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STE BAILLER
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
االقفمل النهمئي

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
ينمير   17 بتم يخ  اسجل  االستثنمئي 
ذات  بركة  بيلر،  لشركة   ،2823

اسؤولية احدودة تقر  ام يلي :
املصفي  احضر  على  املوافقة 

املتعلق بمجموع عمليمت التصفية.
على  واملصمدقة  املعملجة 

الحسمبمت الختماية للتصفية.
وتصريف  املصفي  ذاة  ابراء 

اهمته.
بمكتب  القمنوني  اإليداع  تمك 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2823 فبراير   14 بتم يخ  بملربمط 

.(D133245( ،1246 تحت  قم
1 P

STE BIM BUSINESS
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 15 بم ع االبطمل 
بقة  قم 4 اكدال الربمط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
بركة   ،NIM BUSINESS بركة 
ينمير   24 احدودة املسؤولية بتم يخ 

2823، ذات املميزات التملية :
اقهى واطعم.

تنظيم االحداث والوقمئع.
ان  اكو5  الشركة   أسممل 
 1888 الى  اقسم  د هم   188.888
للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

اقسمة على الشكل التملي :

السيد نبيل الحالفي ... 588 حصة.

 .... ز اد  السيد عصمم اصطفى 

588 حصة.

الشركة اسيرة ان طرف السيد 

نبيل الحالفي والسيدة دنيم ز اد.

سنة   99 ادة الشركة احددة في 

ابتداء ان تم يخ تسجيلهم في السجل 

التجم ي.

بمملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823، وتحت  قم 166243.

2 P

 STE PRIMUS INGENIERIE
SARL AU

 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : عمم ة 38 الشقة 

 قم ) زنقة اوالي أحمد لوكيلي 

حسم5 الربمط

بملربمط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتم يخ فمتح فبراير 2823، قر  بركمء 

 ،PRIMUS INGENIERIE بركة 

ش.ذ.م.م. ام يلي :

إستقملة السيد أحمد حوف ان 

اهماه في الشركة.

السليممني  فهد  السيد  تعيي5 

غير  زانية  ملدة  للشركة  كمسير 

احدودة.

تعديل القمنو5 األسم�سي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

تحت  قم  بملربمط،  التجم ية 

133347 في 16 فبراير 2823.

3 P

STE PRIMEASSIST
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : الطريق القنيطرة 
حي النصر بم ع 74  قم 14 سال

حل اسشق
 2 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشركة  اسيري  قر    ،2823 ينمير 

PRIMEASSIST SARL ام يلي :
حل الشركة بشكل اسشق.

تعيي5 املصفي للشركة في السيد 
اهدي االحسمني.

الطريق    : التملي   5 العنوا  جعل 
القنيطرة حي النصر بم ع 74  قم 14 

سال، اقرا للتصفية.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
املحكمة االبتدائية بسال يوم 2 فبراير 

2823، تحت  قم 48496.
4 P

STE COMME.COM
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 15 بم ع االبطمل 
بقة  قم 4 اكدال الربمط

حل اسشق
 28 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ديسمبر 2822،  قر  اسيري الشركة  

COMME.COM SARL ام يلي :
حل الشركة بشكل اسشق.

تعيي5 املصفي للشركة في السيدة 
أاينة ابن عشد السالم.

:  15 بم ع  جعل العنوا 5 التملي 

اكدال الربمط   4 االبطمل بقة  قم 

اقرا للتصفية.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 

 13 يوم  بملربمط  التجم ية  املحكمة 

فبراير 2823، تحت  قم )13316.

5 P

 STE MANAGERS FOR

LEADERSHIP CONSULTING
.M.F.L.C

SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 18.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 6 زنقة ضمية 

عوا الطمبق 4 بقة  قم 16 اكدال 

الربمط

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ 5 ينمير 

 2823 ينمير   5 في  واسجل    ،2823

الشركة  في  الشريك  قر   بملربمط، 

الوحيد ام يلي :

 STE 3Z للشركة  بعم   إضمفة 

.COACHING

تغيير املقر االجتممعي ان العنوا5 

املذكو  أعاله الى العنوا5 التملي :
 قم 17 زنقة جشل او�سى، الطمبق 

االول، الشقة  قم 3 اكدال الربمط.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

الضشط بمملحكمة التجم ية بملربمط، 

تحت  قم   ،2823 فبراير   15 بتم يخ 

 : التجم ي  قم  السجل   .133313

.9(723

6 P

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنو5 في ايدا5 اإلبهم  القمنوني إثشمت هويتهم والسلطمت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا ة أية اسؤولية فيمم يتعلق بمضمو5 اإلعالنمت.

 I.  -  إعالنات قانونية
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 STE BUREAU D’ETUDES

 TECHNIQUE GENIE CIVILE
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

اقرهم االجتممعي :  قم 47 بم ع عمر 

ابن عمص إقماة اسممعيل املكتب 4 

القنيطرة

سجلهم التجم ي  قم : 56763 

القنيطرة

املؤ خ  العمم  الجمع  بمقت�سى 

بتم يخ )2 ديسمبر 2822، قر  املسير 

التعديالت التملية :

فسخ الشركة السمبق ألوانه.

خليل  ا�سي  السيد  تعيي5 

كمصفي للشركة.

اقر التصفية :  قم 47 بم ع عمر 

 4 ابن عمص إقماة اسممعيل املكتب 

القنيطرة.

براءة املصفي السيد خليل  ا�سي.

 تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 

تحت  قم  بملقنيطرة،  االبتدائية 

93926، بتم يخ 4 ينمير 2823.
عن النسخة والنص

7 P

 STE MAROCAINE DE

REALISATION DE TRAVAUX

SMATRA
S.A

 أسمملهم : 18.888.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 12 زنقة بهت 

بقة  قم 3 أكدال الربمط

السجل التجم ي  قم : 25)25 

الربمط

االبغمل العماة
املنعقد  اإلدا ة  بمقت�سى اجلس 

بملربمط بتم يخ 3 ينمير 2823، قر ت 

الشركة ام يلي :

اإلدا ة  اجلس  وفمة  ئيس  بعد 

السمبق في شخص السيد عشد القمد  

صلوا.

اإلدا ة  اجلس  تعيي5  ئيس 

يونس  السيد  شخص  في  الجديد 

صلوا.

 : للشركة  اإلدا ة  اجلس   ئيس 

يونس صلوا.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  بملربمط،  التجم ية 

2823، تحت  قم 133385.

8 P

 STE GLOBAL SI
SARL AU

 بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد 

تأسيس بركة
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقر   بملقنيطرة،     2823 ينمير    26

املسؤولية  احدودة  بركة  تأسيس 

بشريك وحيد. بملخصمئص التملية:

التسمية : بركة كلوبمل �سي.

بم ع اد يس   6  : املقر االجتممعي 

 3 اكتب  قم  نوفل  إقماة  االكبر، 

القنيطرة.

املعلوايمت  إختصم�سي   : الهدف 

والبراجة.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

احداثهم الفعلي.

ان  تبتدئ   : االجتممعية  السنة 

ديسمبر ان   31 فمتح ينمير وتنتهي في 

كل سنة.

في  حدد   : االجتممعي  الرأسممل 

 1888 اقسم على  د هم    188.888

حصة بقيمة 188 د هم.

ان  اسيرة  الشركة   : التسيير 

طرف السيد احمد سماللي املدة غير 

احددة.

 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

.6(235

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ 15 فبراير 

2823، تحت  قم 94354.

9 P

 STE MOUNA KHALIL
TRANS

SARL
بركة ذات اسؤولية احدودة

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بسال 
قد تم تأسيس   ،2815 امي   2( يوم 
بركة ذات اسؤولية احدودة والتي 

تحمل الخصمئص التملية :
 STE MOUNA  : التسمية 

.KHALIL TRANS SARL
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
 188 بثمن  حصة   188 على  اقسم 

د هم للحصة الواحدة.
 588  .. السيد سوكيلة نو  الدين 

حصة.
السيد ضمية عالء .. 588 حصة.

تجزئة عمار   2  : املقر االجتممعي 
بوقنمدل سال.

نقل  اقمول   : االجتممعي  الهدف 
خدامت  اقمول  والشضمئع،  السلع 
اتنوعة، تمجر )التجم ة بصفة عماة(.
التأسيس  ان  سنة   99  : املدة 

النهمئي.
يسير الشركة السيدا5   : التسيير 
سوكيلة نو  الدين وضمية عالء ملدة 

غير احدودة.
 : التجم ي  السجل  في  االند اج 
التجم ي  بملسجل  الشركة  سجلت 
بمملحكمة االبتدائية بسال، تحت  قم 

.23393
لالبم ة والنشر :

السيد سوكلية نو  الدين / السيد ضمية عالء

10 P

 STE NB COACHING EN
NUTRITION

SARL AU
بمقت�سى قرا  الجمع العمم الغير 
 15 بتم يخ  بملربمط  املنعقد  العمدي 
الشريكة  قر ت   ،2823 ديسمبر 
 NB COACHING لشركة  الوحيدة 
اقرهم   ،NUTRITION SARL AU
االجتممعي 46 بم ع عقشة، بقة  قم 

2 اكدال الربمط ام يلي :

التصفية املشكرة للشركة.
بنيحيى  نعمة  السيدة  تعيي5 

كمصفية للشركة.
تم اإليداع القمنوني للشركةبكتمبة 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2823 فبراير   16 بتم يخ  بملربمط 

تحت الرقم 133344.
11 P

 STE ENTREPRISE BRISSY
EMMANUELLE

SARL AU
السجل التجم ي  قم : 27585 

اكمدير
 85 بتم يخ  بمقت�سى عقد عرفي،   
قر  الشريك الوحيد   ،2822 دجنبر 
 ENTREPRISE  « املسممة  للشركة 
BRISSY EMMANUELLE » ش.م.م. 
 18.888 برأسممل  وحيد،  بشريك 
بلوك  د هم والكمئن اقرهم بأكمدير، 
أغروض  سو8،  واد  طريق   ،8

بنسركمو، ام يلي : 
ان  أسممل  الرفع   
د هم   1.398.888 بمشلغ  الشركة 
18.888 د هم إلى  لينتقل بملتملي ان 
وذلك عن طريق  د هم،   1.488.888
اجتممعية  حصة   13.988 خلق 
للحصة،   188,88 فئة  ان  جديدة 
بملكمال  وتحر   نقدا  كلهم  تكتتب 
عن طريق املقمصة اع ديو5 أكيدة 

واستحقة ضد الشركة.
ونظرا للخسمئر التي ا تكمت على 
تخفيض  أسممل  تقر   الشركة، 
د هم   1.388.888,88 الشركة بمشلغ 
 188.888,88 ليستقر بملتملي في اشلغ 
 13.88 د هم وذلك عن طريق إلغمء 
حصة اجتممعية وذلك نظرا للحملة 

السلشية 
في حسمبمت الشركة.

وبملتملي، تم تغيير الفصلي5  6 و 7 
ان القمنو5 األسم�سي للشركة.

تحيي5  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
العديالت  ليالئم  األسم�سي  القمنو5 

السلفة الذكر أعاله.
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بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة التجم ية بأكمدير، 
عدد   تحت   ،2823 ينمير   89 بتم يخ 

.119994
  للخــــالصـــــة والشيـــــم5

12 P

STE MIRAGO
SARL AU

السجل التجم ي  قم : 663 اكمدير
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قر احضر   ،2823 ينمير   87
املسممة  للشركة  الوحيد  الشريك 
برأسممل  ش.م.   ،»MIRAGO«
4.288.888، الكمئن اقرهم بمرليفت، 

Albergo de la plage  ، ام يلي : 
 Eric السيد  إلستقملة  تشعم 
ان اهماه كمسير ثم5،    JANSSENS
 Serge, السيد  اكمنه  تعيي5  تقر  
William VAN DE VELDE، كمسير 

ثم5 للشركة ملدة غير احدودة.
الشركة  تسيير  سيتم  وبملتملي، 
بمإلاضمء الوحيد ألحد املسيرين دو5 

اآلخر :
 Willy, VAN DE VELDE السيد 
 Serge, William VAN DE أو السيد 

.VELDE
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
2823، تحت  17 ينمير  بتزنيت بتم يخ 

 قم  23/2823.
   للخــــالصـــــة والشيـــــم5

13 P

STE DAR TAARJI
ش.م

السجل التجم ي  قم : 5487 
اراكش

 18 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمع  احضر  قر    ،2823 ينمير 
عمدي  غير  بشكل  العمدي  العمم 
 ،»DAR TAARJI« املسممة  للشركة 
88).9)45.9 د هم،  برأسممل  ش.م. 
عي5  دوا   بمراكش،  اقرهم  الكمئن 

إطي، ام يلي  :

 6 ملدة  الشركة،  اتصرفي  تعيي5 

سنوات، ستنتهي عند اداولة الجمع 

العمم العمدي حول القوائم التركيشة 

للسنة اململية )282، وهم كملتملي :

السيد أحمد بن عشم8 التعم جي.

جليل  التعم جي  بنعشم8  السيد 

أسكند  عشم8.

السيدة بنعشم8 التعم جي جيهم5 

ام ية فمطمة.

 18 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

املجلس  احضر  قر    ،2823 ينمير 

اإلدا ي تعيي5 السيد أحمد بن عشم8 

بنعشم8  والسيد  التعم جي  ئيسم 

التعم جي جليل أسكند  عشم8 اديرا 

ادة  وذلك  اإلدا ي،  للمجلس  عمام 

تعيينهمم كمتصرفيي5 في الشركة.

الشركة  تسيير  سيتم  وبملتملي 

املتصرفيي5  ألحد  الوحيد  بمالاضمء 

دو5 اآلخر : 

السيد أحمد بن عشم8 التعم جي 

جليل  التعم جي  بنعشم8  السيد  أو 

أسكند  عشم8.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2823 ينمير   24 بتم يخ  بمراكش، 

تحت  قم )14488.

14 P

  STE   AGROGESTION
SARL AU

السـجــل الـتـجــم ي  قـــم 15731  

أكـــمديـــر

 14 بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ    

قر  احضر الجمعية   ،2822 دجنبر 

  AGROGESTION« للشركة املسممة 

برأسممل  وحيد،  بشريك  ش.م.م.   ،

بأيت  اقرهم  الكمئن   ،  388.888

5،  قم  بلوك   ،3 بقة  قم  الول، 

اتمبعة نشمط الشركة   ،2 أكدال   ،1

طشقم للفصل 6) ان قمنو5 املؤ خ في 

وعدم اعال5 الحل   1997 فبراير   13

املسشق للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2823 ينمير   85 بتم يخ   بأكمدير، 

تحت  قم 119964.
للخــــالصــة والــشــيـــــم5

15 P

 AGADIR TENNIS
    CONSULTING

SARL
السـجــل الـتـجــم ي  قـــم :  54381  

أكـــمديـــــر
 16 بتم يخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 
2823، تم تأسيس بركة ذات  ينمير 
اسؤولية احدودة، ذات املواصفمت 

التملية :
 AGADIR TENNIS  «  : التسمية 

CONSULTING« ، ش.م.م. 
تهدف   : اإلجتممعي  الهدف 
الشركة، إلى تحقيق األهداف التملية:
إدا ة نوادي التنس )كرة املضرب( 
اع تنظيم التد يب وتعليم التحسي5 

والتحضير للمسمبقمت ؛
تطوير وتشغيل افهوم » أكمديمية 
اع إقماة الدو ات والبرااج  التنس« 

املنمسشة.
اإلقماة في الفنمدق ونقل العمالء.

اجمل  في  استشم ي  نشمط  أي 
ذات  األخرى  والريمضمت  التنس 

الصلة أو التكميلية.
في  الريمضية  األنشطة  تنظيم 
اجمل التنس وجميع أنواع الريمضمت 

األخرى ذات الصلة أو التكميلية ؛
وصيمنة  إنشمء  بأعممل  القيمم 

هيمكل واالعب التنس.
واملعدات  املالبس  وبيع  براء 

واملواد الريمضية.
إدا ة وتأجير جميع أنواع املطمعم.

التشغيل وتقديم الطعمم بجميع 
 ، غرفة بمي  سنمك،  )بيتزا،  أبكمله 

اعجنمت، اطعمة، .......  إلخ(.
بهرة  أي  وتأجير  وحيمزة  إنشمء 

لغرض اممثل أو ذي صلة ؛
املقموالت  جميع  في  املشم كة 
والشركمت ذات نفس الهدف أو التي 

قد تسمعد على تنمية  الشركة.

العمليمت  جميع  وعموام، 

التجم ية، اململية، الصنمعية، املنقولة 

والعقم ية املتعلقة بملهدف اإلجتممعي 

بصفة اشمبرة أو بصفة غير اشمبرة 

أو التمبع لهم والتي يمكن أ5 تسمهم في 

نشمط الشركة وفي تنميتهم.

بلوك  أكمدير،   : االجتممعي  املقر 

133، اكتب  25، بم ع تطوا5،  قم 

املحمدي  الحي   ،3 الطمبق   ،6 و   5

.» WEDOM « استوطنة عند بركة

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيلهم في السجل التجم ي ام عدا 

الحل املسشق او التمديد.

يتكو5 ان   : الرأسممل االجتممعي 

 1888 الى  اقسم  د هم،   188.888

للسهم  د هم   188 فئة  ان  سهم 

الواحد.

التسيير : تم تعيي5 كل ان السيد 

الخد ية  واآلنسة  اصطفى  السميح 

للشركة،  تأسيسي5  اسيرين  نمجية، 

سيتم  وبملتملي،  احدودة.  غير  ملدة 

املقتر5  بمإلاضمء  الشركة  تسيير 

واملزدوج للمسيرين.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2823 فبراير   8( بتم يخ  بأكمدير، 

تحت 1)1283.
للخــــالصة والشيـــــم5

16 P

  STE AMOUAGE

  ش.م.م.

الـسجـل الـتـجـم ي   قم : 553 

انــزكــــــم5

 81 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر  احضر الجمعية   ،2823 فبراير 

الجمع  بمثمبة  املنعقدة  العماة 

املسممة  للشركة  اإلسنثنمئي  العمم 

برأسممل  ش.م.م،   ،AMOUAGE

اقرهم  الكمئن  د هم،   1.888.888

بأكمدير، دوا  تغمزوت،  ام يلي :
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 Olivier, Robert الترخيص للسيد
بصفته اسيرا للشركة   ،BOSWELL
أو كل  في كل ام يتعلق بعقد الكراء 
الحر،  التسيير  بعقد  اتعلق  عقد 
 »AMOUAGE  « بركة  بي5  املبرم 

.« OB HOSPITALITY « وبركة
وخمصة عقد التسيير الحر لألصل 
أكتوبر   15 بتم يخ  املبرم  التجم ي، 
أكتوبر   24 بتم يخ  اسجل   ،2816
 : املداخيل  سجل  بأكمدير،   2816
 ،9429  : األار بمإلستخالص   ،9436

وصل  قم : 46759.
وعقد الحق بعقد التسيير الحر 
يونيو   21 بتم يخ  املبرم  إليه،  املشم  
يوليوز   1( بتم يخ  اسجل   ،2817
 : املداخيل  سجل  بأكمدير،   2817
 ،4571  : األار بمإلستخالص   ،4575

وصل  قم  : 47723.
وعقد الحق بعقد التسيير الحر 
 ،281( امي   1( بتم يخ  املبرم  ثم5ٍ، 
 281( امي   24 بتم يخ  اسجل 
 ،4886  : املداخيل  سجل  بأكمدير، 
وصل   ،3997  : بمإلستخالص  األار 

 قم : 2718.
وعقد الحق بعقد التسيير الحر 
 ،2828 نونبر   17 املبرم بتم يخ  ثملٍث، 
 : املداخيل  سجل  بأكمدير،  اسجل 
 3268612867، األار بمإلستخالص :
 : األداء  قم  وصل   ،2((95/2828

.781877144283
الكراء  عقد  أ5  إلى  اإلبم ة،  اع 
اليهم  واملشم   به  امللحقة  والعقود 
الشركة  اع  ابرااهم  تم  أعاله، 
 ،OB HOSPITALITY                املسممة
د هم،    188.888 برأسممل  ش.م.م، 
تغمزوت  بأكمدير،  اقرهم  الكمئن 
التجم ي  بملسجل  املسجلة  املركز، 
بمملحكمة التجم ية بأكمدير، تحت  قم 
للشركة  املوحد  التعريف   ،33115
التعريف   8817(46(5888881
الجشمئي : 3494)286، املمثلة قمنونيم 
 Oliver, Robert السيد  طرف  ان 

BOSWELL. الشمقي يشقى دو5 تغيير.
 للخــــالصــة والشيـــــم5

17 P

 STE ESTHER  TRAVEL
 SOLUTION

 ش.م.م. بشريك وحيد
السجل التجم ي 54159 بأكمدير

 16 بتم يخ  عرفي،  بمقت�سى عقد 
2823، تم تأسيس بركة ذات  ينمير 
وحيد،  بشريك  احدودة  اسؤولية 

ذات املواصفمت التملية :
 ESTHER  TRAVEL  «  : التسمية 
بشريك  ش.م.م.   ،  «  SOLUTION

وحيد.
تهدف   : اإلجتممعي  الهدف 
الشركة، إلى تحقيق األهداف التملية:

خلق وكملة اتصمالت.
تنظيم األحداث واألنشطة. 

