة املسح العقاري 

وا خرائطية بالداخلة.

وتتوجه هذه اللذنة إلى عين املكان 

املعنيين  املالكين  مالحظات  لتلقي 

باألمر وتستمع إلى أقوال األشخاص 

لتزويدها  مؤهلين  أنهم  ترى  الذون 

وتبدي  الضرورية  املعلومات  بجميع 
أثناء  املقدمة  املالحظات  حول  رأيها 

البحث وحول املوافقة على االحتفاظ 

تصميم  مشروع  في  املبينة  با حدود 

التحدود أو حول تغيير تلك ا حدود.

في  اللذنة  هذه  رأي  يسذل  كما 

جميع  ووقعه  نسختين  من  محضر 

أعضائها ثم ورد ملف البحث مشفوعا 

رئيس  السيد  وبرأي  املحضر  بهذا 

دائرة العركوب بإقليم وادي الذهب 

إلى املدورية اإلقليمية للتجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء بالداخلة، وجلك 

املحدد  القانوني  األجل  انتهاء  فور 

إلجراء هذا البحث.

71

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة آوت الربع ابتداء 

 5 غاوة  إلى   (2(2 ووليو    (7 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أغسطس 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد املعطي املحبوبي العنوان حي 

28 بني مالل،   24 الرقم  التوتة بلوك 

 5 املتعلق بحفر وجلب املاء من أجل 

هكتارات فقط  بامللك املدعو العزيز    

الكائن  هكتار   3( مساحته  البالغة 

الربع     آوت  قيادة  كطاوة  بجماعة 

دائرة قصبة تادلة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

كطاوة قيادة آوت الربع    دائرة قصبة 

تادلة إقليم بني مالل.

11

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني عمير الشرقية 

إلى غاوة   (2(2 7) ووليو   ابتداء من 

بحث في مشروع   (2(2 أغسطس   5

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

زنقة  العنوان  نعيم  الكبير  السيد 

الفقيه بن صا ح،    (7 ا ذدودة رقم 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة وارواء 

املاشية  بامللك املدعو كلخة     البالغة 

سنتيار   6 آر   46 هكتار   3 مساحته 

الكائن بجماعة أهل مربع قيادة بني 

عمير الشرقية دائرة الفقيه بن صا ح  

إقليم الفقيه بن صا ح.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني عمير الشرقية  أهل مربع قيادة  

دائرة الفقيه بن صا ح  إقليم الفقيه 

بن صا ح.

12

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

الغابة  أهل  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاوة   (2(2 7) ووليو   ابتداء من 

بحث في مشروع   (2(2 أغسطس   5

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان دوار  السيد عبد هلل راشح 

قلعة  الشرقي  أوالد  املسناوي  أوالد 

السراغنة،  املتعلق بحفر وجلب املاء 

من أجل السقي  بامللك املدعو لعريمة 

 88 آر   75 ) هكتار  البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة أوالد الشرقي 

قيادة  أهل الغابة دائرة القلعة - أهل 

الغابة  إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

أوالد الشرقي قيادة  أهل الغابة دائرة 

قلعة  إقليم  الغابة   أهل   - القلعة 

السراغنة.

13

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 (7 من  سيجري بمقر جماعة ابتداء 

أغسطس   5 إلى غاوة   (2(2 ووليو  

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

بحفر وجلب املاء، لفائدة السيد عبد 

العنوان  معه  ومن  لفساحي  الرحيم 
التقدم  حي  بوكراع  زنقة   8(6 رقم 

املاء  وجلب  بحفر  املتعلق  خريبكة، 

بامللك  باملاء  حمام  تزويد  أجل  من 

البالغة  األرضية  البقعة  املدعو 

مساحته 452 متر مربع تقريبا الكائن 

خريبكة  باشوية  خريبكة  بجماعة 

عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

14
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وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

من ابتداء  زم  واد  بلدوة   سيجري 

 7) ووليو  2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

ومن معه العنوان  سعيد بلعساوي  

)5 حي األمان وادي زم، املتعلق بحفر 

االستعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

البستان الشطر 8  البالغة مساحته 

ببلدوة  الكائن  تقريبا  مربع  متر   886

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

بلدوة  بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

15

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر جماعة خريبكة ابتداء 

 5 غاوة  إلى   (2(2 ووليو    (7 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أغسطس 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