جميع  وتشغيل  واستئجم   براء 
التجم ية أو أي اؤسسة أو  األصول 
اقمولة لهم نفس النشمط أو التي ان 

املحتمل أ5 تعزز نمو الشركة ؛
املقموالت  جميع  في  املشم كة 
والشركمت ذات نفس الهدف أو التي 

قد تسمعد على تنمية  الشركة.
 وعموام، جميع العمليمت التجم ية،
اململية، الصنمعية، املنقولة والعقم ية 
بصفة  اإلجتممعي  بملهدف  املتعلقة 
اشمبرة أو بصفة غير اشمبرة أو التمبع 
لهم والتي يمكن أ5 تسمهم في نشمط 

الشركة وفي تنميتهم.
بقة  أكمدير،   : االجتممعي  املقر 
الحي  إسال5،   ،99 عمم ة   ،22  قم 

املحمدي
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلهم في السجل التجم ي ام عدا 

الحل املسشق او التمديد.
يتكو5   : االجتممعي  الرأسممل 
 388 اقسم الى  د هم،   38.888 ان 
د هم للسهم   188,88 سهم ان فئة 

الواحد.
السيدة  تعيي5  تم   : التسيير 
اسيرة   Evelyne, Esther ZORES
غير  ملدة  للشركة،  وحيدة  تأسيسة 

احدودة.
الشركة  تسيير  سيتم  وبملتملي، 

بإاضمئهم الوحيد.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2823 ينمير   24 بتم يخ  بأكمدير، 

تحت 128215.
للخــــالصة والشيـــــم5

18 P

 INSTITUT DE BEAUTE 
MARLEN

السجل التجم ي 7265 بأكمدير
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية  قر ت   ،2822 امي   24
الجمع  بمثمبة  املنعقدة  العماة 
املسممة  للشركة  اإلستثنمئي  العمم 
 INSTITUT DE BEAUTE  «
برأسممل  ش.م.م.،   «  MARLENE
اقرهم  الكمئن  د هم،   1.878.888
اوالي  بم ع   ،12 بأكمدير،  قم  
عشدهللا، اتمبعة نشمط الشركة طشقم 
 13 ان قمنو5 املؤ خ في   (6 للفصل 
الحل  اعال5  وعدم   ،1997 فبراير 

املسشق للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2823 ينمير   89 بتم يخ   بأكمدير، 

تحت  قم 119992.
للخــــالصــة والــشــيـــــم5

19 P

STE NO.TE ARCHITECTURE
SARL AU

اقرهم االجتممعي :  قم 3 زنقة بالل 
أوزود 461 بقة  قم 15 أكدال 

الربمط
تأسيس بركة

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  وضع  تم   ،2823 ينمير   13

األسم�سي للشركة :
املوضوع االجتممعي : اهندسة.

 STE NO.TE  : اإلسم 
ذات  بركة   ،ARCHITECTURE

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
زنقة   3 :  قم  االجتممعي  املقرهم 
 15 بقة  قم   461 أوزود  بالل 

أكدال الربمط.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
حصة إجتممعية   1888 اقسمة الى 
188 د هم للواحدة اسجلة واحر ة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : السيدة نهيلة تغزاز.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كمم  بملربمط  التجم ية 
الشركة بملسجل التجم ي تحت  قم 

166233 يوم 16 فبراير 2823.
20 P

STE RMTAS
SARL

اقرهم االجتممعي : 26 زنقة اوكمد5 
احل  قم 1 أكدال الربمط

بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ 9 ينمير 
األسم�سي  القمنو5  وضع  تم   ،2823

للشركة :
في  استثمر   : املوضوع االجتممعي 

اليمت االلعمب.
اإلسم : STE RMTAS، بركة ذات 

اسؤولية احدودة.
زنقة   26  : االجتممعي  املقرهم 

اوكمد5 احل  قم 1 أكدال الربمط
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
حصة إجتممعية   1888 اقسمة الى 
188 د هم للواحدة اسجلة واحر ة.

املدة : 99 سنة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كمم  بملربمط،  التجم ية 
الشركة بملسجل التجم ي تحت  قم 

166255 يوم 16 فبراير 2823.
21 P

STE AKAL CONSTRUCTION
SARL

تأسيس بركة
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  وضع  تم   ،2823 ينمير   23

األسم�سي للشركة :
التجم ة   : االجتممعي  املوضوع 
في  اقمول  بتقسيط/  الشنمء  اواد  في 

الشنمء.
 SAT AKAL  : اإلسم 
ذات  بركة   ،CONSTRUCTION

اسؤولية احدودة بشريك واحد.
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الحي   9 تجزئة    : املقر االجتممعي 

الصخيرات  عتيق  عي5  الصنمعي 

تمم ة.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

حصة إجتممعية   1888 اقسمة الى 

188 د هم للواحدة اسجلة واحر ة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : السيد يوسف بصري.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  وتم 

تسجيل  تم  كمم  بتمم ة  اإلبتدائية 

الشركة بملسجل التجم ي تحت  قم 

397)13 يمو 15 فبراير 2823.

22  P

 STE HADAD SERVICES

AUTO
بركة ذات اسؤولية احدودة

تأسيس بركة
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2822 ديسمبر   5 بتم يخ  واسجل 

تأسيس  لقمنو5  وطشقم  بطنجة، 

بركة  تمسست  بمملغرب،  الشركمت 

ذات املميزات التملية :

اإلسم : حداد لخدامت اوطو.

.HADAD SERVICES AUTO

ذدات  بركة   : القمنوني  الشكل 

اسؤولية احدودة، ش.ذ.م.م.

في  الشركة  نشمط   : الهدف 

الطرقي  النقل  الخم ج  في  أو  املغرب 

للشضمئع والتجم ة في املواد الغذائية 

اململية  العمليمت  كل  عماة  وبصفة 

والصنمعية والتجم ية والعقم ية ذات 

صلة اشمبرة أو غير اشمبرة بملنشمط 

التجم ي للشركة.

خميس  اركز   : االجتممعي  املقر 

انجرة عمملة الفحص، انجرة.

املدة : 99 سنة.
في  حدد   : الشركة   أسممل 

حصة   188 الى  د هم   188.888

الواحدة،  للحصة  د هم   1888 ان 

ادفوعة بملكمال وجميعهم اخصصة 

 1 للشريكي5 املسمهمي5 وارقمة ان 

الى 188 تقسيمهم كملتملي :

احمد  السيد  االول  الشريك 
الحداد ... 68 حصة ... 68.888 د هم.
احمد  السيد  الثمني  الشريك 
الحداد ... 48 حصة ... 48.888 د هم.
حصة   188  ... اجموع الحصص 

..... 188.888 د هم.
: تسير الشركة وملدة غير  التسيير 
الشريكي5  أحد  طرف  ان  احدودة 
احمد،  الحداد  السيد  املسمهمي5 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.K47398( قم 
فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 
كل  ان  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ينمير 

سنة.
بملسجل  الشركة  تسجيل  وتم 
التجم ية  املحكمة  لدى  التجم ي 
 ،2823 فبراير   13 بتم يخ  بطنجة 

تحت  قم 97)134.
اإلدا ة

23 P

 STE MAITRE BUREAU
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك واحد

 أسمملهم : 188.888 د هم
اقرهم االجتممعي : 12 اكر  زنقة 
لشنم5  قم 3 حي املحيط الربمط

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
24 ينمير 2823 واسجل في 26 ينمير 
تحمل  بركة  تأسيس  تم   ،2823

الخصمئص التملية :
 STE MAITRE  : التسمية 

.BUREAU
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 
بريك  وذات  احدودة  اسؤولية 

وحيد.
أدوات  بيع   : االجتممعي  الهدف 

املكتب.
أبغمل اختلفة أو الشنمء وتمجر.

 أسممل : 188.888 د هم اقسمة 
د هم   188 1888 حصة ان فئة  الى 

للحصة.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

ينمير  فمتح  ان   : اململية  السنة 
ديسمبر ان كل سنة امعدا   31 الى 
السنة االولى تبتدئ ان تم يخ تأسيس 

الشركة الى 31 ديسمبر.
زنقة  اكر    12  : املقر االجتممعي 

لشنم5  قم 3 حي املحيط الربمط.
ملدة  السيد  بيع امكي،   : التسيير 

غير احدودة.
توزيع اال بمح : ان االبمح الصمفية 
تؤخذ 5 % لتكوين اإلحتيمط القمنوني 

والشمقي يوزع بي5 الشركمء.
بمملحكمة  االقمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 
2823، تحت  قم 133281، السجل 

التجم ي  قم 166137.
24 P

 STE PRASTAF
SARL AU

RC N° : 146337
إنهمء تصفية الشركة

بمقت�سى عقد عرفي حر  بتمم ة في 
15 ديسمبر 2822، قر  الجمع العمم 
 ،PARASTAF لشركة  االستثنمئي 
الوحيد،  الشريك  ذات  ش.م.م. 
اقرهم  د هم،   188.888  أسمملهم 
حي  الربمط  في  الرئي�سي  االجتممعي 
بقة   ،192 عمم ة  املنصو   يعقوب 

 قم 1 ام يلي :
إنهمء التصفية وانح اإلبراء  التمم 

والنهمئي للمصفي.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم   ،2823 فبراير   14 بتم يخ 

.133219
25 P

STE NOMAC SAHARA
بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 1.888888 د هم

اقرهم االجتممعي : 65 بم ع املهدي 
بنبركة السوي�سي الربمط

السجل التجم ي  قم : 1)1135 
الربمط

تغيير املسيرين
الجمعية  اداوالت  بمقت�سى 
فمتح  بتم يخ  العمدية  غير  العماة 

سبتمبر 2822 تم :

السيدين  استقملة  تسجيل 
 JULIO TORRE و  بوزيد  املصطفى 
اهماهمم  ان   ،GUITIERREZ

كمسيرين للشركة.
و  الزنوحي  كممل  السمدة  تعيي5 
 ،STEFAN ALFONS L.VERLEE
غير  ملدة  للشركة  اسيرين  بصفتهمم 

احدودة.
تغيير املمدة 7 ان النظمم األسم�سي 

واملتعلقة بتعيي5 املسيرين.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  بملربمط،  التجم ية 

2823، تحت  قم 133294.
ان أجل التخليص والنشر

التسيير

26 P

STE LFGR INVESTMENTS
بركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

 APIMO 15 اقرهم االجتممعي : عند
بم ع االبطمل الشقة  قم 4 اكدال 

الربمط
السجل التجم ي  قم : 137871 

الربمط
حل الشركة قشل األوا5

الشريك  اداوالت  بمقت�سى 
 ،2822 ديسمبر   31 بتم يخ  الوحيد 

تم :
وبملتملي  حل الشركة قشل االوا5، 
تتشع تسمية الشركة بعشم ة بركة في 

حملة التصفية.
إنهمء  اهمم املسيرة السيدة كريمة 

الزوبعي.
وملدة  اصفية  بصفتهم  تعيي5 

التصفية : السيدة كريمة الزوبعي.
تحديد اقر التصفية في 15 بم ع 
االبطمل الشقة  قم 4 اكدال الربمط.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط في 16 فبراير 2823، 

تحت  قم 133378.
ان أجل التخليص والنشر

املصفي

27 P
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 STE SATEC GLOBAL
SERVICES

بركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

 أسمملهم : 2.588.888 د هم
اقرهم االجتممعي : اوقف تطوا5 

بو  عمم ة بو  4، احل  قم 181 
ام تيل تطوا5

السجل التجم ي  قم : 23))1 
تطوا5

زيمدة الرأسممل االجتممعي
بمقت�سى قرا ات الشريك الوحيد 

بتم يخ 25 ينمير 2823، تم :
اإلجتممعي  الرأسممل  زيمدة 
د هم   2.888.888 بملغ  للشركة 
الى  د هم   588.888 ان  لينتقل 
إنشمء  د هم عن طريق   2.588.888
د هم   188 بقيمة  حصة   28.888
واحر ة  اكتتشة  الواحدة  للحصة 

بملكمال عن طريق الدفع نقدا.
التحقيق النهمئي لزيمدة الرأسممل 

االجتممعي.
النظمم  ان  و7   6 املمدتي5  تغيير 
التوالي  على  واملتعلقة  األسم�سي 

بمالنصشة والرأسممل اإلجتممعي.
بمكتب  القمنوني  اإليداع  تم 
بتطوا5  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
برقم  تحت   ،2823 فبراير   13 في 

.2(52
ان أجل التخليص والنشر

التسيير

28 P

  STE PARTENAIRES INVEST 
sarl

 أسمملهم :  1.888.888 د هم
اقرهم االجتممعي : بملدا  الشيضمء 

ط.  3828 سيدي اسعود
السجل التجم ي  قم : 348349

حصص  هشة  عقد  بموجب 
اجتممعية بتم يخ )2 ديسمبر 2828،  
للسيد  الفهدي  أحمد  السيد  وهب 
بوبكر الفهدي 499 حصة اجتممعية

حصص  هشة  عقد  بموجب 
اجتممعية بتم يخ )2 ديسمبر 2828، 
وهب السيد أحمد الفهدي للسيدة 
حليمة بوبماة 588 حصة اجتممعية

بموجب احضر الجمع العمم غير 
  ،2828 ديسمبر   2( بتم يخ  العمدي 

تقر  ام يلي : 
الحصص  هشة  بعقود  اإلقرا  

االجتممعية 
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة

القمنوني لدى كتمبة  تم اإليداع   
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  ضشط 
                                                                                ،2823 فبراير   17 في  الشيضمء 

تحت  قم )5916).
29 P

 CABINET DE GESTION ET         

 DE COMPTABILITE               

Conseil-études Supervision Audit- 

constitution de sociétés

 STE FARZ FOR IMPORT
 AND EXPORT

SARL
اقرهم االجتممعي : الشقة  قم 

81 عمم ة )1 الصويرة الجديدة 
الصويرة 

 أ8 ام لهم :  188.888 د هم
تأسيــس بركــــــة

بملصويرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2823 فبراير   9 بتم يخ 
احدودة  لشركة  األسم�سي  النظمم 

املسؤولية املميزات التملية:
 FARZ FOR IMPORT  : التسمية

.AND EXPORT SARL
الشقة  قم   : االجتممعي  اقرهم 
الجديدة  الصويرة   1( عمم ة   81

الصويرة.
بمملغرب  الشركة  غمية  الهــدف: 

والخم ج على السواء: 
 Marchand Effectuant Import

.Et Export
املــدة: 99 سنة.

السنة اململية: تبتدئ بفمتح ينمير و 
تنتهي في 31 دجنبر. 

إ5 الرأسممل الشركة   : الرأسممل 
قد تحدد في اشلغ 188.888 د هم، 

 Mr.MUSTAFA %للسيد   78
حصة للسيد   %30 و    FARZOUZ

. Mr. OUSSAMA FARZOUZ

 MR السيد    تعيي5  تم  اإلدا ة: 
اسيير    MUSTAFA FARZOUZ

للشركة ملدة غير احدودة .
بمملحكمة  اإليداع  تم  وقد 
 16 في   الـصويرة  بمدينة  اإلبتدائية 
فبراير 2823،   تحت  قم  3) السجل 

التجم ي   قم 7)65  .
30 P

 
FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 686 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41 

STE SAMI MULTI-SERVICE
S.A.R.L

بركة ذات اسؤولية احدودة
 MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العمم 
الغير العمدي للمسمهمي5 في الشركة 
بتم يخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

19/81/2823 قر  ام يلي :
 588 تفويت   : الحصص  تفويت 
لتم ي  السيد  جميع حصص  حصة 
اصطفى )588 حصة( لفمئدة السيد 

ذهيبي سمير.
في  حدد   : االجتممعي  الرأسممل 
إلى  اقسم  د هم   188.888 اشلغ 
1888 حصة بثمن 188 د هم للواحد 

اوزع كملتملي :
1888 حصة  السيد ذهيبي سمير 

.188 %
املجموع : 1888 حصة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بتم يخ    بإنزكم5  االبتدائية 

16/82/2823 تحت  قم 344.
31 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 686 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41 

STE BER COS
SARL

 بركة ذات اسؤولية احدودة
MODIFICATION

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العمم 
الغير العمدي للمسمهمي5 في الشركة 
بتم يخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

89/81/2823 قر  ام يلي :

زيمدة   : زيمدة الرأسممل االجتممعي 
في الرأسممل االجتممعي ان 188.888 
د هم اقسم إلى   588.888 د هم إلى 
1888 حصة بثمن 188 د هم للواحد 

اوزع كملتملي :
 1888 برادة  الرحيم  السيد عشد 

حصة 188.888 د هم. 
 188.888 1888 حصة   : املجموع 

د هم. 
 : الجديد  االجتممعي  الرأسممل 
 188 بثمن  حصة   5888 الى  اقسم 

د هم للواحد اوزع كملتملي :
 5888 برادة  الرحيم  السيد عشد 

حصة 588.888 د هم. 
 588.888 5888 حصة   : املجموع 

د هم.
تحيي5 النظمم األسم�سي.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بتم يخ  بإنزكم5  االبتدائية 

14/82/2823تحت  قم 329.
32 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 686 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41 

 STE ATELIER NAVAL 
D’AGADIR

 S.A.R.L
بركة ذات اسؤولية احدودة 

 MODIFICATION
بمقت�سى عقد عرفي للجمع العمم 
الغير العمدي للمسمهمي5 في الشركة 
بتم يخ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

81/2823/)1 قر  ام يلي :
للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 
انطقة  الجديد  املينمء  اقرهم  ان 
16 اكمدير الى املقر الجديد  نقمل  قم 
الطمبق السفلي عمم ة او يتمنيم  قم 

ا بم ع احمد الخماس اكمدير.
تحيي5 القمنو5 األسم�سي.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
التجم ية بأكمدير بتم يخ 14/82/2823 

تحت  قم 128436.
33 P
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FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW SARL

B.P 686 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28-81-96-40

FAX : 05 28-81-96-41 

STE SAMI MULTI-SERVICE
S.A.R.L

بركة ذات اسؤولية احدودة

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العمم 

الغير العمدي للمسمهمي5 في الشركة 

بتم يخ     املحدودة  املسؤولية  ذات 

19/81/2823 قر  ام يلي :

السيد  تعيي5   : التسيير  تغيير 

سمير ذهيبي اسير الشركة ملدة غير 

احدودة.

تكو5 اإلاضمءات   : تغيير اإلاضمء 

للسيد   فقط  واالجتممعية  الشنكية 

سمير ذهيبي.

لشركة  القمنوني  الشكل  تحويل 

احدودة    اسؤولية  ذات  بركة  ان 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة  الى 

بشريك واحد.

تحيي5 القمنو5 األسم�سي.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 

فبراير   16 بتم يخ  بإنزكم5  االبتدائية 

2823 تحت  قم 344.

34 P

TRANS QUOTIDIEN
SARL AU

 قم التقييد بملسجل التجم ي 375 

املحكمة االبتدائية تيفلت

حل الشركة
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
قر    2823 فبراير   4 في  املنعقد 

الشريك الوحيد ام يلي :
اأاو   وإبراء  التصفية  إغالق 

السجل  على  والتشطيب  التصفية 

التجم ي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بتم يخ  تيفلت  االبتدائية 

2823 تحت  قم 592.
توقيع اسير الشركة

35 P

AMIDWEST CENTER PRIVE
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم
تأسيس بركة

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  بملربمط،   2822 أغسطس   26
اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس 
بملصفمت  وحيد  بشريك  احدودة 

التملية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
 AMIDWEST CENTER PRIVE

SARL AU
بم ع عالل   ،1  : املقر االجتممعي 
لويس  ب،  العمم ة  هللا،  عشد  بن 
الطمبق الثمني الشقة  قم 4، الربمط.

الهدف : اركز اللغمت.
بمشلغ  حدد   : الشركة   أسممل 
 1888 د هم اقسمة على   188.888
 188 قيمة الحصة الواحدة  حصة، 
 : نبيل ارو5  السيد  يمتلكهم  د هم، 

بقيمة 1888 حصة.
في  احددة  الشركة  ادة   : املدة 
99 سنة ابتداء ان تم يخ تسجيلهم في 

السجل التجم ي.
التسيير : يسير الشركة ارو5.

سجلت الشركة بملسجل التجم ي 
للمحكمة االبتدائية بتمم ة تحت  قم 

.163939
36 P

SOCIETE LAMAR ZAIR
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
بريك واحد

 أسمملهم : 188.888 د هم
تأسيس بركة

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
24 يونيو 2822 بملرامني، تم تأسيس 
بركة ذات اسؤولية احدودة بريك 

واحد بملصفمت التملية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
SOCIETE LAMAR ZAIR SARL AU

 ،486 :  قم  االجتممعي  املقر 
البرابوة، املركز الرامني.

- إنتمج وتسويق  : اطحنة  الهدف 
الحشوب والقطمني.

بمشلغ  حدد   : الشركة   أسممل 
 1888 د هم اقسمة على   188.888
 188 قيمة الحصة الواحدة  حصة، 
د هم، يمتلكهم السيد يوسف الزنمتي.
في  احددة  الشركة  ادة   : املدة 
99 سنة ابتداء ان تم يخ تسجيلهم في 

السجل التجم ي.
السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

يوسف الزنمتي.
بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التجم ي 

بمدينة الرامني تحت  قم 481.
الخص للنشر واإليداع

املسير

37 P

 KNIZA CAFE & LOISIRS
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

 أسمملهم : 18.888 د هم
تأسيس بركة

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بتمم ة،   2823 ينمير   9
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

بشريك وحيد بملصفمت التملية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 
 KNIZA CAFE & LOISIRS SARL

AU
الطمبق األ �سي   : املقر االجتممعي 
هللا  عشد  سيدي  إقماة   1245  قم 

سكتو  الفتح العيميدة سال.
الهدف : اقهى / تنظيم الحفالت / 

التصدير واالستيراد.
بمشلغ  حدد   : الشركة   أسممل 
 188 على  اقسمة  د هم   18.888
الواحدة  الحصة  قيمة  حصة، 
كنزة  السيدة  تمتلكهم  د هم،   188

الشصراوي.
في  احددة  الشركة  ادة   : املدة 
99 سنة ابتداء ان تم يخ تسجيلهم في 

السجل التجم ي.

السيدة  الشركة  تسير   : التسيير 

كنزة الشصراوي.

سجلت الشركة بملسجل التجم ي 

للمحكمة االبتدائية بسال تحت  قم : 

.37465

38 P

SOCIETE SIMOMAR
 SARL

 أسمملهـــــــــــم : 388.888 د هم

اقرهم االجتممعي:  قم 4) ىملفرح 2 

أحداف أز و

في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 

احضر  وضع  تم   ،28/12/2822

الجمع العمم اإلستثنمئي.

أبغــــمل اليـــــوم :

زيمدة  أسممل الشركة عن طريق 

املرتشط  الجم ي  الحسمب  داج 

بملدائن.

اختلفمت.

الحــــــــل األول :

زيمدة  أ8  العمم  الجمع  قر  

د هم   988.888 بمشلغ  الشركة  امل 

الجم ي،  الحسمب  إد اج  طريق  عن 

بعد اإلفراج عن  أ8 اململ املكتتب 

 2(8.888 بمشلغ  املستدعى  غير  به 

د هم، سيكو5  أ8 امل الشركة هو 

.928.888

األسم�سي  النظمم  ان   6 املمدة 

ستكو5 على النحو التملي :

بمشلغ  ثمبتم  اململ  سيكو5  أ8 

 9288 د هم اقسمم على   928.888

لكل  د هم   188 قيمة  ان  حصة 

ويتم تخصيص هذه األسهم  حصة، 

بمعدل :

عالوي عمر 4688 حصة.

عالوي افضيل 4688 حصة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

بأز و  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 

بتم يخ 29/12/2822 تحت  قم 417.

39 P
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 STE GOLDEN BEACH CAFE
 & RESTAURANT PLAGE DES

NATIONS
SARL AU

 قم السجل التجم ي : 165997
تكوين بركة احدودة املسؤولية

بملربمط  اؤ خ  احضر  بمقت�سى 
وضع  تم   2823 ينمير   12 بتم يخ 
القواني5 األسمسية لشركة احدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات التملية :
الهدف :
اطعم.
اقهى.

املقر : عمم ة  قم 38 بقة  قم ) 
بم ع اوالي أحمد الوكيلي، حسم5، 

الربمط.
بمم  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

قد ه 188.888 د هم.
غير  ملدة  الشركة  تدا    : التسيير 

احدودة ان طرف :
انس الذهبي.

بكتمبة  تم   : القمنوني  لإليداع 
الضشط بمملحكمة االبتدائية بملربمط 
تحت  قم   2823 فبراير   ( بتم يخ 

.133834
40 P

STE VIRINAV
SARL

 قم السجل التجم ي : 49)165
تكوين بركة احدودة املسؤولية

بملربمط  اؤ خ  احضر  بمقت�سى 
وضع  تم   2823 ينمير   5 بتم يخ 
القواني5 األسمسية لشركة احدودة 

املسؤولية ذات املميزات التملية :
الهدف :

تشييد  أعممل  أو  اتنوعة  أعممل 
)اقمول(.
تمجر.

تقديم خدامت.
املقر : عمم ة  قم 38 بقة  قم ) 
بم ع اوالي أحمد الوكيلي، حسم5، 

الربمط.

بمم  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

قد ه 18.888 د هم.

غير  ملدة  الشركة  تدا    : التسيير 

احدودة ان طرف :

هند واعشيد.

بكتمبة  تم   : القمنوني  لإليداع 

الضشط بمملحكمة االبتدائية بملربمط 

تحت  قم   2823 فبراير   6 بتم يخ 

.132(69

41 P

 SOCIETE BARZAN

 CONTRACTING

COMPAGNY
تغييرات اختلفة

العمم  الجمع  اداوالت  اثر  على 

)2 أكتوبر  االستثنمئي املنعقد بتم يخ 

بركة  اسمهمو  قر    ،2822

 BARZAN CONTRACTING

يوجد  والتي   COMPAGNY SARL

احمد  �سى  بم ع   22 ب  اقرهم 

كديرة احل  قم 1 طريق زعير الربمط.

ام يلي :

تغيير اسم الشركة كمم يلي : 

 BARZAN CONTRACTING ان 

 MUSE BEAUTY إلى   COMPAGNY

.LOUNGNE

تغيير القواني5 األسمسية للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   6 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 95)132.

42 P

ALLOSCHOOL MAROC
SARL

تغييرات اختلفة
الجمع  اداوالت  اثر  على 

املنعقد  االستثنمئي  العمم 

 : قر اسمهمو بركة   26/89/2822

 ALLOSCHOOL MAROC SARL

 23 االجتممعي ب  يوجد اقرهم  التي 

بم ع انوال إقماة فلو ي اكتب  قم 

84 ايموزة القنيطرة.

استقملة   : الشركة  اسير  تغيير 

السيد احمد اعطوش وتعيي5 املسير 

الجديد السيد حسن اجتهمدي.

23 بم ع  ان   : تغيير اقر الشركة 

 84 اكتب  قم  فلو ي  إقماة  انوال 

احمد  الشم ع  القنيطرة  ايموزة 

العمراوي الشقة  قم 12 إقماة نمدين 

القنيطرة.

تغيير القواني5 األسمسية للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ 89 فبراير 

2823 تحت  قم 94298.

43 P

األامنة امللكية للمغرب

29 بم ع العلويي5  قم 1 الربمط

شركة صومينال
ش.ذ.م.م

عمدي  الغير  العمم  الجمع  إ5 

نوفمبر   21 بتم يخ  بملربمط  املنعقد 

2822 لشركة »صواينمل« ش.ذ.م.م، 

املقمواة  بم ع   ،93 الربمط،  اقرهم 

د هم   588.888 املحيط  أسمملهم 

تحت  التجم ي  بملسجل  واملسجلة 
 قم 26113، قد قر  ام يلي :

تغيير املقر االجتممعي ان الربمط، 

إلى  املحيط  املقمواة  بم ع   ،93

 الربمط 93 بم ع املقمواة بقة  قم 2

املحيط.

بهذا تم تغيير الشند 4 ان القواني5 

األسمسية.

ملسير  الصالحية  كمال  إعطمء 

بنسليمم5  يمسي5  السيد  الشركة 

للشركة  التجم ي  األصل  بيع  ألجل 

بملثمن والشروط التي يراهم انمسشة.

جديدة  أسمسية  قواني5  أنشئت 

بتم يخ 22 نوفمبر 2822.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133343
بمثمبة اقتطف وبيم5

فيرامك

44 P

 ADVANCED LOGISTICS
SERVICES

SARL AU
تأسيس بركة

اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2822 ديسمبر   22 يوم  بملقنيطرة 
لشركة  األسم�سي  القمنو5  وضع  تم 
ذات اسؤولية احدودة بملخصمئص 

التملية :
 ADVANCED  : التسمية 

LOGISTICS SERVICES SARL
بم ع   ،47  : االجتممعي  املقر 
إقماة إسممعيل،  العمص،  ابن  عمر 

املكتب  قم 4،القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

اوضوع الشركة :
املمء أو  البر  طريق  عن   الشحن 

أو الجو.
اقمول نقل الشضمئع.

استيراد وتصدير.
اقمول نقل األاتعة غير املصحوب.
املقمول ملختلف األعممل أو الشنمء.

نقل الشضمئع عن طريق السيم ات 
 15 عن  املعتمدة  تقل حمولتهم  التي 

طنم.
 188.888  : الشركة   أسممل 

د هم.
السيدة  إلى  أسند   : التسيير 
لشطمقة  الحمالة  الطيبي  الهمبمية 

.UB1(6(9 التعريف الوطنية
التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 
بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ 
تجم ي  قم  سجل   .2823 ينمير   24

.6(887
45 P

MB COUTURE
SNC

السجل التجم ي : 37475
تأسيس

حر   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2823 ينمير   24 بتم يخ  بملربمط 
 MB وضع القمنو5 األسم�سي لشركة 
وذات املواصفمت   COUTURE SNC

التملية :
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MB COUTURE SNC : التسمية

املقر االجتممعي : عمم ة 24، بم ع 

الربمد،  حي  احمد،  سيدي  األاير 

القرية سال.

الرأسممل  حدد   : الرأسممل 

18.888 د هم.

الغرض : 

إنتمج وتسويق املالبس الجمهزة.

الخيمطة.

املدة : 99 سنة.

اريم  بشم   السيدة   : التسيير 

والسيدة فتيحة فنجيرو.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

لدى  التجم ي  بملسجل  القمنوني 

املحكمة االبتدائية بسال تحت الرقم 

.48551

46 P

E-C CONSULTING
SARL

السجل التجم ي : 7)74)

تعديل في الشركة
في إطم  الجمع االستثنمئي لشركة 

E-C CONSULTING SARL واملنعقد 

بتم يخ 21 ديسمبر 2822 تقر  ام يلي :

تفويت الحصص ان طرف السيد 

إلى السيدة فريدة  حمتم بن يوسف 

588 حصة ثمن  الحمف�سي بمجموع 

الحصة 188 د هم أي 58.888 د هم.

السيد  الحصص ان طرف  انح 

زوجته  إلى  املحفو�سي  أاي5  احمد 

فريدة الحمف�سي اجمنم بمجموع 588 

أي  د هم   188 الحصة  ثمن  حصة 

58.888 د هم.

السيدة  الشركة  استقملة اسيرة 

اسيرة  وتعيي5  سند8  يوسف  بن 

فريدة  السيدة  للشركة  جديدة 

الحمف�سي.

تم اإليداع القمنوني للشركة لدى 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 

الربمط تحت  قم 133371 بتم يخ 16 

فبراير 2823.
اقتطف بمثمبة إعال5

47 P

BENDAHER
بركة ذات اسؤولية احدودة

اقرهم االجتممعي : 15، زنقة سشو
 اركز املعماالت »ال بوب«، اكتب 
 قم 2، الطمبق الخماس، القنيطرة

السجل التجم ي  قم 54929
الحل املشكر للشركة

بمقت�سى احضر الجمع العمم غير 
 ،BENDAHER SARL العمدي لشركة

تقر  ام يلي :
املشكر  الحل  على  املصمدقة 

للشركة.
تعيي5 السيد احمد بن الضمهر، 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
 قم G545868 والسمكن بملقنيطرة، 
األال  حي   ،2(56 59  قم  الزنقة 

بصفته اصفي للشركة.
الشركة  تصفية  اقر  تحديد 

بمقرهم االجتممعي أعاله.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 93649 بملقنيطرة  قم  االبتدائية 

بتم يخ 13 ديسمبر 2822.
48 P

MATALSSA MARBRE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : 1196، بئر الرااي
القنيطرة

تعيي5 اسير جديد
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
 MATALSSA لشركة  العمدي  غير 

MARBRE SARLAU، تقر  ام يلي :
قشول استقملة السيد ازيم5 عشد 
التعريف  لشطمقة  الحمال  الحق، 
اهمم  ان   C796887 الوطنية  قم 
تسيير الشركة وتعيي5 السيد سروخي 
اغربية،  الجنسية  الرحيم،  عشد 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
بريك  غير  اسير   G529121  قم 
 2823 فبراير   31 ان  للشركة ابتداء 
جميع  وتخويله  احدودة  غير  ملدة 

الصالحيمت. 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

تحت  قم  بملقنيطرة،  االبتدائية 

94364 بتم يخ 15 فبراير 2823.

49 P

TELTI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : زنقة 182  قم 94 

حي النو ، القنيطرة

تأسيس بركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة، تم وضع القمنو5 األسم�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت  ذات  وحيد  بشريك 

التملية :

TELTI SARL AU : التسمية

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

182  قم  زنقة   : املقر االجتممعي 

94 حي النو ، القنيطرة.

اوضوع الشركة :

احتالل  خالل  ان  اخبز  اشغل 

عملية ايكمنيكية ال يزيد عن خمسة 

أشخمص.

يبيع  الطمئفي  املعجنمت  تمجر 

بملتقسيط.

والفنو5  املهرجمنمت  في  املقمولة 

املسرحية.

حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 

د هم   188.888 اشلغ  في  الشركة 

اجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 

بقيمة 188 د هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

عشد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

السالم الثلثي.

التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت 

 قم 67793.

50 P

WAJIH AGRO
SARL AU

بركة احدودة املسؤولية
بشريك واحد

 أسمملهم : 188.888 د هم
اقرهم االجتممعي : 26 زنقة أبي 
ز ع 39 اوالي عشد العزيز و6) 
اكر  بم ع اوالي عشد الرحمم5 

عمم ة أ إقماة  ضوا5 اكتب  قم 7 
القنيطرة

تأسيس بركة
سجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2823 فبراير   9 بتم يخ  بملقنيطرة 
ذات  األسم�سي لشركة  القمنو5  حر  
املسؤولية املحدودة ان بريك واحد 

تحمل املواصفمت التملية :
 WAJIH AGRO SARL  : التسمية 
AU بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ان بريك واحد.
هدف الشركة :

اقمول تكييف وتغليف.
تمجر أو وسيط استيراد وتصدير.

املقر االجتممعي : 26 زنقة أبي ز ع 
اكر   و6)  العزيز  عشد  اوالي   39
أ  عمم ة  الرحمم5  عشد  اوالي  بم ع 
إقماة  ضوا5 اكتب  قم 7 القنيطرة.

املدة : 99 سنة.
: حدد  أ8   أ8 اململ االجتممعي 
اململ الشركة في اشلغ 188.888 د هم 
 188 1888 حصة بقيمة  اوزع على 
بي5  اوزعة  الواحدة  للحصة  د هم 

بريك واحد على الشكل التملي :
 1888  : وجيه  النمموي  السيد 

حصة.
املجموع : 1888 حصة.

قشل  ان  الشركة  تدا    : اإلدا ة 
السيد النمموي وجيه.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 
31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 
التسجيل  تم يخ  ان  تبتدئ  األولى 

بملسجل التجم ي.
كمفة  تسديد  تم   : الحصص 
 188.888 قد ه  بمم  نقدا  الحصص 

د هم أودعت في حسمب الشركة.
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تسجيل  تم   : القمنوني  اإليداع 

االبتدائية  بمملحكمة  الشركة 

 2823 فبراير   15 بتم يخ  بملقنيطرة 

تحت  قم 245)6.
للخالصة والشيم5

51 P

MENO INVEST

بركة ذات اسؤولية احدودة

تأسيس بركة
احر   عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2823 بملقنيطرة بتم يخ فمتح فبراير 

اسؤولية  ذات  بركة  إنشمء  تم 

احدودة ذات الخمصيمت التملية :

MENO INVEST : اإلسم

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

اسؤولية احدودة.

اقمول   : االجتممعي  املوضوع 

أبغمل اختلفة أو بنمء.

املدة : 99 سنة.

املقر : )4، بم ع أبو بكر الصديق 

إقماة إيمم5 اكتب 2 القنيطرة.

د هم   188.888  : الرأسممل 

فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 

188 د هم للحصة الواحدة.

 588 اهدي  الغملمي   : الحصص 

 588 الدين  نو   والرا�سي  حصة 

حصة.

التسيير : الغملمي اهدي والرا�سي 

نو  الدين كمسيرين للشركة ملدة غير 

احدودة.

السجل التجم ي  قم : 227)6.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة.

للشركة  القمنوني  اإليداع  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة بتم يخ 

15 فبراير 2823 تحت  قم 227)6.

52 P

CHY’MA ART
بركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد
املقر االجتممعي : 26، بم ع املتنبي 

اكتب  قم 7 الطمبق  قم 4 
القنيطرة

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
تصحيح  بمصملح   2823 فبراير   9
تم  القنيطرة  ملدينة  اإلاضمءات 
إعداد القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بمملواصفمت التملية :
CHY’MA ART : تسمية الشركة

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

بم ع   ،26  : االجتممعي  املقر 
 4 الطمبق  قم   7 اكتب  قم  املتنبي، 

القنيطرة.
الشركةش  الغرض ان   : الهدف 
في املغرب أو خم جه، بشكل اشمبر أو 
غير اشمبر، سواء لنفسهم أو لغيرهم أو 

اسمهمة في :
الحالقة والتجميل.

التجميلية  املنتجمت  بيع 
بملتقسيط.

اؤسسة للعنمية بملجممل.
العمليمت  جميع  عمم،  وبشكل 
الصنمعية،  اململية،  التجم ية، 
والخدامتية،  الحرفية،  العقم ية، 
واملرتشط  الشركة،  لحسمب  جميعهم 
بشكل اشمبر أو غير اشمبر بملهدف 

االجتممعي لتطوير الشركة.
املدة : حددت ادة الشركة في 99 

سنة انذ تم يخ التأسيس.
حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 
د هم   188.888 اشلغ  في  الشركة 
فئة  ان  حصة   1888 على  اقسمة 
د هم للحصة الواحدة اوزعة   188

كملتملي :
السيدة بيممء فريحمت 188.888 

د هم 1888 حصة اجتممعية.
الوحيد  الشريك   : الرأسممل 

السيدة بيممء فريحمت :

 188.888 اجموعه  ام  يمتلك 

حصة   1888 يعمدل  ام  د هم 

اجتممعية.

التسيير : الشركة تسيرهم السيدة 

غير  ادة  إلى  وذلك  فريحمت  بيممء 

احددة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

االبتدائية  بمملحكمة  القمنوني 

ملدينة  التجم ية  السجالت  بمصلحة 

 2823 فبراير   15 بتم يخ  القنيطرة 

تحت  قم 247)6.
لإليداع والشيم5

53 P

EGOREB
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتممعي : بقعة 2648 

لوفملو5 الطمبق األ �سي، القنيطرة

السجل التجم ي 52855

 فع  أسممل الشركة
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

EGOREB SARL غير العمدي لشركة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  بركة 

تقر  ام يلي :

 3888 السيد عزيز حيمدي يملك 

للمسمهمة  د هم   188 بقيمة  سهم 

املدفوعة  غير  األسهم  أ بمع  بثالثة 

للزيمدة  الخمضعة  اململ  ان  أ8 

 2828 يونيو   15 في  حدثت  التي 

)2488 سهم( أي بمشلغ إجمملي قد ه 

8.888)1 د هم.

يملك   GRIDDA ADIL السيد 

2888 سهم بقيمة 188 د هم لتصشح 

السددة  غير  األسهم  أ بمع  ثالثة 

للزيمدة  الخمضعة  اململ  ان  أ8 

 2828 يونيو   15 في  حدثت  التي 

)1688 سهم( أي بمشلغ إجمملي قد ه 

128.888 د هم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

تحت  قم  بملقنيطرة  االبتدائية 

94366 بتم يخ 15 فبراير 2823.

54 P

AUTO LA CANAU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : 219، تجزئة 
كو سيكم، القنيطرة

تأسيس بركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملقنيطرة، تم وضع القمنو5 األسم�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفمت  ذات  وحيد  بشريك 

التملية :
 AUTO LA CANAU  : التسمية 

SARL AU
ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
تجزئة   ،219  : االجتممعي  املقر 

كو سيكم، القنيطرة.
اوضوع الشركة :

بيع لوازم وقطع السيم ات.
حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 
د هم   188.888 اشلغ  في  الشركة 
اجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 

بقيمة 188 د هم للواحدة.
املدة : 99 سنة.

السيد  إلى  أسند   : التسيير 
LHYANI YOUSSEF

التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 
بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت 

 قم 215)6.
54P مكرر

 EL HADDAOUI - PIECE
AUTO ET ACCESSOIRES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : 31، زنقة ام ثير 
عشد السالم بن احمد اكتب

 قم 2 فمل فلو ي إقماة  يمض 
الزيتو5 القنيطرة
تأسيس بركة

اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملقنيطرة، تم وضع القمنو5 األسم�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفمت  ذات  وحيد  بشريك 

التملية :
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 EL HADDAOUI -  : التسمية 

 PIECE AUTO ET ACCESSOIRES

SARL AU

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

31، زنقة ام ثير   : املقر االجتممعي 

اكتب  قم  احمد  بن  السالم  عشد 

الزيتو5   2 فمل فلو ي إقماة  يمض 

القنيطرة.

اوضوع الشركة :

بيع لوازم وقطع السيم ات.

حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 

د هم   188.888 اشلغ  في  الشركة 

اجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 

بقيمة 188 د هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد أيوب   : التسيير 

الحداوي.

التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت 

 قم 229)6.