السيد محمد زهر والسيد املختار زهر 

العنوان تجزئة ريان فيال )2 خريبكة، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

 ( البالغة مساحته   V( املدعو ريان 

آر 88 سنتيار الكائن بجماعة خريبكة 

باشوية خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

16

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

 (7 من  سيجري بمقر جماعة ابتداء 

أغسطس   5 إلى غاوة   (2(2 ووليو  

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

بحفر وجلب املاء، لفائدة السيد عبد 

الكبير البصري العنوان زنقة املعادنة 

وجلب  بحفر  املتعلق   ،(42 رقم 

املنزلية  االستعماالت  أجل  من  املاء 

البستان  املدعو  بامللك  املنفردة 

الشطر 8  البالغة مساحته 832 متر 

مربع تقريبا الكائن بجماعة وادي زم  

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر بجماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم   وادي 

خريبكة.

17

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

 سيجري بمقر جماعة واد زم ابتداء من  

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (2(2

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد جواد 

بلوك  الوحدة  العنوان حي  العبا�سي 

املتعلق بحفر  وادي زم،   342 رقم   A

االستعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

مساحته  البالغة   «835 «البستان 

الكائن بجماعة وادي زم  4 س،  آر   8

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

18

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع  ألم  املائي  ا حوض  وكالة 

بمقر  سيجري  مالل  ببني 

من   ابتداء  خريبكة   جماعة 

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (2(2

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد محمد 

انوار العنوان زنقة موالي رشيد حي 

بحفر  املتعلق  خريبكة،  الفوسفاط 

وجلب املاء من أجل سقي حدوقة فيال 

«فوس خريبكة شرقا  بامللك املدعو 

43 س،  6 آر   35)» البالغة مساحته 

باشوية  خريبكة  بجماعة  الكائن 

خريبكة عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خريبكة  باشوية  خريبكة 

خريبكة.

19

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

 سيجري بمقر جماعة واد زم ابتداء من  

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (2(2

بحفر وجلب املاء لفائدة السيد انس 

وادي  الوحدة  حي  العنوان  بوحمية 

زم، املتعلق بحفر وجلب املاء من أجل 

االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك 

املدعو «البستان 6» البالغة مساحته 

8 آر 85 س، الكائن بجماعة وادي زم 

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

20

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

ويرة  آوت  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاوة   (2(2 7) ووليو   ابتداء من  

2)2)  بحث في مشروع  5 أغسطس 

لفائدة  املاء  وجلب  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  مورشيد  رشيد  السيد 

 4  السالم إقامة املذد بلوك ه رقم 

املتعلق بحفر وجلب املاء  بني مالل، 

من أجل سقي 5 هكتارات فقط بامللك 

البالغة  وازموين»  «بريدة  املدعو 

بجماعة  الكائن   ،7.8852 مساحته 

دائرة  آوت ويرة  القصيبة قيادة   دور 

القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  آوت ويرة  القصيبة قيادة   دور 

القصيبة إقليم بني مالل.

21

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

 سيجري بمقر جماعة واد زم ابتداء من  

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (2(2

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

محمد الكرشيني العنوان 2)) تجزئة 

بحفر  املتعلق  زم،  وادي  غشت   (2

االستعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املدعو  بامللك  املنفردة  املنزلية 

 8 البالغة مساحته   «328 «البستان 

الكائن بجماعة وادي زم  س،   (2 آر 

باشوية وادي زم عمالة خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  زم  وادي  باشوية  زم  وادي 

خريبكة.

22
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وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع  ألم  املائي  ا حوض  وكالة 

بمقر  سيجري  مالل  ببني 

من   ابتداء  مالل  بني   جماعة 

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (2(2

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

العنوان  معه  ومن  امناوي  عثمان 
بني   44 رقم   8 اوربيع  جنان  تجزئة 

من  املتعلق بحفر وجلب املاء  مالل، 

املنفردة  املنزلية  االستعماالت  أجل 

 «44-8 «جنان اوربيع  بامللك املدعو 

البالغة مساحته ) آر 43 س، الكائن 

بجماعة بني مالل باشوية بني مالل 

عمالة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

بني مالل باشوية بني مالل عمالة بني 

مالل.

23

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع  ألم  املائي  ا حوض  وكالة 

بمقر  سيجري  مالل  ببني 

من   ابتداء  خنيفرة   جماعة 

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث    (2(2

لفائدة السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

 (42 الرقم  العنوان  قاسمي   العزيز 

املتعلق  خنيفرة،  الزهراء  حي 

غسل  أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 
«زهرة»  املدعو  بامللك  السيارات 

مربع،  متر   88( مساحته   البالغة 

باشوية  خنيفرة  بجماعة  الكائن 

خنيفرة عمالة خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

عمالة  خنيفرة  باشوية  خنيفرة 

خنيفرة.

24

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة بني وكرن ابتداء 

 5 غاوة  إلى   (2(2 ووليو   (7 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أغسطس 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

دوار  العنوان  حراك  حسن  السيد 

وكرين  بني  قيادة  الثوالث  ا ذدوات 

سطات، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

والسقي  املنزلية  االستعماالت  أجل 

بامللك املدعو أرض دار ا ذراد البالغة 

مساحته ثالثة خدادوم ونصف خدام 

قيادة  الثوالث  بجماعة  الكائن  كبار 

ا ذنوبية  سطات  دائرة  وكرن  بني 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

الثوالث قيادة بني وكرن دائرة سطات 

ا ذنوبية إقليم سطات.

36

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع  ألم  املائي  ا حوض  وكالة 

بمقر  سيجري  مالل  ببني 

من   ابتداء  نيفري  إومي   قيادة 

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

لفائدة السيد عبد  بحفر وجلب املاء 

العنوان  معه  ومن  امزوغ  السالم 

فرنسا، املتعلق بحفر وجلب املاء من 

بامللك  هكتارات فقط   5 أجل سقي 

مساحته  البالغة  السعدوة  املدعو 

سنتيار الكائن   35 ار   65 هكتار   83
نيفري  إومي  قيادة  امليل  بجماعة 

دائرة ولتانة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

امليل قيادة إومي نيفري دائرة ولتانة 

إقليم أزيالل.

37

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

من   ابتداء  بزو  قيادة  بمقر   سيجري 

7) ووليو 2)2) إلى غاوة 5 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

العنوان  مهيم  واحمد  مهيم  حسن 

حي االنبعاث اوالد عياد سوق السبت 

اوالد النمة، املتعلق بحفر وجلب املاء 

من أجل السقي بامللك املدعو اسيل 

 2( 8 هكتار  نومان البالغة مساحته 

سنتيار الكائن بجماعة ارفالة   85 آر 

قيادة بزو دائرة بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

إقليم  بزو  دائرة  بزو  قيادة  ارفالة 

أزيالل.

38

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
مدور  أصدره  قرار  بموجب 

الربيع  ألم  املائي  ا حوض  وكالة 

بمقر  سيجري  مالل  ببني 

من   ابتداء  ايعيش  أوالد   قيادة 

8) ووليو 2)2) إلى غاوة 6 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لفائدة  املاء  وجلب  بحفر 

أوالد سعيد  العنوان  فكري  الشرقي 

الواد، بني مالل، املتعلق بحفر وجلب 

بامللك املدعو  السقي  من أجل  املاء 

بومعيز البالغة مساحته هكتار واحد 

قيادة  ايعيش  أوالد  بجماعة  الكائن 

أوالد ايعيش دائرة بني مالل إقليم بني 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

أوالد ايعيش قيادة أوالد ايعيش دائرة 

بني مالل إقليم بني مالل.

39

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

امبارك  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاوة   (2(2 8) ووليو  ابتداء من  

2)2)  بحث في مشروع  6 أغسطس 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

شركة AGRI HANFAF ممثلها محمد 

ا خلفي العنوان زنقة العطارة رقم 32 

املتعلق بحفر وجلب املاء  بني مالل، 

 Rèq من أجل السقي بامللك املدعو 

8 هكتار  6199/10 البالغة مساحته 

امبارك  أوالد  بجماعة  الكائن  آر   55

دائرة بني مالل  قيادة أوالد امبارك  

إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

امبارك   أوالد  قيادة  امبارك  أوالد 

دائرة بني مالل إقليم بني مالل.