55 P

M L N SERVICE
SARL AU

 أسمملهم الشركة : 188.888 د هم

الشكل القمنوني للشركة : بركة 

ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

املقر االجتممعي : زاوية جميل صدقي 

الزوهموي وزنقة الشملة

احل  قم 3، القنيطرة

 قم السجل التجم ي 56615

حل بركة
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 23 ديسمبر 2822. تقر  حل 

بركة ذات اسؤولية احدودة اشلغ 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

اقرهم االجتممعي زاوية جميل صدقي 

احل  قم  الزوهموي وزنقة الشملة، 

3، القنيطرة، عدم تحقيق الهدف.

وحدد اقر التصفية بزاوية جميل 
صدقي الزوهموي وزنقة الشملة احل 
السيدة  وعينت  القنيطرة   ،3  قم 
جميل  زاوية  عنوانهم  نوال  لوايم 
 ،36 صدقي الزوهموي والشملة بقة 
كمصفية  القنيطرة  الكوتر،  إقماة 

للشركة.
وعند االقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة واحل تشليغ العقود والوثمئق 

املتعلقة بملتصفية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 2822 ديسمبر   2( االبتدائية بتم يخ 

تحت  قم 5389.
57 P

بوجا طيك
BOJATEC

إقماة املنظر الجميل، عمم ة 2، 
بقة 1، سال الجديدة - سال

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بسال في 
17 نوفمبر 2822، تم تحديد القمنو5 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة، ذات املميزات التملية :
التسمية االجتممعية : بوجم طيك 

.BOJATEC
غرض الشركة : اكتب الد أسمت، 
الفحص  التحكم،  أنشطة الد أسة، 
والتقنيمت، أبغمل اتنوعة وانشآت 
لالستيراد  الد أسمت  اكتب   - الشنمء 
كل  بمولية،  وبصفة  والتصدير، 
الصنمعية،  التجم ية،  العمليمت 
التي  العقم ية  وغير  العقم ية  اململية، 
يكو5 لهم ا تشمط اشمبر أو غير اشمبر 
بملهدف األسم�سي املشم  إليه أعاله، 
ان  التي  الثمنوية  األهداف  وبكل 
بأنهم أ5 تسمعد على تنمية أنشطة 

الشركة.
املنظر  إقماة   : االجتممعي  املقر 
سال   ،1 بقة   ،2 عمم ة  الجميل، 

الجديدة - سال.
ان  سنة   99  : االجتممعية  املدة 

تم يخ تأسيسهم النهمئي.

في  حدد   : االجتممعي  الرأسممل 
 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888
188 د هم  حصة اجتممعية ان فئة 

اقسمة كمم يلي :
 348 خديجة  بوكطيب  السيدة 

حصة.
السيد جمال يوسف 338 حصة.
السيد كشو ي صملح 338 حصة.

التسيير : تعيي5 السيدة بوكطيب 
خديجة اسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير احدودة.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بتم يخ بسال  االبتدائية   املحكمة 
 ،48549 2823 تحت  قم  13 فبراير 
وتم تقييد الشركة بملسجل التجم ي 

بسال تحت  قم 37469.
58 P

 MAGHREB BUSINESS
CORPORATION

بركة اغرب بيزنم8 كو بو أسيو5
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 28.888 د هم
اتجر 1،  قم 27، تجزئة الفرح

أوالد هالل، أحصي5، سال
الجمع  احضر  بمقت�سى 
في  بسال  املنعقد  االستثنمئي  العمم 
بتم يخ  واملسجل   ،2823 4 ينمير 
اغرب  لشركة   ،2823 ينمير   2(
ذات  بركة  كو بو أسيو5،  بيزنم8 
املحدودة،  أسمملهم  املسؤولية 
السجل  ذات  د هم،   288.888  :
تم  ،24(51 بسال  قم   التجم ي 

ام يلي :
ان  قم  االجتممعي  املقر  نقل 
الفرح،  تجزئة  األول،  الطمبق   ،27
إلى املقر  أوالد هالل، أحصي5، سال، 
تجزئة   ،27 1،  قم  اتجر   : الجديد 

الفرح، أوالد هالل، أحصي5، سال.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بتم يخ بسال  االبتدائية   املحكمة 

13 فبراير 2823 تحت  قم 48559.
59 P

شركة اكلينوس تكنولوجي
ECLINOS TECHNOLOGIE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم : 28.888 د هم

تجزئة  يمض سال عمم ة »د« بقة 9
بلوك 22 سعيد حجي، سال

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
ينمير   2 في  املنعقد بسال  االستثنمئي 
ينمير   2( بتم يخ  واملسجل   ،2823
لشركة اكلينو8 تكنولوجي،   ،2823
املحدودة،  املسؤولية  ذات  بركة 
ذات  د هم،   28.888  أسمملهم 
تم  ،12825 التجم ي  قم   السجل 

ام يلي :
تجزئة  ان  االجتممعي  املقر  نقل 
9 بلوك  بقة  »د«   يمض سال عمم ة 
22 سعيد حجي، سال إلى إقماة الزهرة 
2، عمم ة 4، اتجر 24، طريق املهدية، 

سكتو  املحيط - العيميدة، سال.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بتم يخ بسال،  االبتدائية   املحكمة 

16 فبراير 2823 تحت  قم 48597.
60 P

21SOLUTION MOROCCO
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 18.888 د هم

 اقرهم االجتممعي : عمم ة )5، 
بقة A3، زنقة واد سشو، أكدال، 

الربمط
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حر  بملربمط 
وضع  تم   ،2823 ينمير   1( بتم يخ 
ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
الشريك  وذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد وذات الخصمئص التملية :
 21SOLUTION  : التسمية 

.MOROCCO SARL AU
الهدف : هدف الشركة هو :

التسويق،  التشغيل،  البراجة، 
انتجمت  جميع  صيمنة  التزويد، 
نيمبة  أو  الخمص  لحسمبه  الكمشيوتر 

عن أطرف ثملثة ؛
املعلوامت  نظم  في  االستشم ات 
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وبملتحديد  الحمسوب،  وبرااج 
)التطوير  والتصميم  التخطيط 
ألنظمة  واملشو ة(  والد أسمت 
الكمشيوتر التي تداج األجهزة والبرااج 

وتقنيمت االتصمالت.
 ،5( عمم ة   : االجتممعي   املقر 
بقة A3، زنقة واد سشو، أكدال، الربمط.
يوم  ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.
د هم اوزع   18.888  :  أ8 اململ 
حصة  كل  قيمة  حصة   188 على 
د هم حر ت كلهم ووزعت على   188
املسمهم الوحيد الذي قدم اسمهمة 

نقدية بقيمة 18.888 د هم.
الشركة   : الوحيد  الشريك 
ذات   21FACTORY املسمهمة 
السجل التجم ي  قم 462 975 921 
واقرهم االجتممعي فرنسم، اسيرة ان 

طرف السيد جوليم5 كواطلي5.
التسيير : عي5 السيد أاي5 الدغمي 

اسير للشركة ملدة غير احدودة.
الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 
تحت  بملربمط  التجم ي  السجل   في 

 قم 166285.
بمثمبة اقتطف وبيم5

املسيرة

61 P

JOUHRAT EVENTS
SARL

بمقت�سى احضر الجمعية العماة 
الشركة املنعقدة  االستثنمئية لشركمء 
بمقرهم االجتممعي بتم يخ 84/11/2822 

فقد قر  الشركمء ام يلي:
االجتممعي  الغرض  توسيع   -  1
ان القمنو5   3 للشركة و تغيير الشند 

األسم�سي للشركة.
2 - استقملة اسير الشركة السيدة 

كوثر السعدي.
الغزاوي  اماو  السيد  تعيي5   -  3
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
جديدا   اسيرا   A724228  قم 
للشركة ملدة غير احدودة ابتداء ان 
الزاة  الشركة  وأ5   84/11/2822
والعقود  الشنكية  العمليمت  بجميع 
املتعلقة  الوثمئق  وجميع  والفواتير 

بملشركة املوقعة بمسمه.
األسم�سي  القمنو5  تحيي5   -  4

للشركة.
تم  لقد   : القمنوني  اإليداع   -  5
اإليداع القمنوني لدى كتمبة الضشط 
بملسجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية 
تحت   85/81/2823 بتم يخ  بتمم ة 

عدد 9669.
62 P

بمس الحسمبمت ائتممنية املحمسشة

بقة 3 عمم ة 2 )بركة التشغ( طريق القنيطرة، 

سال

TULEEN
SARL

 أسمملهم : 188.888   د هم
املقر االجتممعي:   قم 23، بم ع 

الكونجو، بقة  قم 17، املحيط، 
الربمط

اسجلة بملسجل التجم ي بملربمط
تحت  قم 3)3)12

تصفية نهمئية وبمالة
العمم االستثنمئي  الجمع  بمحضر 
بتم يخ 26 ديسمبر 2822 قر  الشركمء 

ام يلي :
تصفية نهمئية وبمالة للشركة.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط 
يوم  بملربمط  التجم ية  املحكمة   لدى 

28 فبراير 2823 تحت  قم 133417.
بمس الحسمبمت ائتممنية املحمسشة

63 P

STE OUADI MEDIC
 SARL AU

تأسيس بركة
بمقت�سى العقد العرفي املصمدق 
عليه بتم يخ 13 ينمير 2823، تم إنشمء 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الخصمئص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التملية :
 STE OUADI MEDIC  : التسمية 

.SARL AU
بم ع   ،7 :  قم  االجتممعي  املقر 
 ،584 عمم ة  قم  الخماس،  احمد 

بني االل.

الغرض االجتممعي : بيع التجهيزات 

واللوازم الصيدلية واآلليمت الطشية.
 أ8 اململ : 18.888 د هم.

ادة الشركة : 99 سنة ابتداء ان 

تم يخ تسجيلهم في السجل التجم ي.

زاليم،  عمئشة  السيدة   : املسير 

غير  ملدة  وذلك   CIN W1317(5

احددة.

السنة اململية : تبتدئ ان فمتح ينمير 

وتنتهي في 31 ديسمبر ان كل سنة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

الضشط بمملحكمة االبتدائية بني االل 
التجم ي  السجل   1448 تحت  قم 

 قم 13649 بتم يخ 38 ينمير 2823.

64 P

STE HAJAR WORLD
 SARL AU

تأسيس بركة
بمقت�سى العقد العرفي املصمدق 

عليه بتم يخ 27 ينمير 2823، تم إنشمء 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الخصمئص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التملية :

 STE HAJAR WORLD : التسمية

.SARL AU

املقر االجتممعي : ايت بوطيب اوالد 

سعيد الواد، قصشة تمدلة.

اواد  بيع   : االجتممعي  الغرض 

الجمهزة  واملالبس  واألثمث  التجميل 

بملتقسيط.
 أ8 اململ : 188.888 د هم.

ادة الشركة : 99 سنة ابتداء ان 

تم يخ تسجيلهم في السجل التجم ي.

املسير : السيدة العمراوي همجر، 

غير  ملدة  وذلك   CIN IA1(8756

احددة.

السنة اململية : تبتدئ ان فمتح ينمير 

وتنتهي في 31 ديسمبر ان كل سنة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

الضشط بمملحكمة االبتدائية بقصشة 
تمدلة تحت  قم 16 السجل التجم ي 

 قم 2327 بتم يخ 16 فبراير 2823.

65 P

IMKIOUA TRAVAUX
حل بركة

بمقت�سى املحضر املصمدق عليه 
االستثنمئي  العمم  الجمع  طرف  ان 
 IMKIOUA TRAVAUX لشركة 
بتم يخ 19 ديسمبر 2822 تقر  ام يلي :
املذكو ة  للشركة  املسشق  الحل 

أعاله.
سعيد  ااكيوا  السيد  تعيي5 
حل  عن  املسؤول   ،CIN I5143(3
وتصفية الشركة وتحديد تي�سي نميت 
بني االل كعنوا5  اكو دير القصيشة، 
اكم5 تصفية وحل الشركة املذكو ة.
اإليداع القمنوني تم بكتمبة الضشط 
بمملحكمة االبتدائية قصشة تمدلة تحت 

 قم 284 بتم يخ 26 ديسمبر 2822.
66 P

فسخ عقد التسيير الحر
 2821 نوفمبر   4 بتم يخ  تشطيب 
بي5  املنجز  الحر  التسيير  عقد  على 
السيد بركمش احمد ابراهيم، الحمال 
 A596(9 الوطنية  قم   للشطمقة 
الحمالة  أاينة،  العلوي  والسيدة 
 A3117(3 الوطنية  قم  للشطمقة 
 GENERATION CONCEPTS وبركة
SARL املمثلة بملسيد يحيى بوعمصم، 
الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 
الكرواني،  عمر  والسيد   A398478
الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 
AD289387 بصفتهم املمثل القمنوني 
التسيير  عقد   L’ENTRACTE ملطعم 
يونيو   2( الحر املوقع بملربمط بتم يخ 

.2819
67 P

 SOCIETE GLOBAL
 CONSTRUCTION ET

RENOVATION
تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة بشريك واحد 
الواحد  الشريك  قرا   بموجب 
بتم يخ ) فبراير  2823  تقر  تأسيس 
بشريك  املسؤولية  احدودة  بركة 
ان  تتكو5  فإنهم  لذلك  وتشعم  واحد. 
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وتتميز  اسعودي.  هللا  عشد  السيد 
بملخصمئص التملية :

 SOCIETE  : الشركة  تسمية 
 GLOBAL CONSTRUCTION ET

   .RENOVATON SARL AU
الشنمء  أعممل   : الشركة  نشمط 

وأعممل اختلفة.
الشقة   38 إقماة   : الشركة  اقر 
الوكيلي  احمد  اوالي  زنقة   (  قم 

حسم5 الربمط.
ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثهم الفعلي.
  188.888 في  حدد   : اململ   أ8 
حصة   1888 على  اقسمة  د همم 

بقيمة 188 د هم للواحدة. 
التسيير والتوقيع : السيد عشد هللا 

اسعودي.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
التجم ية بملربمط بتم يخ 16 فبراير 2823 

تحت  قم 166277.  
وهذا بمثمبة اقتطف وبيم5

68 P

STE ARSOROM
 بركة احدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

 املقر االجتممعي : تجزئة الخير، 
 قم 225، حي الخير، ح.ي.م، الربمط
تأسيس  تم  عرفي  عقد  بموجب 
بركة   STE ARSOROM بركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  احدودة 
ذات   2823 فبراير   6 الوحيد بتم يخ 

امليزات التملية :
األبغمل املتنوعة والشنمء.

ان  اكو5  الشركة   أسممل 
 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888
للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

اقسمة على الشكل التملي :
 1888 الصمبري  حميد  السيد 

حصة.
الشركة اسيرة ان طرف السيد 

حميد الصمبري.
سنة   99 ادة الشركة احددة في 
ابتداء ان تم يخ تسجيلهم في السجل 

التجم ي.

بمملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
التجم ية بملربمط بتم يخ 28 فبراير 2823 

تحت   قم 166233.
69 P

شركة مايمانة تريتور
ش.م

MAYMANA TRAITEUR SA
بركة اسمهمة

 أسمملهم االجتممعي : 88).)17.91 
د هم

املقر االجتممعي : )24 احج احمد 
السمد8، الربمط

السجل التجم ي بملدا  الشيضمء 
تحت  قم : 52299

1 - بموجب احضر اجلس اإلدا ة 
 للشركة املؤ خ في 14 نوفمبر 2822، 
العنوا5  تحت  فرع  تأسيس  تقر  
بوسكو ة  اميممنة  التجم ي 
 MAYMANA BOUSKOURA
املسمى  السكني  املركب   : الكمئن ب 
املركز  سيتي،  كولف  بوسكو ة 
سيتي،  كولف  لشوسكو ة  التجم ي 
اتجر  قم 28، الدا  الشيضمء، وتعيي5 
السيدة امجدولي5 بنشقرو5 كمسيرة 

للفرع املذكو .
تسجيله  تم  املذكو   الفرع   -  2
 لدى كتمبة ضشط املحكمة التجم ية 
الدا  الشيضمء بتم يخ 16 فبراير 2823 
تحت  قم 572463 وتم إيداعه لدى 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   املحكمة 
28 فبراير 2823 تحت  قم 133424.

للمقتطف والشيم5
املمثل القمنوني

70 P

BENGUERIR SANTE
 SARL AU

بنكرير سونتي ش.م.م ذات بريك 
واحد

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات بريك واحد

تحريره  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس   ،2823 ينمير   25 بتم يخ 

بركة اميزاتهم كملتملي :

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 
اسؤولية احدودة ذات بريك واحد.
بنكرير   : االجتممعية  التسمية 

سونتي.
لهم  الشركة   : االجتممعي  الهدف 

كهدف، بمملغرب أو في أي بلد آخر :
ألغراض  املعدة  املحالت  كراء 

تجم ية، صنمعية واهنية ؛
واألدوات  اآلالت،  املعدات،  كراء 
التقنية، تجهيزات امللحقة بملشنميمت، 

واملكمتب املخصصة للمصحمت ؛
في  السيمم  االستثمم ات  إنجمز 
للكراء  املوجهة  الصحة  ايدا5 
اقمبل تعويض امدي للشركمت ذات 
تخصص صحي ان أجل استغاللهم ؛

وأ ا�سي  اشنية  عقم ات  براء 
عم ية قصد تجهيزهم وكرائهم للشركمت 

العمالة في ايدا5 الصحة ؛
التجهيزات  املعدات،  براء 
قصد  املصحمت  بعمل  الخمصة 
وضعهم  هن إبم ة العمالة في ايدا5 
اقمبل  كراء  عقد  إطم   في  الصحة 

تعويض امدي ؛
املشمني،  بكراء  املتعلق  تسيير 

املعدات والتجهيزات ؛
غير  أو  اشمبرة  اسمهمة  أخذ 
في  األبكمل  ان  بكل  بأي  اشمبرة 
اجتممعي  هدف  لهم  التي  املقموالت 

اشمبه أو ارتشط بهدف الشركة ؛
العمليمت  كل  عماة،  وبصفة 
املنقولة،  الصنمعية،  التجم ية، 
بشكل  املتعلقة  واململية  العقم ية 
اشمبر أو غير اشمبر بمألهداف املشم  
إليهم أعاله أو التي ان بأنهم أ5 تسمعد 

على تحقيقهم وتطويرهم.
املقر  حدد   : االجتممعي  املقر 
االجتممعي للشركة ب 7، زنقة سبتة، 
املكتب  الثمني،  الطمبق  إقماة  ااي، 

 قم ).
ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسهم.
حدد   : االجتممعي  الرأسممل 
 18.888 قيمة  في  الشركة   أسممل 
د هم اقسمة إلى 188 حصة ان فئة 
واحر ة  بكمالهم  اكتتشة  د هم   188
نقدا بصفة تماة ان طرف الشريكة 

الوحيدة بركة أكديطمل ايمو بركة 
 (8.888.888 اسمهمة،  أسمملهم 

د هم اقيدة بملسجل التجم ي الدا  

الشيضمء تحت  قم 471579.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

احدودة ان طرف :

اغربي  يعقوبي،  عمر  السيد 
ايسلي  زنقة   ( القمطن  الجنسية، 
لشطمقة  الحمال  املعم يف،   أسي5، 

.BJ219963 التعريف الوطنية  قم

تسجيل  تم   : التجم ي  السجل 

بملدا   التجم ي  بملسجل  الشركة 

2823 تحت  9 فبراير   الشيضمء بتم يخ 
 قم 571519.

الخص قصد النشر

71 P

MEKNES SANTE
 SARL AU

اكنم8 سونتي ش.م.م ذات بريك 

واحد

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات بريك واحد

تحريره  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس   ،2823 ينمير   25 بتم يخ 

بركة اميزاتهم كملتملي :

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

اسؤولية احدودة ذات بريك واحد.

اكنم8   : االجتممعية  التسمية 

سونتي.

لهم  الشركة   : االجتممعي  الهدف 

كهدف، بمملغرب أو في أي بلد آخر :

ألغراض  املعدة  املحالت  كراء 

تجم ية، صنمعية واهنية ؛

واألدوات  اآلالت،  املعدات،  كراء 

التقنية، تجهيزات امللحقة بملشنميمت، 

واملكمتب املخصصة للمصحمت ؛

في  السيمم  االستثمم ات  إنجمز 

للكراء  املوجهة  الصحة  ايدا5 

اقمبل تعويض امدي للشركمت ذات 

تخصص صحي ان أجل استغاللهم ؛

وأ ا�سي  اشنية  عقم ات  براء 

عم ية قصد تجهيزهم وكرائهم للشركمت 

العمالة في ايدا5 الصحة ؛
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التجهيزات  املعدات،  براء 

قصد  املصحمت  بعمل  الخمصة 

وضعهم  هن إبم ة العمالة في ايدا5 

اقمبل  كراء  عقد  إطم   في  الصحة 

تعويض امدي ؛

املشمني،  بكراء  املتعلق  تسيير 

املعدات والتجهيزات ؛

غير  أو  اشمبرة  اسمهمة  أخذ 

في  األبكمل  ان  بكل  بأي  اشمبرة 

اجتممعي  هدف  لهم  التي  املقموالت 

اشمبه أو ارتشط بهدف الشركة ؛

العمليمت  كل  عماة،  وبصفة 

املنقولة،  الصنمعية،  التجم ية، 

بشكل  املتعلقة  واململية  العقم ية 

اشمبر أو غير اشمبر بمألهداف املشم  

إليهم أعاله أو التي ان بأنهم أ5 تسمعد 

على تحقيقهم وتطويرهم.