40 

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

ابتداء  امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

 5 غاوة  إلى   (2(2 ووليو   (7 من  

مشروع  في  بحث    (2(2 أغسطس 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان دوار  السيد محمد الطيان 

الكعارنة بني محمد امزورة سطات، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

االستعماالت املنزلية والسقي بامللك 

املدعو أرض الكاعة البالغة مساحته 

بجماعة  الكائن  سنتيار   56 آر   35

دائرة سطات  امزورة   قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة سطات  امزورة   قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

41 
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وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة واويزغت ابتداء 

 7 غاوة  إلى   (2(2 ووليو   (2 من 

مشروع  في  بحث   (2(2 أغسطس 

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

حي  العنوان  نجيدي  محمد  السيد 

بحفر  املتعلق  مالل،  بني  األطلس 

االستعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 

املنزلية املنفردة بامللك املدعو تغدي 

 (24( نموح احمد البالغة مساحته 

متر مربع الكائن بجماعة بين الويدان 

قيادة واويزغت دائرة واويزغت إقليم 

أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

دائرة  واويزغت  قيادة  الويدان  بين 

واويزغت إقليم أزيالل.

81

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ببني مالل،  الربيع  املائي ألم  ا حوض 

ابتداء  امزورة  قيادة  بمقر  سيجري 

غاوة إلى   (2(2 ووليو   (8  من 

بحث في مشروع   (2(2 أغسطس   6

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان تجزئة  العزيز  السيدة مينة 
طابق   (788 رقم   ( شطر  العمران 

وجلب  بحفر  املتعلق  الهراويين،   3

املنزلية  االستعماالت  أجل  من  املاء 

والسقي بامللك املدعو ارض الصفي 

كبير  واحد  خدام  مساحته  البالغة 

الكائن بجماعة كدانة قيادة امزورة 

إقليم  الشمالية  سطات  دائرة 

سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  امزورة  قيادة  كدانة 

الشمالية إقليم سطات.

82

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
السماعلة  قيادة  بمقر  سيجري 
إلى غاوة   (2(2 ووليو   (8 من  ابتداء 
بحث في مشروع   (2(2 أغسطس   6
لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 
السيد محمد ا خاطبي العنوان دوار 
اوالد امبارك الطرش السماعلة وادي 
زم، املتعلق بحفر وجلب املاء من أجل 
االستعماالت املنزلية املنفردة بامللك 
البالغة مساحته   847 املدعو حمري 
بجماعة  الكائن  سنتيار   22 ار   83
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

وادي زم إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
قصبة الطرش قيادة السماعلة دائرة 

وادي زم إقليم خريبكة.
83

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
عبو  أوالد  قيادة  بمقر  سيجري 
 (2(2 ووليو    (2 الهدامي ابتداء من 
2)2) بحث في  7 أغسطس  إلى غاوة 
مشروع الترخيص بحفر وجلب املاء، 
العنوان  لفائدة السيد محمد كريم  
سيدي  الهاشمي  سب  أوالد  دوار 
بحفر  املتعلق  برشيد،  بنحمدون 
االستعماالت  أجل  من  املاء  وجلب 
املنزلية والسقي  بامللك املدعو لكريمة  
البالغة مساحته 3 خدادوم باملقياس 
متر مربعة تقريبا الكائن  كبيرة و822 
بنحمدون  سيدي  زاوية  بجماعة 
قيادة أوالد عبو الهدامي  دائرة برشيد 

إقليم برشيد.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
أوالد  قيادة  بنحمدون  سيدي  زاوية 
إقليم  برشيد  دائرة  الهدامي   عبو 

برشيد.
84

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

وكرين  بني  قيادة  بمقر  سيجري 

إلى غاوة   (2(2 2) ووليو   ابتداء من 

بحث في مشروع   (2(2 أغسطس   7

لفائدة  الترخيص بحفر وجلب املاء، 

العنوان  الالوي  عبد  أحمد  السيد 

دوار أوالد العربي ) الهراويين، املتعلق 

السقي   أجل  من  املاء  وجلب  بحفر 

البالغة  بامللك املدعو أرض ا حطة  

خدادوم الكائن بجماعة   4 مساحته 

دائرة  وكرين  بني  قيادة  وكرين  بني 

سطات ا ذنوبية إقليم سطات.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
دائرة  وكرين  بني  قيادة  وكرين  بني 