املقر  حدد   : االجتممعي  املقر 
االجتممعي للشركة ب 7، زنقة سبتة، 

املكتب  الثمني،  الطمبق  إقماة  ااي، 
 قم ).

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسهم.

حدد   : االجتممعي  الرأسممل 
 18.888 قيمة  في  الشركة   أسممل 

د هم اقسمة إلى 188 حصة ان فئة 

واحر ة  بكمالهم  اكتتشة  د هم   188

نقدا بصفة تماة ان طرف الشريكة 

الوحيدة بركة أكديطمل ايمو بركة 
 (8.888.888 اسمهمة،  أسمملهم 

د هم اقيدة بملسجل التجم ي الدا  

الشيضمء تحت  قم 471579.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

احدودة ان طرف :

اغربي  يعقوبي،  عمر  السيد 
ايسلي  زنقة   ( القمطن  الجنسية، 
لشطمقة  الحمال  املعم يف،   أسي5، 

.BJ219963 التعريف الوطنية  قم

تسجيل  تم   : التجم ي  السجل 

بملدا   التجم ي  بملسجل  الشركة 

 الشيضمء بتم يخ 18 فبراير 2823 تحت 
 قم 571733.

الخص قصد النشر

72 P

A&M FAMILLY
SARL
تعديل

بمقت�سى عقد عرفي حر  بملربمط 
2822 قر  الجمع  23 ديسمبر  بتم يخ 
 A&M لشركة  العمدي  الغير  العمم 

FAMILLY SARL ام يلي :
تفويت الحصص.

للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 
تجزئة بوبوك،   ،4 احل  قم   : ان 
زنقة  زاوية   : إلى  سال   ،7 عمم ة  قم 
اوالي عشد الرحمم5 وزنقة اعمو ة، 
إقماة البركة، احل  قم 3، القنيطرة.
تحديث النظمم األسم�سي للشركة.
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  بمملحكمة  التجم ي 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.48593
73 P

STORI TRAVAUX
 SARL AU

تأسيس
بتم يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
)2 أكتوبر 2822، تم تأسيس بركة 
بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد بمملواصفمت التملية :
 STORI TRAVAUX  : التسمية 

.SARL AU
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.
الهدف االجتممعي : أعممل اختلفة.

 أ8 اململ : 188.888 د هم.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.
ينمير  فمتح  ان   : اململية  السنة 
ديسمبر ان كل سنة ام عدا   31 إلى 

السنة األولى ان تم يخ التسجيل.
ابن  بم ع   59  : االجتممعي  املقر 

سينم، بقة  قم 11 أكدال، الربمط.
بن  سعيد  السيد   : التسيير 

املصلوحية.
 قم السجل التجم ي : 164665.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ي  بملسجل  بملربمط  التجم ية 

تحت  قم )11311.
74 P

RABAT OXYGENE
 SARL AU

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة بشريك واحد

بتم يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
23 نوفمبر 2822 بملربمط، تم تأسيس 
بركة ذات اسؤولية احدودة بشريك 

وحيد ش.م.م بمملواصفمت التملية :
 RABAT OXYGENE  : التسمية 

.SARL AU
الهدف االجتممعي : أعممل اتنوعة 

وتجم ة عماة.
ضمية  بم ع   6  : االجتممعي  املقر 
أكدال،   ،5 1  قم  الطمبق  عوا، 

الربمط.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
اقسمة على 1888 حصة لكل واحدة 

188 د هم.
عشد  السيد   : الشركة  اسير 
اللطيف بوسمق، لفترة غير احدودة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
التجم ية  املحكمة  لدى  القمنوني 
 2822 ديسمبر   21 بتم يخ  بملربمط 

تحت  قم 131562.
75 P

BHCOM
 SARL AU

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي بتم يخ فمتح 
تأسيس  تم  بملربمط،   2823 فبراير 
بركة ذات اسؤولية احدودة بشريك 

وحيد ش.م.م بمملواصفمت التملية :
.BHCOM SARL AU : التسمية

الهدف االجتممعي : 
االستشم ات اإلدا ية ؛

االتصمالت  العماة  العالقمت 
اإلعال5 والتسويق الهمتفي.

 4( العمم ة   : االجتممعي   املقر 
بقة 1، بم ع فمل ولد عمير، أكدال، 

الربمط.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
اقسمة على 1888 حصة لكل واحدة 

188 د هم.

هدى  السيدة   : الشركة  اسيرة 
الشد ي، لفترة غير احدودة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
التجم ية  املحكمة  لدى  القمنوني 
بملربمط بتم يخ 28 فبراير 2823 تحت 

 قم 133419.
76 P

BRIGHTBYTE
SARL AU

في  اؤ خ  عرفـــي  عـــــقد  بمقت�سى 
قـــد   ،28/82/2823 بـــــــتم يخ  الربمط، 
املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تـــم 

املحدودة  ذات الشريك الوحيد.
 BRIGHTBYTE SARL  : التسمية 

. AU
االستشم ات   : الهـــدف االجتممعي 

اإلدا ية.
 أســممل الشركـة :  18.888 د هــــم 
حـــــصة ان فــــــئة    188 إلى  اقسـمة  

188 د هم للحصة الواحــدة.
الشريك الوحيد :

السيد عثمم5 توزاني 188  حصة. 
ان  ابــــتداء  ســنة   99  : املدة 
تم يــــخ  ان  أي  النـــــهمئي  التأســـــيس 

وضـــــع الســــجل التـــجم ي.
ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 
31 دجـــنبر ان كل سنة ام عـــــدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
الطمبق   5 اكتب   11 اشنى   : املقر 
 - أكدال  عوا  ضمية  بم ع  الثمني، 

الربمط.
املسير : السيد عثمم5 توزاني.

التجم ي   بملسجل  التقييد   قم 
133425 : بمملحكمة التجم ية بملربمط.
77 P

KEBAB GUYS
سجل تجم ي: 543695

اعال5 عن نقل املقر االجتممعي
186 زنقة احمد املجمطي املعم يف -

الدا  الشيضمء
العمم االستثنمئي  الجمع  بموجب 
املقر  نقل  تم   2823 ينمير   2 بتم يخ 

االجتممعي إلى :
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186 زنقة احمد املجمطي املعم يف 

الدا  الشيضمء.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

59269) بتم يخ 17 فبراير 2823.

78 P

KN PELAGIQUE

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

حر   عرفي  عقد  بمقت�سى   : أوال 

 2816 31 أغسطس  بملداخلة بتم يخ 

تم وضع النظمم األسم�سي لشركة ذات 

املميزات  بذات  املحدودة  املسؤولية 

املشينة فيمم يلي :

.KN PELAGIQUE : التسمية

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

املسؤولية املحدودة.

الصيد   : هي  الشركة  ان  الغمية 

الشحري.

46 بم ع الوالء، زنقة  املقر :  قم 

عشد الخملق الطريس، الداخلة.

سنة   99 حددت ادتهم في   : املدة 

اعتشم ا ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.

 أ8 اململ الجممعي : 188.888 د هم 

املوزع كمم يلي :

السيد كممل صبري 58.888 د هم 

588 حصة ؛

السيد احمد نبيل التمزي 58.888 

د هم 588 حصة.

تسيير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 

احمد  والسيد  كممل صبري  السيد 

نبيل التمزي ملدة غير احددة.

السنة الجممعية ام بي5 فمتح ينمير 

إلى اتم ديسمبر.

القمنوني  اإليداع  تم  لقد   : ثمنيم 

بمملحكمة االبتدائية بملداخلة بتم يخ 

التجم ي   السجل   2816 أكتوبر   18

 قم 9547.

79 P

رباكو
 بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
يقد   أسمملهم ب : 188.888 د هم

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
العمم  الجمع  اتفق   2823 ينمير   2
لشركة » بم كو« بركة ذات اسؤولية 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 
د هم   188.888 ب   يقر  أسمملهم 

على ام يلي :
تغيير اقر الشركة :

الشركة  اقر  العمم  الجمع  قر  
ان  بقة 2 عمم ة )2 بم ع السالم، 
يعقوب  سيتي،  غرب  ب  سكتو  
الطمبق  بقة  إلى  الربمط  املنصو ، 
سكتو  ب غرب   61 العمم ة  األول، 
حي الصهريج سيتي، يعقوب املنصو ، 

الربمط.
األسمسية  القواني5  تحيي5 

للشركة.
النظمم  تحيي5  العمم  الجمع  قر  

األسم�سي للشركة.
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  التجم ي 
فبراير   15 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 4)1332.
80 P

تيكنو تيست
بركة ذات اسؤولية احدودة 

يقد   أسمملهم ب : 388.888 د هم
العنوا5 : 4 بم ع الحوز، الطمبق 
األول، بقة  قم 5، الحي اإلدا ي، 

الربمط
تغيير اقر بركة

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
اتفق  الربمط   2822 امي   16 بتم يخ 
»تيكنو تيست«  الجمع العمم لشركة 
بركة ذات اسؤولية احدودة يقد  
د هم ويوجد   388.888  أسمملهم ب 
  : التملي  بملعنوا5  االجتممعي   اقرهم 
الطمبق األول، بقة  بم ع الحوز،   4
على  الربمط  اإلدا ي،  الحي   ،5   قم 

ام يلي :

1 - تغيير اقر الشركة :
»تيكنو  قر  الجمع العمم لشركة 
 4  : ان  الشركة  اقر  تغيير  تيست« 
بقة  األول،  الطمبق  الحوز،  بم ع 
 4 الربمط إلى  الحي اإلدا ي،   ،5  قم 
بم ع الحوز، الحي اإلدا ي، الطمبق 

التحت أ �سي، بقة  قم 1، الربمط.
األسم�سي  القمنو5  تحيي5   -  2

للشركة.
تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

23 ينمير 2823 تحت  قم 132444.
81 P

STE LLD CAPITALE
 SARL

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
االستثنمئي بتم يخ 13 فبراير 2823 تم 

االتفمق على ام يلي :
ثم قشول استقملة السيدة فمطمة 
الوطنية  للشطمقة  الحمالة  كطيري، 
الجمع  طرف  ان   QA729(8  قم 

العمم.
بمقت�سى قرا  الجمع العمم أنيطت 
اهمة تسيير الشركة إلى السيدة نجوى 
أ بعي، الحمالة للشطمقة الوطنية  قم 
املسيرة  تصشح  وبملتملي   A335875

الوحيدة للشركة ملدة غير احدودة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط بتم يخ 16 فبراير 2823 

تحت  قم 133342.
 قم السجل التجم ي 125421.

82 P

اكتـــب األستــــمذ حشيــــب احمـــــد
اوثــــــــق

زاوية بم ع املو ابطي5 بم ع زيمني عمم ة بد - 
الطمبق الثمني - وجــــــــــــدة

 الهمتـــــف : )26-4-)8536-6  
فمكس : )8536-78-87-1 

ORCARRIERE
S.A.R.L

1 - بمقت�سى اداولة الجمع العمم 
بتم يخ  استثنمءا  املنعقد  العمدي 
نسخة  وضعت   ،2823 فبرابر   3
أصلية ان احضره بمكتب األستمذ 
في  بوجدة،  اوثق  احمد  حشيب 

في الشركة  نفس اليوم قر  الشركمء 
واملسممة املحدودة  املسؤولية  ذات 
ORCARRIERE S.A.R.L   أسمملهم 
اقرهم  والكمئن  د همم،   1.888.888
اد سة  عمم ة  بوجدة،  االجتممعي 
بعد التأكد ان وفمة   87 بيجيي  قم 
السيد واعلي ازيم5 كشريك وحيد في 
الشركة املذكو ة أعاله وتوزيع 1888 
د همم   188 حصة اجتممعية بقيمة 
للحصة الواحدة، التي كم5 يملكهم في 

الشركة على و ثته.
احمد  واعلي  السيدين  تعيي5 
وحيدين  اسيرين  اصطفى  وواعلي 

للشركة ملدة غير احدودة.
اعتممد نظمم أسم�سي جديد للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  2
الضشط لدى املحكمة التجم ية بوجدة 
فبراير   15 بتم يخ   ،2567 تحت عدد 

.2823
للخالصة واإلبـــم ة

األستمذ : حشيب احمد

83 P

اكتـــب األستــــمذ حشيــــب احمـــــد
اوثــــــــق

زاوية بم ع املو ابطي5 بم ع زيمني عمم ة بد - 
الطمبق الثمني - وجــــــــــــدة

الهمتـــــف :  )26-4-)8536-6  
فمكس : )8536-78-87-1 

 LES GRANDS
 CONCASSAGES DE

L’ORIENTAL
                     S.A.R.L 

الجمع  اداولة  بمقت�سى    -  1
العمم العمدي املنعقد استثنمءا بتم يخ 
نسخة  وضعت   ،2823 فبرابر   3
أصلية ان احضره بمكتب األستمذ 
حشيب احمد اوثق بوجدة، في نفس 
في الشركة ذات  اليوم قر  الشركمء 
 LES واملسممة  املحدودة  املسؤولية 
 GRANDS CONCASSAGES DE
L’ORIENTAL S.A.R.L   أسمملهم 
والكمئن اقرهم  د همم،   18.888.888
اد يس  بم ع  بوجدة،  االجتممعي 
االكبر عمم ة بيجيي الطمبق االول  قم 
82 بعد التأكد ان وفمة السيد واعلي 
الشركة  في  وحيد  كشريك  ازيم5 
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 188.888 وتوزيع  أعاله  املذكو ة 
د همم   188 حصة اجتممعية بقيمة 
للحصة الواحدة، التي كم5 يملكهم في 

الشركة على و ثته.
احمد  واعلي  السيدين  تعيي5 
وحيدين  اسيرين  اصطفى  وواعلي 

للشركة ملدة غير احدودة.
بركة  ان  الشركة  إطم   تحويل 
ذات اسؤولية احدودة ذات بريك 
اسؤولية  ذات  بركة  إلى  وحيد 

احدودة.
اعتممد نظمم أسم�سي جديد للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  2
الضشط لدى املحكمة التجم ية بوجدة 
فبراير   15 بتم يخ   ،256( تحت عدد 

.2823
للخالصة و اإلبـــم ة

األستمذ : حشيب احمد

84 P

اكتـــب األستــــمذ حشيــــب احمـــــد
اوثــــــــق

زاوية بم ع املو ابطي5 بم ع زيمني عمم ة بد - 
الطمبق الثمني - وجــــــــــــدة

الهمتـــــف :  )26-4-)8536-6  
فمكس : )8536-78-87-1 

OUAGGLO
                     S.A.R.L

1 - بمقت�سى اداولة الجمع العمم 
بتم يخ  استثنمءا  املنعقد  العمدي 
نسخة  وضعت   ،2823 فبرابر   3
أصلية ان احضره بمكتب األستمذ 
في  بوجدة،  اوثق  احمد  حشيب 
في الشركة  نفس اليوم قر  الشركمء 
واملسممة  املحدودة  املسؤولية  ذات 
OUAGGLO S.A.R.L   أسمملهم 
اقرهم  والكمئن  د همم،   6.888.888
تمزة  طريق  بوجدة،  االجتممعي 
ايسلي  القروية  الجممعة   ( كيلواتر 
واعلي  السيد  وفمة  ان  التأكد  بعد 
املذكو ة  الشركة  في  ازيم5 كشريك 
حصة اجتممعية   988 أعاله وتوزيع 
188 د همم للحصة الواحدة،  بقيمة 
التي كم5 يملكهم في الشركة على و ثته.
احمد  واعلي  السيدين  تعيي5 
وحيدين  اسيرين  اصطفى  وواعلي 

للشركة ملدة غير احدودة.

اعتممد نظمم أسم�سي جديد للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  2
الضشط لدى املحكمة التجم ية بوجدة 
فبراير   15 بتم يخ   ،2572 تحت عدد 

.2823
للخالصة و اإلبـــم ة

األستمذ : حشيب احمد

85 P

اكتـــب األستــــمذ حشيــــب احمـــــد

اوثــــــــق

زاوية بم ع املو ابطي5 بم ع زيمني عمم ة بد - 

الطمبق الثمني - وجــــــــــــدة

الهمتـــــف :  )26-4-)8536-6  

فمكس : )8536-78-87-1 

PALMARES LOGEMENT
                     S.A.R.L 

1 - بمقت�سى اداولة الجمع العمم 
بتم يخ  استثنمءا  املنعقد  العمدي 
نسخة  وضعت   ،2823 فبرابر   3
أصلية ان احضره بمكتب األستمذ 
في  بوجدة،  اوثق  احمد  حشيب 
في الشركة  نفس اليوم قر  الشركمء 
واملسممة املحدودة  املسؤولية  ذات 

  PALMARES LOGEMENT S.A.R.L
والكمئن  د همم،   188.888  أسمملهم 
بم ع  بوجدة،  االجتممعي  اقرهم 
الطمبق  بيجيي  عمم ة  االكبر  اد يس 
التأكد ان وفمة  بعد   82 االول  قم 
السيد واعلي ازيم5 كشريك وحيد في 
الشركة املذكو ة أعاله وتوزيع 1888 
د همم   188 حصة اجتممعية بقيمة 
للحصة الواحدة، التي كم5 يملكهم في 

الشركة على و ثته.
احمد  واعلي  السيدين  تعيي5 
وحيدين  اسيرين  اصطفى  وواعلي 

للشركة ملدة غير احدودة.
بركة  ان  الشركة  إطم   تحويل 
ذات اسؤولية احدودة ذات بريك 
اسؤولية  ذات  بركة  إلى  وحيد 

احدودة.
اعتممد نظمم أسم�سي جديد للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  2
الضشط لدى املحكمة التجم ية بوجدة 
فبراير   15 بتم يخ   ،2578 تحت عدد 

.2823
للخالصة و اإلبـــم ة

األستمذ : حشيب احمد

86 P

STE TRANS MED ALI
SARL AU

اركز تروال، عي5 دو يج، وزا5

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

االستثنمئي لشركة املؤ خ بتم يخ فمتح 

فقد  الشركة  بمقر   2822 ديسمبر 

تقر  ام يلي :

1888 حصة في حوزة  1 - تفويت 

السيد فريد الزيتي لفمئدة السيد وليد 

التعريف  لشطمقة  الحمال   حوتي، 

ليصشح   S748618 الوطنية  قم 

بريكم ب 1888 حصة.

وليد  حوتي،  السيد  تعيي5   -  2

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

 قم S748618 اسير لشركة ملدة غير 

احدودة.

ان  و7   15 املمدة  تعديل   -  3

القمنو5 األسم�سي للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بوزا5 بتم يخ 4 ينمير 2823 

تحت  قم 34)3.

87 P

CHEZ LILYA
SARL AU

En Liquidation

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

للشركة  الوحيد  املسير  قرا   إثر 

CHEZ LILYA بركة ذات املسؤولية 

واحد،  أسمملهم  بشريك  املحدودة 

االجتممعي  اقرهم  د هم،   18.888

إقماة فيال  قم 1891، سال الجديدة.

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية  حسمبمت  على  املصمدقة 

ذاة املصفي والنطق بإقفمل  وإخالء 

عمليمت التصفية.

اإليداع القمنوني تم بكتمبة الضشط 

بتم يخ  بسال  االبتدائية   بمملحكمة 

9 فبراير 2823 تحت  قم 48567.

88 P

STE AR MASTER 23
SARL AU
التأسيس

العرفي  العقد  بروط  حسب 
تأسيس  تم   ،2823 فبراير   3 بتم يخ 
احدودة  لشركة  األسم�سي  النظمم 
وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب  املميزات التملية :
.STE AR MASTER 23 : التسمية
الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.
تجزئة املجمعرة   : املقر االجتممعي 

قطمع 5  قم 1813 جرف امللحة.
الخدامت   : والغمية  الغرض 

املختلفة.
نكوص.

بيع اللوازم املكتبية.
سنة ابتداءا ان تم يخ   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التجم ي.

 188.888  : الخمص  اململ   أ8 
حصة   1888 على  اقسمة  د هم 
اجتممعية ان فئة 188 لكل حصة في 

حوزة الشريك الوحيد :
السيد أيوب الرداد الحمال لشطمقة 
 GJ45362 : الوطنية  قم  التعريف 

1888 حصة.
ان  ابتداء   : االجتممعية  السنة 
فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.
: السيد أيوب الرداد ملدة  املديرية 

غير احدودة.
بمملحكمة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بتم يخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 
السجل  2823  قم  فبراير   13

التجم ي 979.
89 P

STE TELESENSE
SARL AU
التأسيس

العرفي  العقد  بروط  حسب 
بتم يخ )2 ديسمبر 2822، تم تأسيس 
احدودة  لشركة  األسم�سي  النظمم 
وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب  املميزات التملية :
.STE TELESENSE : التسمية

الشكل القمنوني : بركة احدودة 
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املسؤولية لشريك الوحيد.

تجزئة املجمعرة   : املقر االجتممعي 
قطمع 4  قم 93) جرف امللحة.

الغرض والغمية : خدامت الششكة 

واالتصمل.

سنة ابتداءا ان تم يخ   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.
 188.888  : الخمص  اململ   أ8 

حصة   1888 على  اقسمة  د هم 

اجتممعية ان فئة 188 لكل حصة في 

حوزة الشريك الوحيد :

الحمال  الشوبيخي  أيوب  السيد 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

GJ3(886 : 1888 حصة.