سطات ا ذنوبية إقليم سطات.
85

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه
إعالن عن إجراء بحث

وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 
ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 
 (2 من  سيجري بمقر جماعة ابتداء 
أغسطس   7 إلى غاوة   (2(2 ووليو  
الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2
السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 
العنوان  السباعي  املذيد  عبد 
رقم   524 الفالحية  التنمية  مركز 
املاء  وجلب  بحفر  املتعلق   ،2/558
املنزلية  االستعماالت  أجل  من 
 SECTEUR املدعو  بامللك  املنفردة  
 DE REMEMBREMENT CMV
البالغة    524 BLOC 862 ET (27
الكائن  سنتيار   46 آر   32 مساحته 
باشوية  صا ح  بن  الفقيه  بجماعة 
بن  الفقيه  الفقيه بن صا ح عمالة 

صا ح.
لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 
الفقيه بن صا ح باشوية الفقيه بن 

صا ح عمالة الفقيه بن صا ح.
86

وكالة ا حوض املائي ألم الربيع

نظام املياه

إعالن عن إجراء بحث
وكالة  مدور  أصدره  قرار  بموجب 

ا حوض املائي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قيادة كيسر ابتداء من 

2) ووليو  2)2) إلى غاوة 7 أغسطس 

الترخيص  مشروع  في  بحث   (2(2

السيد  لفائدة  املاء،  وجلب  بحفر 

تجزئة  العنوان  سالك  املصطفى 

بنقاسم الزنقة 84 الرقم 37 سطات، 

أجل  من  املاء  وجلب  بحفر  املتعلق 

بامللك  االستعماالت املنزلية والسقي  

 76 املدعو ا حرشة البالغة مساحته 

3) سنتيار الكائن بجماعة كيسر  آر 

ا ذنبية  سطات  دائرة  كيسر  قيادة 

إقليم سطات.

لقد تم وضع امللف بمقر جماعة 

سطات  دائرة  كيسر  قيادة  كيسر 

ا ذنبية إقليم سطات.

87

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة ا حوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(2 ووليو   ( بتاريخ   2020/3065

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

محررة  بيع  عقدي  جي  القونات 

فبراور  و2)   (2(2 فبراور   5 بتاريخ 

الترابية  با ذماعة  املتواجد   (2(2

املكانسة، دائرة قرية بامحمد، إقليم 

فبراور   (7 تاريخ  من  ابتداء  تاونات، 

 (2(2 أغسطس   6 غاوة  إلى   (2(2

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه، من أجل 

سقي مساحة 4,2388 هكتارا لفائدة 

السيد الوردي احمد ا حامل لبطاقة 

.GM826(8 التعريف الوطنية

25
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وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة ا حوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(2 ووليو   ( بتاريخ   2020/3066

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

با ذماعة  املتواجد  امخماخ  فدان 

دائرة  سيدي  حسن،  اهل  الترابية 

من  ابتداء  صفرو،  إقليم  صفرو، 

 3 غاوة  إلى   (2(2 فبراور   (7 تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(2 أغسطس 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

مساحة  سقي  أجل  من  منه،  املاء 

هكتارا لفائدة السيد لزعر   2,447(

التعريف  لبطاقة  ا حامل  محمد 

.Z(2484 الوطنية

26

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

وكالة ا حوض املائي لسبو رقم ح.ج 

 (2(2 ووليو   6 بتاريخ   2020/3069

املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 

الرسم  جي   5 الشمالية  الدفاع 

املتواجد   13/36814 رقم  العقاري 

قيادة  ازغار،  الترابية  با ذماعة 

أزغار أوالد بن حمادي، دائرة سيدي 

سليمان،  سيدي  إقليم  سليمان، 

 (2(2 ووليو   38 تاريخ  من  ابتداء 

بحث   (2(2 أغسطس   82 إلى غاوة 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  املاء  وجلب  ثقب  بإنجاز 

هكتارا   2,6842 مساحة  أجل سقي 

السعداوي  محمد  السيد  لفائدة 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.GA8(682

27

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  ا حوض  وكالة 

ووليو   6 بتاريخ  ح.ج/2020/3070 

العقار  على  سيجري  الذي   (2(2

املسمى «اوالد عي�سى» باملكان املسمى 

للذماعة  التابع  عي�سى»  «اوالد 

شهادة  جي  عي�سى  اوالد  الساللية 

املتواجد   77/2020 رقم  إدارية 

قيادة  القصيبية،  الترابية  با ذماعة 

إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 

تاريخ  من  ابتداء  سليمان،   سيدي 

38 ووليو 2)2) إلى غاوة 82 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتارا   2,42 من أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد الهرناط محمد ا حامل 