ان  ابتداء   : االجتممعية  السنة 

فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.

السيد أيوب الشوبيخي   : املديرية 

ملدة غير احدودة.

بمملحكمة  تم   : القمنوني  اإليداع 

 7 االبتدائية بمشرع بلقصيري بتم يخ 
التجم ي  السجل  2823  قم  فبراير 

.975

90 P

STE EL AYOUBY TRAV
SARL

التأسيس
العرفي  العقد  بروط  حسب 

بتم يخ فمتح فبراير 2823، تم تأسيس 

احدودة  لشركة  األسم�سي  النظمم 

املميزات  حسب   وذلك  املسؤولية 

التملية :

 STE EL AYOUBY  : التسمية 

.TRAV

الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية.

تجزئة املرني�سي   : املقر االجتممعي 

جرف   6 الخماس  قم  بم ع احمد 

امللحة.

الخدامت   : والغمية  الغرض 

املختلفة.

نقل الشضمئع لحسمب الغير.

نكوص.

سنة ابتداءا ان تم يخ   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.
 188.888  : الخمص  اململ   أ8 

حصة   1888 على  اقسمة  د هم 

اجتممعية ان فئة 188 لكل حصة في 

حوزة الشريك الوحيد :

الحمال  األيوبي  جممل  السيد 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

GN128997 : 588 حصة.

الحمال  األيوبي  املصطفى  السيد 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

GJ54(4 : 588 حصة.

ان  ابتداء   : االجتممعية  السنة 

فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.

املديرية : السيد جممل األيوبي ملدة 

غير احدودة.

بمملحكمة  تم   : القمنوني  اإليداع 

بتم يخ  بلقصيري  بمشرع  االبتدائية 
السجل  2823  قم  فبراير   13

التجم ي 1)9.

91 P

STE COMPTOIR ERRABHI
SARL AU

التأسيس
العرفي  العقد  بروط  حسب 

تم تأسيس   ،2823 ينمير   18 بتم يخ 

احدودة  لشركة  األسم�سي  النظمم 

وذلك  الوحيد  لشريك  املسؤولية 

حسب  املميزات التملية :

 STE COMPTOIR  : التسمية 

.ERRABHI

الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية لشريك الوحيد.

املقر االجتممعي : حي املسيرة قيمدة 

الخنيشمت سيدي قمسم.

املالبس  بيع   : والغمية  الغرض 

املستعملة.

سنة ابتداءا ان تم يخ   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التجم ي.
 188.888  : الخمص  اململ   أ8 

حصة   1888 على  اقسمة  د هم 

اجتممعية ان فئة 188 لكل حصة في 

حوزة الشريك الوحيد :

الحمال  الرابحي  أحمد  السيد 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

GJ14496 : 1888 حصة.

ان  ابتداء   : االجتممعية  السنة 

فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.

املديرية : السيد أحمد الرابحي ملدة 

غير احدودة.

بمملحكمة  تم   : القمنوني  اإليداع 

 25 االبتدائية بسيدي قمسم بتم يخ 
التجم ي  السجل  2823  قم  ينمير 

.29417

92 P

LINEZ STUDIO
SARL AU

 2 في  بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ 

قد تم وضع  بملربمط،   2823 فبراير 

تحمل  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

الخصمئص التملية :

 LINEZ STUDIO«  : التسمية 

.»SARL AU

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

اهندسة   : االجتممعي  الهدف 

اعمم ية.
 أ8 اململ : 18.888 د هم اقسمة 

د هم   188 حصة ان فئة   188 إلى 

للحصة الواحدة اوزعة على الشكل 

التملي :

 188  : السقمط  زينب  السيدة 

حصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

الطمبق   (2 بلوك ج  قم   : املقر 

يعقوب  حي  الحوار  ديو   الثملث 

املنصو  الربمط.

املسير : السيدة زينب السقمط.
 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

.166387

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط تحت  قم 133415 

بتم يخ 28 فبراير 2823.
93 P

كيما بارا
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  قد   2823 18 ينمير  في  
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
تحمل  التي  الوحيد  الشريك  ذات 

الخصمئص التملية :
التسمية : كيمم بم ا.

الصفة القمنونية : ش.م.م. ش.و.
إدا ة  اقمول   : االجتممعي  الهدف 

العمليمت التجم ية.
والششه  الطشية  املعدات  بيع 

الطشية.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 

188 د هم.
 1888  : : الجيدي كريمة  الشريك 

حصة.
املدة : 99 سنة.

ان فمتح ينمير إلى    : السنة اململية 
31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
3  قم  : اجموعة  املقر االجتممعي 

19 الشويتمت الربمط.
التسيير : الجيدي كريمة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   1( بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 133176.
اقتطف للنشر واإلبهم 

94 P

 ORBIS AUTOMOTIVE
PREMIUM

 SA
بركة احدودة

 أسممل الشركة: 4.888.888 د هم
املقر االجتممعي: 32، بم ع الحسن 

الثمني، الربمط
السجل التجم ي: 132753

 ORBIS« قر  املسمهمو5 في بركة
 »AUTOMOTIVE PREMIUM SA
املنعقد  العمدي  العمم  الجمع  خالل 



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4240

بتم يخ 6 فبراير 2823 :

عدنم5  السيد  استقملة  تأكيد 

ابن جلو5 ان اجلس اإلدا ة وتعيي5 

السيد احمد الهمدي ابممعو عضو 

جديد بمجلس اإلدا ة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

الرقم  تحت   2823 فبراير   17 يواه 

.1393

95 P

ORBIS PROMOTION
 SA

بركة احدودة
 أسممل الشركة : 85.888).99 د هم

املقر االجتممعي : زنقة البرتقمل، 

إقماة سم5 سيتي عمم ة D، الطمبق 

األول، حي الريمض، الربمط

السجل التجم ي : 5)8)6

 ORBIS« قر  املسمهمو5 في بركة

الجمع  خالل   »PROMOTION SA

العمم العمدي املنعقد بتم يخ 3 فبراير 

: 2823

اصطفى  السيد  استقملة  تأكيد 

اإلدا ة  اجلس  ان  عزيز  العلوي 

وتعيي5 السيد احمد الهمدي ابممعو 

عضو جديد بمجلس اإلدا ة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

الرقم  تحت   2823 فبراير   17 يواه 

.1392

96 P

ORBIS LAIT
 SA

بركة احدودة
 أسممل الشركة : 39.125.888 د هم

املقر االجتممعي : 24 زنقة احمد 

الغمزي، السوي�سي، الربمط

السجل التجم ي : 73563

 ORBIS« قر  املسمهمو5 في بركة

LAIT SA« خالل الجمع العمم العمدي 

املنعقد بتم يخ ) فبراير 2823 :

السيد  �سى  استقملة  تأكيد 
وتعيي5  اإلدا ة  اجلس  ان  الركيعي 
السيد احمد الهمدي ابممعو عضو 

جديد بمجلس اإلدا ة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
الرقم  تحت   2823 فبراير   17 يواه 

.1398
97 P

BENCH CONSULTING
SARL AU

تأسيس بركة احدودة املسؤولية 
ذات بريك واحد

 أسمملهم 188.888 د هم
سجل تجم ي 166321

تمت   ،2823 فبراير   3 بتم يخ 
لشركة  األسم�سي  النظمم  صيمغة 
 BENCH CONSULTING SARL«
AU«، بركة احدودة املسؤولية ذات 
 188.888 واحد،  أسمملهم  بريك 
بم ع   ،15 االجتممعي  اقرهم  د هم، 

األبطمل،  قم 4، أكدال، الربمط.
عزيز  السيد   : الوحيد  الشريك 
للشطمقة  الحمال  بنشقرو5  كريمي 
 1888 ب   A376514 الوطنية  قم 

حصة.
االستشم ات   : التجم ي  النشمط 
واإلدا ة  والتنظيم  االستراتيجية  في 
واملوا د البشرية والتسويق واالتصمل.
غير  ملدة  الشركة  تسيير  فوض 
احددة للسيد عزيز كريمي بنشقرو5 
الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 

.A376514
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  التجم ي 
بتم يخ   133421 تحت  قم  بملربمط 

28 فبراير 2823.
98 P

SOCIETE FFM-BRK
SARL AU

بتم يخ  املمضية  للعقود  طشقم 
القمنو5  تحرير  تم   2823 فبراير   15
الخصمئص  ذات  لشركة  األسم�سي 
فبراير   15 بتم يخ  واملسجلة  التملية 

.2823

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

اؤسسة   : االجتممعي  الهدف 
صنمعية لصنع املالبس.

د هم   188.888  : الرأسممل 
فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 

188 د هم للحصة.
تجزئة الحديثة   : املقر االجتممعي 

العيميدة  قم 281 اكر  بسال.
التسيير : صملح الدين بوبيشة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

.37495
99 P

MAWJOOD
بركة اسمهمة

السجل التجم ي : 129523 بملربمط
املقر االجتممعي : 41 الحي الصنمعي 

التقدم الربمط
بمقت�سى احضر الجمع العمم   -  I
يونيو   38 بتم يخ  املنعقد  العمدي 
بركة  في  املسمهمو5  قر    2822

»MAWJOOD« ام يلي :
جيمس  سطيفم5  السيد  تعيي5 

أ نوكس كمتصرف ملدة 3 سنوات.
 3 ملدة  املتصرفي5  تعيي5  تمديد 

سنوات :
السيد إ يك بم ل أ امند أ نوكس.
بنعشم8  دنيم  خنسمء  السيدة 

التعم جي.
السيد احمد بفيق القشمج.

السيد احمد املحمدي العلوي.
السيد علي املحمدي العلوي.

تمديد تعيي5 السيد سعد اكوا ، 
ان اكتب »CAP CONSEIL« الكمئن 
بملدا   الروداني  إبراهيم  بم ع   383
بصفته انتدبم للحسمبمت  الشيضمء، 

ملدة 3 سنوات.
II - بمقت�سى احضر الجمع العمم 
االستثنمئي املنعقد بتم يخ 28 سبتمبر 
2822 واحضر املجلس اإلدا ي بتم يخ 
2822 قر  املسمهمو5 في  28 نوفمبر 

بركة »MAWJOOD« ام يلي :
الزيمدة في  أسممل الشركة بمشلغ 

ان  لرفعه  وذلك  د هم   5.888.888

 7.888.888 إلى  د هم   2.888.888

د هم بإحداث 58.888 سهمم جديدا 

التي  د هم   188 واحدة  كل  قيمة 

إجراء  طريق  عن  كليم  اكتتمبهم  تم 

املحددة  الشركة  ديو5  اع  اقمطعة 

املقدا  واملستحقة.
القمنو5  ان   6 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم   -  III

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 

تحت   2823 فبراير   9 بملربمط بتم يخ 

 قم )13318.
ان أجل اإلبهم  والتشليغ

السيد علي املحمدي العلوي )اتصرف(

100 P

TAKAFAST
اسمهمة

السجل التجم ي : 31)129 بملربمط

املقر االجتممعي : بم ع عشد الرحمم5 

الغمفقي سمحة املحطة السككية 

الجديدة املتجر أ 1 بحي أكدال 

الربمط

بمقت�سى احضر الجمع العمم   -  I

يونيو   38 بتم يخ  املنعقد  العمدي 

بركة  في  املسمهمو5  قر    2822

»TAKAFAST« ام يلي :

جيمس  سطيفم5  السيد  تعيي5 

أ نوكس كمتصرف ملدة 3 سنوات.

 3 ملدة  املتصرفي5  تعيي5  تمديد 

سنوات :

السيد إ يك بم ل أ امند أ نوكس.

بنعشم8  دنيم  خنسمء  السيدة 

التعم جي.

السيد احمد بفيق القشمج.

السيد احمد املحمدي العلوي.

السيد علي املحمدي العلوي.

تمديد تعيي5 السيد سعد اكوا ، 

ان اكتب »CAP CONSEIL« الكمئن 

بملدا   الروداني  إبراهيم  بم ع   383

بصفته انتدبم للحسمبمت  الشيضمء، 

ملدة 3 سنوات.
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II - بمقت�سى احضر الجمع العمم 
االستثنمئي املنعقد بتم يخ 28 سبتمبر 
2822 واحضر املجلس اإلدا ي بتم يخ 
2822 قر  املسمهمو5 في  28 نوفمبر 

بركة »TAKAFAST« ام يلي :
الزيمدة في  أسممل الشركة بمشلغ 
ان  لرفعه  وذلك  د هم   4.388.888
 4.688.888 إلى  د هم   388.888
د هم بإحداث 43.888 سهمم جديدا 
التي  د هم   188 واحدة  كل  قيمة 
إجراء  طريق  عن  كليم  اكتتمبهم  تم 
املحددة  الشركة  ديو5  اع  اقمطعة 

املقدا  واملستحقة.
القمنو5  ان   6 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم   -  III
التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
بملربمط بتم يخ 13 فبراير 2823 تحت 

 قم 133175.
ان أجل اإلبهم  والتشليغ

السيد علي املحمدي العلوي )اتصرف(
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BATO SERVICES
 SARL AU

رأسمملهـــــــــــم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : الطمبق األول حي 
بير انز ا5 إقماة أاي5 إفرا5

في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 
احضر  وضع  تم   ،16/12/2822

الجمع العمم اإلستثنمئي.
أبغــــمل اليـــــوم:

زيمدة  أسممل الشركة عن طريق 
املرتشط  الجم ي  الحسمب  داج 

بملدائن.
اختلفمت.

الحــــــــل األول :
زيمدة  أ8  العمم  الجمع  قر  
د هم   698.888 بمشلغ  الشركة  امل 
الجم ي،  الحسمب  إد اج  طريق  عن 
بعد اإلفراج عن  أ8 اململ املكتتب 
 188.888 بمشلغ  املستدعى  غير  به 
د هم، سيكو5  أ8 امل الشركة هو 

.698.888
األسم�سي  النظمم  ان   6 املمدة 

ستكو5 على النحو التملي:

بمشلغ  ثمبًتم  اململ  سيكو5  أ8 

د هم  ألف  وتسعو5  ستممئة 

اقسًمم على ستة  د هم(   698.888(

ان  حصة)6988(  وتسعممئة  آالف 

لكل حصة،   )188( قيمة امئة د هم 

ويتم تخصيص هذه األسهم بمعدل:

عمر الشطو : 6988 حصة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

بأز و  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 

عدد  تحت   2(/12/2822 بتم يخ 

.411
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NOURMIN AUTO ECOLE
 SARL

 أسمملهـــــــــــم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : الشقة 11 الطمبق 

األول إقماة فيتمل بير انز ا5 افرا5

في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 

احضر  وضع  تم   ،18/12/2822

الجمع العمم اإلستثنمئي.

أبغــــمل اليـــــوم:
زيمدة  أسممل الشركة عن طريق 

املرتشط  الجم ي  الحسمب  داج 

بملدائن.

اختلفمت.

الحــــــــل األول :

زيمدة  أ8  العمم  الجمع  قر  

د هم   478.888 بمشلغ  الشركة  امل 

الجم ي،  الحسمب  إد اج  طريق  عن 

بعد اإلفراج عن  أ8 اململ املكتتب 

 188.888 بمشلغ  املستدعى  غير  به 

د هم، سيكو5  أ8 امل الشركة هو 

.478.888

األسم�سي  النظمم  ان   6 املمدة 

ستكو5 على النحو التملي :

بمشلغ  ثمبًتم  اململ  سيكو5  أ8 

د هم  ألف  وسشعو5  أ بعممئة 

)478.888 د هم( اقسًمم على أ بعة 

ان  حصة)4788(  وسشعممئة  آالف 

لكل حصة،   )188( قيمة امئة د هم 

ويتم تخصيص هذه األسهم بمعدل :

اعمو نو الدين : 2358 حصة.

احضرا5 اينة  : 2358 حصة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بأز و  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   29/12/2822 بتم يخ 

.413
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 IRRIGATION NADAZ ATLAS
 AGRO SERVICE

SARL
 أسمملهـــــــــــم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي :  قم 596 الطمبق 
األول الرز 5 بم ع الحسن الثمني 

أحداف أز و
في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 
احضر  وضع  تم   ،86/12/2822

الجمع العمم اإلستثنمئي.
أبغــــمل اليـــــوم:

زيمدة  أسممل الشركة عن طريق 
داج حسمب الربح غير املوزع،
تحديث النظمم األسم�سي،

اختلفمت.
الحــــــــل األول :

قر  الجمع العمم زيمدة  أ8 امل 
عن  د هم   388.888 بمشلغ  الشركة 
طريق إد اج حسمب الربح غير املوزع، 
امل  أصشح  أ8  الزيمدة  هذه  بعد 

الشركة هو 488.888.
الحــــــــل الثمني :

قر  الجمع العمم تحديث النظمم 
األسم�سي للشركة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بأز و  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   29/12/2822 بتم يخ 

.415
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MAHJOUBI CARS
 SARL

 أسمملهـــــــــــم : 188.888 د هم
اقرهم االجتممعي :  قم 81 زنقة حمو 

دودو الحي املحمدي أز و
في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 
احضر  وضع  تم   ،81/12/2822

الجمع العمم اإلستثنمئي.

أبغــــمل اليـــــوم :
زيمدة  أسممل الشركة عن طريق 
املرتشط  الجم ي  الحسمب  داج 

بملدائن.
اختلفمت.

الحــــــــل األول:
زيمدة  أ8  العمم  الجمع  قر  
د هم   568.888 بمشلغ  الشركة  امل 
الجم ي،  الحسمب  إد اج  طريق  عن 
بعد اإلفراج عن  أ8 اململ املكتتب 
 188.888 بمشلغ  املستدعى  غير  به 
د هم، سيكو5  أ8 امل الشركة هو 

.568.888
األسم�سي  النظمم  ان   6 املمدة 

ستكو5 على النحو التملي :
بمشلغ  ثمبًتم  اململ  سيكو5  أ8 
د هم  ألف  وستو5  خمسممئة 
)568.888 د هم( اقسًمم على خمسة 
ان  حصة)5688(  وستممئة  آالف 
لكل حصة،   )188( قيمة امئة د هم 
ويتم تخصيص هذه األسهم بمعدل:

 4288  : سعيد  حسني  احجوبي 
حصة.

 1488  : هجر  حسني  احجوبي 
حصة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بأز و  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   2(/12/2822 بتم يخ 

.418
105 P

 STE FRIENDS DRIVING
SCHOOL
SARL AU

  أسمملهـــــــــــم : 18.888 د هم
اقرهم اإلجتممعي : عمم ة B بلوك 1 

اتجر 2  يمض الزيتو5 اكنم8
في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 
احضر  وضع  تم   ،2(/12/2822

الجمع العمم اإلستثنمئي.
أبغــــمل اليـــــوم :
تقرير التصفية.

اإلغالق النهمئي للتصفية.
حل الشركة ان السجل التجم ي.

الصالحيمت والشكليمت.
الحــــــــل األول :
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تقرير  على  العمم  الجمع  وافق 
حسمب  أ5  االحظة  اع  التصفية 
نتمئج  أي  ُيظهر  لم  النهمئي  التصفية 

يتم توزيعهم.
الحل الثمني:

يعلن الجمع العمم اإلغالق النهمئي 
إدا ته  املصفي  ويمنح  للتصفية، 

ويؤدي واليته.
الحل الثملث :

الشركة  إلغمء  العمم  الجمع  قر  
املذكو ة ان السجل التجم ي.

الحل الرابع :
جميع  العمم  الجمع  يمنح 
الصالحيمت لحمال النسخة األصلية 
اإلجراءات  جميع  استيفمء  أجل  ان 

الالزاة بموجب القمنو5.
بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليـداع 
الضشط بمملحكمة التجم ية بمكنم8 
عدد  تحت   82/82/2823 بتم يخ 

.15(7
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OSKAR PRODUCTION
SARL

تأسيس بركة
يوم  في  اؤ خ  عرفي  لعقد  تشعم 
23/81/2823 حيث تم وضع قواني5 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

وذات املميزات التملية :
اوسكم   بركة   : التسمية 

برودوكسيو )ش.م.م(.
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

اسؤولية احدودة.  
حدد اوضوع الشركة   : املوضوع 

في ام يلي :
واالستكشمف  التنقيب  أعممل 

على املعمد5.
في  الرأسممل  حدد   : الرأسممل 

188.888 كلهم لالكتتمب والدفع .
 2 بلوك   4 :  قم  املقر االجتممعي 

الطمبق األول زنقة الشكمي اكمدير.  
سنة ابتداء  حددت في99   : املدة 

ان تم يخ تأسيس الشركة.
فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 
كل  ان  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ينمير 

سنة.