.GA63266 لبطاقة التعريف الوطنية

28

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  ا حوض  وكالة 

ووليو   6 بتاريخ  ح.ج/2020/3071 

العقار  على  سيجري  الذي   (2(2

ا ذماعي املدعو «اوالد اكميح» التابع 

جي  اكميح  اوالد  الساللية  للذماعة 

شهادة إدارية رقم 76/2020 املتواجد 

قيادة  القصيبية،  الترابية  با ذماعة 

إقليم  القصيبية،  دائرة  القصيبية، 

تاريخ  من  ابتداء  سليمان،   سيدي 

38 ووليو 2)2) إلى غاوة 82 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

هكتارا   2,82 من أجل سقي مساحة 

لفائدة السيد ادريس اسرسب ا حامل 

.GA(4228 لبطاقة التعريف الوطنية

29

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  ا حوض  وكالة 

ووليو   ( بتاريخ  ح.ج/2020/3058 

العقار  على  سيجري  الذي   (2(2

ا ذماعي املسمى «حدادة بقعة 744)» 

جي الرسم العقاري رقم 13/110137 

مهدوة  طريق  حدادة  بتجزئة  الكائن 

امللحقة  با ذماعة الترابية القنيطرة، 

اوجيه،  أوالد  دائرة   ،5 اإلدارية 

تاريخ  من  ابتداء  القنيطرة،   إقليم 

38 ووليو 2)2) إلى غاوة 82 أغسطس 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2

الترخيص بإنجاز ثقب وجلب املاء منه 

من أجل سقي حدوقة املنزل مساحتها 

هكتارا لفائدة السيد أنيس   2,2822

التعريف  لبطاقة  ا حامل  ا حوزي 

.G(6(323 الوطنية

30

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
مدورة  أصــدرته  قـــرار  بــــموجب 

لسـبو  املـائي  ا حـوض  وكـالة 
بتاريخ  2020/3072 ح.ج   رقم 

على  سيجري  الذي   (2(2 ووليو   6

املسماة  الفالحية  األرضية  القطعة 

الواقعة بدوار ميدمان جات  ا حيط 

 3 بتاريخ  أرضية  قطعة  بيع  عقد 

با ذماعة  املتواجد   (288 سبتمبر 

الترابية ازغيرة، قيادة ملذاعرة، دائرة 

من  ابتداء  وزان،  إقليم  الوحدة، 

 82 غاوة  إلى   (2(2 ووليو   38 تاريخ 

بحث علني في شأن   (2(2 أغسطس 

مشروع الترخيص بإنجاز ثقب وجلب 

منه من أجل االستعمال املنزلي  املاء 

 2,82 املاشية وسقي مساحة  وإرواء 

الزعيم  حمو  السيد  لفائدة  هكتارا 

الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.GM27454

31

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصــدرته  قـــرار  بــــموجب 
لسـبو  املـائي  ا حـوض  وكـالة 
بتاريخ  2020/3057 ح.ج   رقم 
على  سيجري  الذي   (2(2 ووليو   (
العقار املسمى إقامة الكولف 346 جي 
 13/115711 رقم  العقاري  الرسم 
املتواجد  مهدوة  بطريق  الكائن 
با ذماعة الترابية القنيطرة، امللحقة  
5، دائرة أوالد أوجيه، إقليم  اإلدارية 
القنيطرة، ابتداء من تاريخ 38 ووليو 
 (2(2 أغسطس   82 إلى غاوة   (2(2
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 
سقي حدوقة املنزل مساحتها 2)2,28 
هكتارا لفائدة السيد بلفقيه محمد 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.G83755(
32

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصــدرته  قـــرار  بــــموجب 
لسـبو  املـائي  ا حـوض  وكـالة 
بتاريخ ح.ج   2020/3067  رقم 
على  سيجري  الذي   (2(2 ووليو   6
سيدي  حبوس  املسمى  العقار 
رقم  العقاري  الرسم  جي  محفوظ 
R/18852 وعقد طراء 82 ماي 282) 
الكائن بدوار اوجاجنة قبيلة سفيان 
سيدي  الترابية  با ذماعة  املتواجد 
محمد  سيدي  قيادة  محمد  حمر، 
الغرب،  الثالثاء  دائرة سوق   حمر، 
إقليم القنيطرة، ابتداء من تاريخ 38 
أغسطس   82 إلى غاوة   (2(2 ووليو 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   (2(2
املاء  وجلب  ثقبين  بإنجاز  الترخيص 
 4(,86 منهما من أجل سقي مساحة 
 TERRE ET شركة  لفائدة  هكتارا 
ممثلة في شخص ممثلها   UNIVERS
تورابي  العزيز  عبد  السيد  القانوني 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.R53(36
33
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وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 