السيد  الشركة  يدير   : اإلدا ة 
احمد  طه  والسيد  كوسكم   احمد 

ااحمد ملدة غير احدودة.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
لدى  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بتم يخ  الكمدير  التجم ية  املحكمة 

17/82/2823 تحت  قم 128491.
107 P

RAIN MOMENT
 ش.ذ.م.م. ذ.م.و

 قم 16 بم ع احمد السمد8 
الطمبق األول خريشكة
إعال5 عن تأسيس

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بخريشكة   2(/12/2822
بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الخصمئص التملية :
.»RAIN MOMENT« : التسمية 

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 
املسمهم  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
بم ع   16 :  قم  املقر االجتممعي   
األول  الطمبق  السمد8  احمد 

خريشكة.
الرأسممل :  188.888 د هم اوزع 
على 1888 حصة قيمة الحصة 188 

د هم.
توزيع  أ8 اململ :

السيدة كريم نوال :  1888 حصة       
الهدف أالجتممعي - انعش عقم ي

أبغمل اختلفة.
كراء واستغالل األ ا�سي الفالحية 

والصنمعية والتجم ية.
: السيدة كريم نوال ملدة  التسيير 

غير احدودة.
السنة اململية : تبتدئ في فمتح ينمير 
وتنتهي في 31 ديسمبر بمستثنمء السنة 
في  التسجيل  بعد  تشدأ  التي  األولى 

السجل التجم ي.
الشركة  تسجيل  تم   : التسجيل 
بمملحكمة  التجم ي  بملسجل 
االبتدائية بخريشكة تحت  قم  853) 

بتم يخ 83/82/2823.
اوجز وبيم5
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شركة توين ماجيك إفينت
اراكش

تأسيس بركة
احر   عرفي  عـقـد  بمقـت�سى   -  1
واسجـل   2823 فبراير   ( بتم يخ 
تم   2823 فبراير   13 بمراكش بتم يخ 
ذات  لشركة  األسم�سي  النظـمم  وضع 
اسؤولية احدودة خـصـمئصهم كملتملي :
امجيك  توين   : الشركة  اسم 
 TWIN MAGIQUE« إفينت ش.ذ.م.م

.EVENTS« S.A.R.L
تنظيم  بإيجمز   : الشركة  غرض 

املنمسشمت واألنشطة الترفيهية.
اقـر الشركة : اراكش بم ع الكرم 
  قم 1 دوا  القميد طريق تمانصو ت.
ان تـم يخ  سنة ابتـداء   99  : املـدة 

تسجيلـهم بملسجل التجـم ي .
حدد  أسمـمل   : الشركة   أسمـمل 
د هـم   188.888 اشلغ  في  الشركة 
ان  نقدية  حصـة   1888 إلى  اقسم 
الـواحدة،  للحصة  د هـم   188 فئـة 
اكتتبت و سددت على الشـكل التملـي :

 688  : بلمكي  ايمم5  السيدة 
حصة. 

السيد  بيد الجواي : 488 حصة.
السيدة  تعيي5  تم   : التسيير 
ايمم5 بلمكي اسيرة للشركة ملدة غير 

احدودة.
2 - تم اإليداع الـقمنونـي لدى كتمبة 
الضشط بمملحكمة التجم ية بمراكش، 
تحت  قم   15/82/2823 بتم يخ 

 .2833
للخالصة واإلبهم 
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فيتال فروزن
بركة احدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
 أسمملهم 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : دوا  الد هميي5 
قرية بن عودة، سوق األ بعمء

سجل تجم ي  قم 27115 سوق 
األ بعمء

بمقت�سى قرا  الشريك الوحيد  أ( 
تم تحويل   ،2823 فبراير   18 بتم يخ 
: التملي  العنوا5  إلى  االجتممعي   اقر 

بوسلهمم،  اوالي  طريق   ،12 كلم 
سوق األ بعمء.

االستيراد  أنشطة  حذف  ب( 
والتصدير.

القمنو5  ان   4 تغيير الفصل  ت( 
األسم�سي للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم  ب( 
بسوق  االبتدائية  املحكمة  ضشط 
 2823 فبراير   17 بتم يخ  األ بعمء، 

تحت  قم 73.
للخالصة والتذكير

التسيير

110 P

OP SERVICE
تأسيس 

بركة ذات اسؤولية احدودة 
بمسمهم واحد

 أسمملهم االجتممعي : 18.888 د هم
املقر االجتممعي :  قم 15 بم ع 
األبطمل، بقة  قم 4، أكدال، 

الربمط
خمص  عقد  أحكمم  بموجب 
 ،2823 ينمير   16 في  توقيعه  تم 
اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 
تتمثل  واحد،  بمسمهم  احدودة 

خصمئصهم فيمم يلي :
ذات  بركة   : الشركة  بكل 

اسؤولية احدودة بمسمهم واحد.
OP SERVICE : اسم الشركة

ان  الغرض   : الشركة  أهداف 
املغرب  ان  كل  في  هو  الشركة 
أو  نيمبة عن نفسهم  سواء  والخم ج، 
نيمبة عن أطراف ثملثة أو في املشم كة، 

الخدامت املد جة أدنمه :
الكونسيرج  خدامت  توفير 
لألفراد  والخمصة  العماة  للشركمت 

واملهنيي5.
والندوات  الفعمليمت  تنظيم 

واملؤتمرات لألفراد والشركمت.
نقل األجو  ونشمط إدا ة املرافق : 
املسمعدة في تشغيل إو إدا ة اشروع 
أو  طشيعي  شخص  أي  او  تجم ي 
املسمعدة في إدا ة األعممل أو وظمئف 

الشركة أو دعم االتصمالت.



4243 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

في  واالستشم ة  التد يب  أنشطة 
نطمق االختصمص.

جميع  في  الجدوى  د أسمت 
املجمالت غير الخمضعة للتنظيم.

استشم ات األعممل في إطم  غرض 
الشركة أو أي نشمط ذي صلة.

االتصمل  في  استشم ية  وكملة 
والتصميم.

اإلنتمج السمعي الشصري.
إنشم  اإلعالنمت واإلنتمج.

إنشمء الكرافيك.
هوية بصرية.

وحلول  اإلنترنت  اواقع  إنشمء 
الوسمئط املتعددة.

استيراد وتصدير.
العمليمت  جميع  عماة،  وبصو ة 
أو  اشمبر  بشكل  املتعلقة  كمنت  أيم 
غير اشمبر بمل�سيء أعاله أو أي أبيمء 
أ5  املحتمل  وان  ثمنوية  أو  اممثلة 

تسهل تطوير الشركة.
بم ع   15 :  قم  االجتممعي  املقر 
أكدال،   ،4 بقة  قم  األبطمل، 

الربمط.
املدة : حددت ادة الشركة ب 99 
السجل  في  تم يخ تسجيلهم  سنة ان 

التجم ي.
في  املسمهمة  تمت   : املسمهممت 
 18.888 قد ه  نقدي  بمشلغ  الشركة 
د هم يمثل املشلغ اإلجمملي لرأسممل 

الشركة.
تم تحديد  أ8 اململ   :  أ8 اململ 
إلى  اقسمم  د هم،   18.888 بمشلغ 
سهم اتسموي القيمة اإلسمية   188
لكل انهم 188 د هم، اكتتب بملكمال 
وادفوع بملكمال واخصص بملكمال 
 Malala Loic« السيد  للشريك 

.»MWANGA NDOKEDI
الشريك  الشركة  يسير   : املسير 
»السيد امالال لويك اوانجم  الوحيد 
الفرنسية،  الجنسية  ان  نوكيدي« 
في   19(9 يوليو  فمتح  بتم يخ  املولود 
الدائرة العمبرة بشم يس، حمال جواز 
السفر  قم 15AL1((65، القمطن ب 
3 زنقة او يس اودين 93158 لو بال5 

- ايسنيل فرنسم لفترة غير احددة.
التجم ي  بملسجل  التسجيل 

2823 تحت  28 ينمير  بملربمط بتم يخ 

 قم 166385.
لإلعال5 واإلبم ة

التسيير

111 P

N SQUARE GROUP
ش.ذ.م.م

تغيير املقر االجتممعي للشركة
على إثر عقد خمص اؤ خ بتم يخ 

بركمء  اجتمع   ،2821 فبراير   11

 »N SQUARE GROUP« بركة 

بركة ذات اسؤولية احدودة بمقر 

هذه األخيرة وقر وا املصمدقة على ام 

يلي :

تغيير املقر االجتممعي للشركة إلى 

زنقة  بملربمط،  الكمئن  الجديد  املقر 

األخوا5،  قم  عمم ة  افراح،  ضمية 

19، بقة 9، أكدال.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  أنجز 

 2823 ينمير   12 التجم ية بملربمط في 

تحت  قم 2)1321.
ان أجل املستخرج واإلنجمز

112 P

RB COM TRAVAUX 
ش.ذ.م.م. بشريك وحيد

الحل املسشق للشركة
تعيي5 اصف للشركة

على إثر عقد خمص اؤ خ بتم يخ 

14 يونيو 2822، اجتمع بركمء بركة 

»RB COM TRAVAUX« بركة ذات 

واحد  بشريك  احدودة  اسؤولية 

املصمدقة  وقر وا  األخيرة  هذه  بمقر 

على ام يلي :

الحل املسشق للشركة.

البركي اصف  السيد  بيع  تعيي5 

للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  أنجز 

أكتوبر   1( بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2822 تحت  قم 3)1295.
ان أجل املستخرج واإلنجمز

113 P

شركة اكيميوس أفريكا
ش.ذ.م.م ش.و.

تأسيس
على إثر عقد خمص اؤ خ بتم يخ 

تم تأسيس بركة   ،2823 ينمير   17

بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد بملصشغمت التملية :

 ACUMIOS -  : الشركة  إسم 

.AFRICA

: هدف الشركة بمملغرب  املوضوع 

أو بملخم ج :

أدوات  بيع   - التسيير  استشم ات 

املعلوايمت.

زنقة صيمم   ،5  : املقر االجتممعي 

الجماع  ديو    1 بقة  األول  الطمبق 

الربمط.

د هم   188.888  : اململ   أ8 

فئة  ان  حصة   1.888 إلى  اقسمة 

حر ت كلهم  د هم لكل واحدة،   188

بمسم السيد بريف بربمش.

99 سنة ان تم يخ إنشمئهم   : املدة 

ام عدا في حملة تمديدهم أو فسخهم 

اسشقم.

التسيير : الشركة اسيرة ان طرف 

السيد بريف بربمش.

اإليداع  أنجز   : القمنوني  اإليداع 

القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط 

في 7 فبراير 2823، تحت  قم السجل 

التجم ي 165927.
ان أجل املستخرج واإلنجمز

114 P

ASSURANCE LA VILLE
SARL AU

االتفمق  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

على ام يلي :

تغيير  الوحيد  الشريك  قر  

الى  تأاينمت«  »وكيل  ان  النشمط 

»وسيط تأاينمت«. 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823  تحت الرقم  133379.

115 P

SMAIT SYSTEME
بركة ذات املسؤولية املحدودة

6 زنقة ضمية عوا الطمبق 4 بقة 
 قم 16 أكدال الربمط

تفويت الحصص
استقملة اسير

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
ام 8   21 االستثنمئي املنعقد بتم يخ 
بمقر الشركة ذات املسؤولية   281(

املحدودة تقر  ام يلي :
تفويت كل الحصص التي يملكهم 
السيد علي اوبم5 سعيد وهي خمسو5 
ابراهيم  بيم  السيد  إلى  حصة   )58(

بثمن قد ه 5.888 د هم.
استقملة املدير علي اوبم5 سعيد.

للشركة  القمنوني  الشكل  تحويل 
ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى بركة ذات املسؤولية املحدودة  

ذات الشريك الوحيد.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
ام 8   21 يوم  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 133457.
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 STE AL HASOON
 D’IMPRESSION

NUMERIQUE
SARL

في  اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2823 بملربمط قد تم وضع  26 ينمير 
تحمل  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

الخصمئص التملية :
 STE AL HASOON  : التسمية 
 D’IMPRESSION NUMERIQUE

.SARL
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

اسؤولية احدودة.
أعممل   -  1  : االجتممعي  الهدف 
أعممل   -  3  - الدعمية   -  2  - طشمعة 

اختلفة - 4 - تجم ة.
د هم   188.888  : اململ   أ8 
فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 
188 د هم للحصة الواحدة اقسمة 

كمم يلي :
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احمد  جمسم  حمتم  السيد 

الحسو5 : 518 حصة.

 498  : الصبري  نزهة  السيدة 

حصة.

املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

التأسيس.

السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
تجم ي  احل   : االجتممعي  املقر 

تجزئة   9( األ �سي  قم  الطمبق  في 

الزيتو5،  بم ع  الضحى  الحديقة 

العيميدة - سال.

جمسم  حمتم  السيد   : التسيير 

احمد الحسو5.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   2823 فبراير   16 بتم يخ  بسال 
 قم 37497.

117 P

KORIGAD
SARL AU

 أسمملهم : 188.888.88 د هم

املقر اإلجتممعي : بم عي 11 ينمير 

 PRIMA واصطفى املعمني إقماة

OFFICE  قم 185 الطمبق 3 الشقة 

16-28888 الدا الشيضمء

التعريف الضريبي : 2)535989

ضريشة العمل : 34287176

التعريف املوحد للمقمولة : 

883235655888874

السجل التجم ي : 571115
بموجب بروط عقد خمص حر  

أكتوبر    26 بتم يخ  بملدا الشيضمء 

لشركة  القواني5  وضع  تم   2822

احدودة املسؤولية، ذات املواصفمت 

التملية :

.KORIGAD SARL AU : التسمية

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة املسمهم الوحيد.

تهدف   : اإلجتممعي  الهدف 

أو  املغرب  داخل  سواء  الشركة، 

خم جه.

األثواب  جميع  وتجم ة  تصنيع 
املالبس  الجوا ب،  واألقمشة، 

الداخلية واملالبس الجمهزة.
املالبس  أصنمف  جميع  تصنيع 
أنواع  وبجميع  أنواعهم  بمختلف 
للحمل  الجمهزة  واألقمشة،  األثوب 
النسمء  أو  للرجمل  بملنسشة  سواء 
داخل  والتسويق  للشيع  األطفمل  أو 

املغرب أو التصدير.
اإلستيراد والتصدير بشكل عمم.

النسيج  انتجمت  جميع  استيراد 
في  املستخداة  واملواد  واللوازم 
صنمعة جميع أصنمف املالبس وأنواع 

األثواب.
املالبس  أصنمف  جميع  تصدير 
واأللبسة ان جميع األنواع واألثواب.

التجم ة داخليم ودوليم.
أو  املغرب  داخل  سواء  التوزيع، 
تنتجهم  التي  املواد  جميع  استيراد 
هدفهم  عن  والنمتجة  الشركة 

اإلجتممعي.
اإل سمليمت،  التوزيع،  الطريقة، 

الشراء، الشيع، التسويق.
التمثيل  الخدامت،  تقديم 
التصميم،  السمسرة،  العمولة، 
اإلقتراح، التعمقد والتعهد، الحصرية 
ااتيمزات  التجم ية،  العالامت 

البراءات والتراخيص.
اإلستيراد بصفة عماة.

 11 : زاوية بم عي  املقر اإلجتممعي 
 PRIMA ينمير واصطفى املعمني إقماة
الشقة   3 الطمبق   185 OFFICE  قم 

16-28888 الدا الشيضمء.
املدة : 99 سنة تحتسب بدءا ان 

تم يخ ترقيم السجل التجم ي.
 : اململ  حصة  أ8  اسمهممت 
بلغمزي  السيدة  الشركة  في  يسمهم 
د هم   188.888.88 بمشلغ  نمدية 
بمشلغ  حصة   )1888( أي  بأكملهم 

)188( د هم للواحدة.
وتسير  تدا    : والتسيير  اإلدا ة 
بلغمزي  السيدة  طرف  ان  الشركة 
التعريف  لشطمقة  الحمالة  نمدية 
الوطنية  قم N3(2752 التي قشلت 

بإدا تهم وتسيير الشركة.

السنة اإلجتممعية : تشدأ في فمتح 

ينمير وتنتهي في 31 ديسمبر.

تسجيل  تم   : القمنوني  اإليداع 

الشركة في املركز اإلقليمي لإلستثمم  

في 7 فبراير 2822.
قصد استخراج نسخة 

وتسجيلهم

118 P 

فيتال فروزن
بركة احدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
 أسمملهم : 188.888.88 د هم

اقرهم اإلجتممعي : حي بد  قطمع 9)1 

سوق األ بعمء
سجل تجم ي  قم 27115 سوق 

األ بعمء

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

بتم يخ فمتح أكتوبر 2822، تم تحويل 

التملي  العنوا5  إلى  اإلجتممعي  املقر 
دوا  الد هميي5 قرية بن عودة، سوق 

األ بعمء.
القمنو5  ان   4 الفصل  تغيير 

األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضشط 

األ بعمء،  بسوق  اإلبتدائية  املحكمة 

عدد  تحت   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.71
للخالصة والتذكير 

التسيير
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 COMPLEXE IMMOBILIER

DES TRAVAUX
بركة احدودة املسؤولية 

 أسمملهم : 188.888.88 د هم

اقرهم اإلجتممعي : 5 بم ع الحسن 

األول الطمبق األول حي العشمدي 

تمم ة

تأسيس
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  وضع  تم   2823 ينمير   38

املسؤولية  ذات  للشركة  األسم�سي 

املحدودة والتي تتميز بمم يلي :

كمشليكس  بركة   : التسمية 
املسؤولية  ذات  طرافو  ذي  ايموبلي 

املحدودة.
الهدف :

اقمولة األبغمل املختلفة والشنمء.
انعش عقم ي.

اقمولة األغرأ8 وصيمنة الحدائق.
املدة: حددت في 99 سنة، انطالقم 
السجل  في  التسجيل  تم يخ  ان 

التجم ي.
5 بم ع الحسن   : املقر اإلجتممعي 
األول الطمبق األول حي العشمدي تمم ة.
في  حدد   : اإلجتممعي  الرأسممل 
188.888.88 د هم اقسمة إلى  اشلغ 
 188 بثمن  إجتممعية  حصة   1888

د هم في حوزة :
 588 احمد  الوعمم ي  السيد 

حصة.
 388 حنم5  الجياللي  بن  السيدة 

حصة.
 188 سلمى  الوعمم ي  السيدة 

حصة.
 188 زينب  الوعمم ي  السيدة 

حصة.
ان  تبتدئ   : اإلجتممعية  السنة 
فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.
: تسير الشركة ان طرف  التسيير 
غير  ملدة  احمد  الوعمم ي  السيد 

احدودة.
الربح  ان   %  5 يقتطع   : الربح 
الصمفي في كل سنة ان أجل تكوين 

اإلحتيمط القمنوني.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 في  بتمم ة  اإلبتدائية 
تحت  قم  التجم ي  بملسجل   2823

.13(429
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سوفيسكوم
ش.ذ.م.م بشريك وحيد

احمسشة الضرائب القمنونية
املسمعدة والتد يب الضريبي واملحمسبي

بحوث اإلستثمم  واملشو ة
الدعم واملتمبعة خالل عمليمت التدقيق 

الضريبي
بم ع بن لويدا5، بقة  قم 7 أكدال الربمط 23

همتف : 85.13.77.37.85
86.62.53.83.85
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 ETABLISSEMENT
LEMBARKI PRIVE

SARL AU
تأسيس بركة

املؤ خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بتم يخ 15 سبتمبر 2822 بملربمط، تم 
وضع القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص التملية :
 ETABLISSEMENT  : التسمية 
 LEMBARKI PRIVE SARL AU

ش.ذ.م.م بشريك وحيد.
الهدف اإلجتممعي :

تحضيرية  اد سة  إدا ة 
لإلاتحمنمت.

 188.888.88  : الشركة   أسممل 
د هم اكو5 ان 1888 حصة ان فئة 
اقسمة  واحدة  لكل  د هم   188.88

كمم يلي :
السيدة السعدية املشم كي )1888 

حصة(
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.
بم ع   ،242  : اإلجتممعي  املقر 
النهضة  الحني5 قطمع  النصر وزنقة 

تجزئة اإلتحمد، العيميدة سال.
التسيير : الشركة اسيرة ان طرف 

السيدة السعدية املشم كي.
 37829  : التجم ي  قم  السجل 

سال.
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 FRUIT ET LEGUME
MOGADOR

 S.A.R.L
A ASSOCIE UNIQUE

 AU CAPITAL DE : 100.000.00
DHS

SIEGE SOCIAL : APPT N°4 
 1 ER ETAGE RESIDENCE KADER

MERS EL KHEIR TEMARA
بركة احدودة املسؤولية ذات 

بريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي حر  بتمم ة 
وضع  تم   2823 فبراير   7 بتم يخ 

احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
وحيد  بريك  ذات  املسؤولية 

خمصيتهم كملتملي :
الشركمء : السيد سعيد اغرم.

 FRUIT ET LEGUME التسمية: 
.MOGADOR

الهدف :
بيع الفواكه والخضروات.

 4 بقة  قم   : اإلجتممعي  املقر 
الطمبق األول إقماة قمد  ار8 الخير 

تمم ة.
ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوينهم النهمئي.
في  احدد   : الشركة   أسممل 

188.888.88 د هم.
: تسير الشركة ان طرف  التسيير 

السيد سعيد اغرم.
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجم ي 
 16 بتم يخ   9965 عدد  تحت  تمم ة 

فبراير 2823.
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 STE.GENERAL
 MANAGEMENT AND

CONSTRUCTION
تأسيس بركة 

 9 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بركة  تأسيس  تم   2822 ديسمبر 
ذات املسؤولية املحدودة التي تحمل 

الخصمئص التملية :
 GENERAL  : التسمية 
 MANAGEMENT AND

. CONSTRUCTION
بقة   31 عمم ة   : املقر اإلجتممعي 
زنقة اوالي احمد الوكيلي حسم5   (

الربمط.
الهدف اإلجتممعي : 

أبغمل اختلفة والشنمء.
ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 
اقسم  د هم   188.888 في  الشركة 
حصة إجتممعية ان فئة   1888 إلى 
188 د هم كلهم ان نصيب السيد بد  

تولو.