رقم  لسبو  املائي  ا حوض  وكالة 

ووليو   7 بتاريخ   2020/3075 ح.ج 

العقار  على  سيجري  الذي   (2(2

العقاري  الرسم  جي  امحمد  املسمى 

با ذماعة  املتواجد   67/4838 رقم 

سبع  باشوية  عيون،  سبع  الترابية 

من  ابتداء  ا حاجب،  إقليم  عيون، 

غاوة إلى   (2(2 أغسطس   3  تاريخ 

في  علني  بحث   (2(2 أغسطس   83

بئر  بحفر  الترخيص  مشروع  شأن 

سقي  أجل  من  منه،  املاء  وجلب 

مساحة 8,2766 هكتار لفائدة محمد 

لبطاقة  ا حامل  معه  ومن  بوكنوش 

.PK82262( التعريف الوطنية

34

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

مدورة  أصدرته  قرار  بموجب 
وكالة ا حوض املائي لسبو رقم ح.ج 
 (2(2 ووليو   7 بتاريخ   2020/3077
املسمى  العقار  على  سيجري  الذي 
كلي  بيع  عقد  جي   (75 التضامن 
املتواجد با ذماعة   (288 وونيو   8(
عين  باشوية  الشقف،  عين  الترابية 
يعقوب،  موالي  إقليم  الشقف، 
 (2(2 أغسطس   3 من تاريخ  ابتداء 
بحث   (2(2 أغسطس   83 إلى غاوة 
الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 
من أجل  منه،  بحفر بئر وجلب املاء 
عادل  لفائدة  املنزل  حدوقة  سقي 
رضا ومنصف هدى ا حامل لبطاقة 
C437368 الوطنية   التعريف 

.C582228و
35

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مدورة وكالة 
 ا حوض املائي لسبو رقم 2020/2800 

الذي   (2(2 ووليو   3 بتاريخ  ح.ج 
«عين  املسمى  العقار  على  سيجري 
عقد  جي  الزوش»  وعين  البيضاء 
 35 ص   42 بعدد  باالرث ض  شراء 
وعقد شراء ص 24) ض 846 وعقد 
 (224 مارس   2 بتاريخ  محرر   بيع 
سيدي  الترابية  با ذماعة  املتواجد 
إقليم  بامحمد  قرية  دائرة  العابد، 
ووليو   32 تاريخ  من  ابتداء  تاونات، 
 (2(2 أغسطس   82 إلى غاوة   (2(2 
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه  املاء  وجلب  بئر  بإنجاز 
هكتارا   4,52 مساحة  سقي  أجل 
الحي  عبد  بوخير  السيد  لفائدة 
الوطنية  التعريف  لبطاقة  ا حامل 

.C(8(258
88

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار
افتتاح البحث العلني

بموجب قرار أصدرته مدورة وكالة 
ا حوض املائي لسبو رقم 2020/3074 
الذي   (2(2 ووليو   7 بتاريخ  ح.ج 
سيجري على العقار املسمى «مسذد 
تمضيت» املتواجد با ذماعة الترابية 

تمضيت، دائرة تاونات، إقليم تاونات، 

 (2(2 ووليو   38 تاريخ  من   ابتداء 

بحث   (2(2 أغسطس   82 إلى غاوة 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

تزويد مسذد والساكنة باملاء لفائدة 

املذلس ا ذماعي لتمضيت.

89

وكالة ا حوض املائي لسبو

ملخص قرار

افتتاح البحث العلني
بموجب قرار أصدرته مدورة وكالة 

ا حوض املائي لسبو رقم 2020/3076 

الذي   (2(2 ووليو   7 بتاريخ  ح.ج 

سيجري على العقار املسمى «مسذد 

با ذماعة  املتواجد  العزفة»  دوار 

الترابية تمضيت، دائرة تاونات، إقليم 

ووليو   38 تاريخ  من  ابتداء  تاونات 

 (2(2 أغسطس   82 إلى غاوة   (2(2

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنجاز ثقب وجلب املاء منه من أجل 

تزويد مسذد والساكنة باملاء لفائدة 

املذلس ا ذماعي لتمضيت.

90
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