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 

ابتداء ان التأسيس النهمئي للشركة.

: تسير الشركة ان طرف  التسيير 

املسير الوحيد السيد بد  تولو ملدة غير 

احددة.

اإليداع القمنوني : وضعت الوثمئق 

القمنونية للشركة لدى كتمبة الضشط 

بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم 

السجل التجم ي 167821.

123 P

BACHA CASH SERVICES
تأسيس بركة

العمم  الجمع  عقد  بمقت�سى 

ينمير   23 بتم يخ  املنعقد  اإلستثنمئي 

 BACHA بركة  تأسيس  تم   2823

بمملواصفمت   CASH SERVICES

التملية: 

 BACHA CASH  : التسمية 

.SERVICES

عنوا5 املقر اإلجتممعي : احل  قم 

توفيق  تجزئة  القيروا5  بم ع   193

النرجس فم8.

 : الشركة  اشلغ  أسممل 

 1888 188.888.88 د هم اكو5 ان 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

الواحدة.

البشوش  للسيد  حصة   588

تجزئة   31 برقم  السمكن  احمد 

الريمض  حي  القرويي5  بم ع  بيممء 

طريق صفرو فم8.

البشوش  للسيد  حصة   588

تجزئة   31 عشد الجشم  السمكن برقم 

79 بم ع  1  قم  بيممء إقماة كريمة 

البهمء حي الريمض طريق صفرو فم8.

غرض الشركة : 

تحويل األاوال.

للسيد  واإلاضمء:  التسيير 

البشوش احمد.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة ابتداء ان تقييدهم 

بملسجل التجم ي.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

ضشط املحكمة التجم ية بفم8 بتم يخ 

) فبراير 2823 تحت عدد 6115 وتم 
التجم ي  بملسجل  الشركة  تسجيل 

تحت  قم 75377.

124 P

P.J.H TRANS
SARL AU

ب.ج.اش.ترانس

بركة ب.ج.اش.ترانس

 ذات  أ8 اململ: 188.888.88 د هم

العمم  الجمع  ملحضر  وفقم   

 14 ل  العمدية  غير  العماة  للجمعية 

ديسمبر 2822 بملربمط.

ب.ج.اش.ترانس  الشركة  بركمء 

قد قر  ام يلي :

حل الشركة في وقت اشكر.

جواد  احمماو  السيد  تربيح 

املصفي للشركة.

إقماة   38 للشركة  الرئي�سي  املقر 
لوكيلي  احمد  اوالي  بم ع   ،(  قم 

حسم5 الربمط كمقر لحل الشركة.

في  اإليداع  تم  التجم ي  السجل 

املحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم 

1886 بتم يخ 7 فبراير 2823.

125 P 

 STE. WORKSHOP PEARL
SARL AU

 أسمملهم : 188.888.88 د هم

العنوا5 : آيت طملب عقى بن صميم 

أز و

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة بريك وحيد

الشركمء :

اغربي  حميد  اجيضمض  السيد 

طملب  آيت  في  السمكن  الجنسية 

عقى بن صميم أز و، يحمل الشطمقة 

املولود   ،DA(5292 الوطنية  قم 

في بن صميم،   1995 أغسطس   9 في 

كشريك وحيد املدير الوحيد.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بريك وحيد.
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 STE.  : الشركة  اسم 
.WORKSHOP PEARL  SARL AU

اقر الشركة : آيت طملب عقى بن 
صميم أز و.

اوضوع الشركة : اوضوع الشركة 
في املغرب كمم هو في الدول األخرى.
أعممل اختلفة أو أعممل الشنمء.

اإلنعمش العقم ي.
املفموضمت.

العمليمت  كل  عماة  وبصفة 
لهم  التي  العقم ية  اململية،  التجم ية، 
اع  اشمبرة  غير  أو  اشمبرة  عالقة 
في  أعاله  املصنفة  املواضيع  إحدى 
الشركة  نشمط  وتقدم  تسهيل  إطم  
املقموالت  جميع  في  اشتركمت  وأخذ 

ذات النشمط املممثل.
حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 
د هم   188.888.88 في  الشركة 
حصة إجتممعية   1888 اقسمة إلى 
ان قيمة 188 د هم للحصة الواحدة 

اقسمة كمم يلي :
 1888 حميد  اجيضمض  السيد 

حصة.
املجموع : 1888 حصة.

اجيضمض  السيد   : التسيير 
حميد اسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

احدودة.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
القمنوني في املحكمة اإلبتدائية أز و 
 قم اإليداع 39 بتم يخ 6 فبراير 2823 

السجل التجم ي 1917.
126 P

STRIMMO
SARL

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد   2822 ام 8   22 بملربمط بتم يخ 
املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك واحد.
.STRIMMO SARL : التسمية

الهدف اإلجتممعي : 
تنفيذ كمفة أعممل الشنمء.

أ ا�سي  حيمزة  العقم ي،  التطوير 
على هذه األ ا�سي ان  الشنمء  الشنمء، 
املشمني الجممعية لإلستخدام السكني 

أو التجم ي.

التطوير العقم ي بجميع أبكمله.
 188.888.88  : الشركة   أسممل 

د هم

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي .

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة  ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

املقر اإلجتممعي : اوطن ان طرف 

الربمط   PRO WORKIN بركة 
أكدال ضمية عوا 5  قم بقة 2 طمبق 

11 عمم ة.

اململك  عشد  السيد   : املسير 

املجيد  عشد  والسيد  الحضراتي 

الحضراتي.
التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

5)1332 بتم يخ 15 فبراير 2823.

127 P

S.M.E.A.I
SARL

زيمدة  أ8 امل الشركة
قر  الجمع العمم زيمدة  أ8 امل 

الشركة ان ثممني امئة د هم إلى إثني5 

اليو5 د هم ان خالل إنشمء 12888 

تم تحرير كل   )188( سهم ان أصل 

تعويض  طريق  عن  بملكمال  انهم 

بمشلغ  للشريك  الجم ية  الحسمبمت 

1288.888.88 د هم

وافق الجمع العمم على زيمدة  أ8 

امل الشركة وقد تم تصحيح الشند 

السمبع ان القمنو5 األسم�سي للشركة.
الجديد إثني5   أ8 امل الشركة  

عشرو5  إلى  اقسمة  د هم  اليو5 

ألف سهم بقيمة 188 د هم.

 12888 القصري  احمد  السيد 

سهم.

 (8888 القصري  زينب  السيدة 

سهم.

تم اإليدع القمنوني : لدى املحكمة 

ينمير   31 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت عدد 132722.

130 P

COACHING &EVENTS
SARL AU

بركة احدودة املسؤولية ذات 
بريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم
 قم 5 بم ع الحسن األول الطمبق 

األول حي العشمدي تمم ة
تأسيس بركة 

 7 بمقت�سى العقد العرفي بتم يخ 
فبراير 2823 تم وضع قواني5 الشركة 

ذات املميزات التملية :
 COACHING  : التسمية 

.&EVENTS SARL AU
الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية ذات بريك وحيد.
الغرض اإلجتممعي بإيجمز :

والحفالت  التظمهرات  تنظيم 
والرحالت.

نقل السيمح.
املدة : حددت في 99 سنة.

بم ع   5 :  قم  اإلجتممعي  املقر 
حي  األول  الطمبق  األول  الحسن 

العشمدي تمم ة.
اشلغ  في  حدد   : الرأسممل 
إلى  اقسمة  د هم   188.888.88
 188 حصة قيمة كل واحدة   1888
د هم اقسمة على السيد بلمجدوب 

يمسي5.
تسير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 

السيد بلمجدوب يمسي5.
لدى كتمبة  تم    : اإليدع القمنوني 
بمملحكمة اإلبتدائية بتمم ة  الضشط  
بتم يخ 16 فبراير 2823 تحت عدد )1 
 قم التقييد بملسجل التجم ي بتمم ة 

.13(391
131 P

GREEN OFOK
SARL AU

بركة احدودة املسؤولية ذات 
بريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم
 قم 5 بم ع الحسن األول الطمبق 

األول حي العشمدي تمم ة
تأسيس بركة 

بتم يخ العرفي  العقد   بمقت�سى 
قواني5  وضع  تم   2823 فبراير   7

الشركة ذات املميزات التملية :
 GREEN OFOK  SARL : التسمية

.AU
الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية ذات بريك وحيد.
الغرض اإلجتممعي بإيجمز :

اقمول  أو  اتنوعة  أعممل  اقمول 
بنمء.

املدة : حددت في 99 سنة.
بم ع   5 :  قم  اإلجتممعي  املقر 
حي  األول  الطمبق  األول  الحسن 

العشمدي تمم ة.
اشلغ  في  حدد   : الرأسممل 
إلى  اقسمة  د هم   188.888.88
 188 حصة قيمة كل واحدة   1888
د هم اقسمة على السيد الواحدي 

عشد الحفيظ.
تسير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 

السيد الواحدي عشد الحفيظ.
تم  لدى كتمبة   : اإليداع القمنوني 
بمملحكمة اإلبتدائية بتمم ة  الضشط  
عدد  تحت   2823 فبراير   16 بتم يخ 
344  قم التقييد بملسجل التجم ي 

بتمم ة 415)13.
132 P

HOME TADART
SARL

بركة احدودة املسؤولية 
 أسمملهم : 188.888 د هم

 قم 5 بم ع الحسن األول الطمبق 
األول حي لعشمدي تمم ة

تأسيس بركة 
 7 بمقت�سى العقد العرفي بتم يخ 
فبراير 2823 تم وضع قواني5 الشركة 

ذات املميزات التملية :
  HOME TADART  : التسمية 

.SARL
الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية.
الغرض اإلجتممعي بإيجمز :

اإلستيراد والتصدير.
اقمول  أو  اتنوعة  أعممل  اقمول 

بنمء.
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املدة : حددت في 99 سنة.
بم ع   5 :  قم  اإلجتممعي  املقر 
حي  األول  الطمبق  األول  الحسن 

لعشمدي تمم ة.
اشلغ  في  حدد   : الرأسممل 

188.888.88 د هم اقسمة إلى:
588 حصة قيمة كل واحدة 188 
املريد  السيد  على  اقسمة  د هم 

احمد.
588 حصة قيمة كل واحدة 188 
د هم اقسمة على السيد العر احمد.
تسير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 
العر  والسيد  احمد  املريد  السيد 

احمد.
تم  لدى كتمبة   : اإليداع القمنوني 
بمملحكمة اإلبتدائية بتمم ة  الضشط  
عدد  تحت   2823 فبراير   16 بتم يخ 
325  قم التقييد بملسجل التجم ي 

بتمم ة 399)13.
133 P

COOPER MANAGEMENT
SLIMANI SADOUK

COMPTABLE AGREER PAR L’ETAT
 N°4( RUE MOHAMED EL AMRAOUI

RESIDENCE NIZAR
TEL : 06.61.22.00.99

85.37.37.(7.(1
FAX : 05.37.90.12.20

KENITRA

IENA IMMO رشكة
ش.ذ.م.م

املقر اإلجتممعي : زنقة اعمو ة و55 
زنقة احمد العمراوي، اكتب  قم 

13 القنيطرة
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
 IENA بشركة  للشركمء  العمدي 
IMMOش.ذ.م.م، املنعقد بملقنيطرة 

بتم يخ 6 فبراير 2823 تقر  ام يلي :
املسيرة  استقملة  على  املوافقة 

القديمة السيدة الدبمغ سهمم.
في  للشركة  جديد  اسير  تعيي5   
شخص السيد صقلي املك، الحمال 
الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

.G2(4661
ان  و17   16 الفصلي5  تعديل 

النظمم األسم�سي للشركة.

تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة.
لهذا  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
اإلبتدائية  بمملحكمة  املحضر 
 ،2823 فبراير   14 بتم يخ  بملقنيطرة 
بملف   2823/94348 عدد  تحت 

السجل التجم ي  قم 55781.
134  P

ILLY FASHION
SARL AU

تأسيس بركة
املؤ خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2823 فبراير   2 بتم يخ 
 ILLY FASHION SARL AU بركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
الخصمئص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التملية :
.ILLY FASHION : اإلسم

املقر اإلجتممعي : 12 اكر  بقة 3 
زنقة لشنم5 املحيط الربمط.

الهدف اإلجتممعي :
املالبس الجمهزة.

يقد    : اإلجتممعي  الرأسممل 
ب188888 د هم  اقسمة إلى 1888 
اوزعة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

كملتملي :
 1888 حدني  سعيدة  السيدة 

حصة.
عينت السيدة سعيدة   : اإلدا ة   
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  حدني 

احدودة. 
بمملحكمة     : تم اإليداع القمنوني 
السجل  بملربمط  قم  التجم بة 

التجم ي 166219.
 135  P

 SOCIETE SOLVAY
 ECONOMICS AND

MANAGEMENT PRIVE
S.A.R.L AU

سجل تجم ي  قم : 33117
تغيير بركة

التغيير  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمملميزات التملية :

بيع حصص الشركة:

 بيع 188 حصة ان السيد سماي 
اصويلح قمسم ب 188 د هم للحصة 

إلى السيد ااشم ك داود.
السيد  طرف  ان  الشركة  تسيير 

ااشم ك دواد.
بمملحكمة  تم    : القمنوني  اإليداع 
فبراير   15 اإلبتدائية بملعيو5 بتم يخ 

2823 تحت عدد )23/484.
 136  P

STE. AQUA TYPE
ش.م.م

تأسيس بركة
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
احضر  وضع  تم   ،2822 أبريل   21
 AQUA التأسي�سي لشركة  اإلجتممع 

TYPEش.م.م.
في  املمئية  األحيمء  تربية   : الهدف 

جميع أبكملهم.
الخليج  تجزئة   : اإلجتممعي  املقر 

فيال  قم 9 الداخلة.
املدة : 99 سنة.

 أسمملهم : 188888 د هم.
الشركمء :

 السيد ملجيد لحسن 188 حصة.
 ORO SAND INVEST بركة 

988 حصة.
ااشم ك  حمية  السيد   : التسيير 
 OD124(9 الوطنية  الشطمقة   قم 
 9 السمكن بتجزئة الخليج فيال  قم 

الداخلة.
القمنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
بملداخلة  اإلبتدائية  بمملحكمة 
عدد  تحت   2822 امي   13 بتم يخ 
التجم ي  السجل   ،2822/(2(

.21547
137 P

شركة بلومبو غييكونفوغ أكادير
بركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات  أسممل : 188.888.88 د هم
املقر اإلجتممعي :  قم 145 بلوك 1 

بنسركمو أكمدير
العمم  الجمع  قرا   بمقت�سى 
اإلستثنمئي املؤ خ في 16 ينمير 2823، 
أكمدير  نفوغ  بلواشوغييكو  لشركة 

تمت املصمدقة على ام يلي :

إجتممعية  حصة   588 تفويت 
اصطفى  اكموي  للسيد  اململوكة 

للسيد الكزا  عشد هللا.
تفويت  عمليمت  على  املصمدقة 

األسهم.
تغيير الشكل القمنوني ان بركة 
إلى بركة  ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
هللا  عشد  الكزا   السيد  تعيي5 
للشركة بعد استقملة  كمسير وحيد 

السيد اكموي اصطفى.
القمنو5  تحديث  على  املصمدقة 

األسم�سي للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
بأكمدير  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.128459
بمثمبة اقتطف وبيم5

املسير

138 P

اكتب األستمذ بن سودة فؤاد
اوثق

بم ع الجيش امللكي عمم ة التمجموعتي 8 
لطمبق الثمني فم8

الهمتف : 85.35.64.33.75

SOCIETE NINA’S DELI
تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة
 17 بتم يخ  اؤ خ  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  وضع   2823 ينمير  و19 
املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة لتكو5 خمصيتهم كملتملي :
.NINA’S DELI التسمية : بركة

بم ع   21(  : اإلجتممعي  املقر 
الشقة  فوش  إقماة  الز قطوني 

بملطمبق األ �سي الدا الشيضمء.
داخل  اهمم  للشركة   : املوضوع 

املغرب وخم جه تتجلى في :
أو  الغذائية  املواد  وبيع  تجم ة 
املكم5  بعي5  اإلستهالكية  املشروبمت 

أو أخذهم.
الصنع  اإلستغالل،  اإلستيراد، 
املواد  جميع  وعرض  والتجم ة 

الغذائية بجميع أنواعهم.
بقملة األطعمة اللذيذة.
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أو  املغربية  الشركمت  تمثيل 
الخم جية لهمم اهمم اشمبه.

الطشيعية  الغدائية  املواد  تجم ة 
واملشروبمت.

تحقيق جميع العمليمت املرتشطة 
بطريقة اشمبرة أو غير اشمبرة بمملهمم 
السمبق ذكره التي تسمهم في ازدهم  

الشركة.
العمليمت  جميع  عماة  وبصفة 
اململية، التجم ية الصنمعية والعقم ية 
املنقولة أو الثمبتة التي يمكنهم اإل تشمط 
بطريقة اشمبرة أو غير اشمبرة  بمهمم 
اشمبهة  أخرى  بمهمم  أو  الشركة 
نمو  تسهيل  يمكنهم  التي  اقم بة  أو 

الشركة.
د هم   188.888.88  : اململ   أ8 
فئة  ان  حصة   1888 على  اجزئة 
الواحدة  للحصة  د هم   188.88

اوزعة على الشكل التملي :
 188 كريمة  سودة  بن  السيدة 

حصة.
 188 سلمى  سودة  بن  السيدة 

حصة.
املجموع : 1888 حصة.

املدة : 99 سنة.
: تسير الشركة ان طرف  التسيير 
السيدة بن سودة كريمة وبن سودة 

سلمى.
السنة اململية : تبتدأ في فمتح ينمير 

وتنتهي في 31 ديسمبر ان كل سنة.
بكتمبة  القمنوني:  اإليداع  تم 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
بملدا الشيضمء بتم يخ 16 فبراير 2823 

تحت عدد 59822)2823/88.
بمثمبة اقتطف 

األستمذ بن سودة فؤاد

139  P

 ALTEN DELIVERY CENTER
MAROC

بركة احدودة املسؤولية بشريك 
واحد

الرأسممل : 288.888.88) د هم
املقر اإلجتممعي : فم8 بو ، ب 1، 

بالطو 485-484 فم8
 قم السجل التجم ي : 89)29

الشريك  قرا   بمقت�سى 
أكتوبر   12 بتم يخ  املنعقد  الوحيد 
بتم يخ  بفم8  واملسجل   ،2822
عدد  تحت  ديسمبر2822،   28
قر     RE:57770 OR : 53705
 ALTEN لشركة  الوحيد  الشريك 
 DELIVERY CENTER MAROC

SARL AU ام يلي:
بإغالق  للمسيرين  الرخصة  انح 
بشكل  الشركة  فروع  ان  فرع  أي 

اشترك حيثمم يرونه انمسشم.
بكتمبة الضشط  اإليداع القمنوني: 
 5 بتم يخ  بسال  اإلبتدائية  بمملحكمة 
48316  قم  تحت عدد   2823 ينمير 

السجل التجم ي 31315 سال.
بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
اإلبتدائية بسال بتم يخ 5 ينمير 2823 
تسجل  H48317  قم  عدد  تحت 

التجم ي 799)2 سال.
كتمبة الضشط بمملحكمة اإلبتدائية 
بسال بتم يخ 5 ينمير 2823 تحت عدد 
)4831  قم السجل التجم ي 325)2 

سال.
كتمبة الضشط بمملحكمة اإلبتدائية 
بسال بتم يخ 5 ينمير 2823 تحت عدد 
48319  قم السجل التجم ي 29831 

سال.
بمثمبة اقتطف وبيم5

140  P

SRVCLIC SOLUTION
بمقت�سى قرا  الجمع العمم الغير 
 2 بتم يخ  بملربمط،  املنعقد  العمدي 
لشركة  قر  الشركة    ،2822 نوفمبر 
اقرهم   SRVCLIC SOLUTION
اإلجتممعي 12 اكر  زنقة لشنم5  قم 3 

املحيط الربمط ام يلي :
حصة   )588( التصديق على بيع 
انم   سلوى  السيدة  تمتلكهم  التي 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
السيد  لفمئدة   JE28(763  قم 
 SRVCLIC بشركة  از يول  نوفل 

توزيع  يصشح  وبملتملي   SOLUTION
الحصص على الشكل التملي :

السيد نوفل از يول 1888 حصة.
املجموع : 1888 حصة.

للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير 
اسؤولية  ذات  بركة  لتصشح 

احدودة بشريك وحيد.
انم   سلوى  السيدة  استقملة 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
JE28(763 ان انصبهم كمسيرة   قم 
وتعيي5 السيد نوفل از يول الحمال 
 A657481 الوطنية  قم  للشطمقة 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

احدودة.
الوحيد  بمإلاضمء  الشركة  تلتزم 
وذلك  از يول  نوفل  السيد  للمسير 
أامم الشنك واملؤسسمت املرتشطة بهم.

للقمنو5  و15   1،6،7 تغيير الشنود 
األسم�سي.

تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة.
بكتمبة  القمنوني:  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   2823 ينمير   26 بتم يخ 

.132671
141 P

STE FRANCAP
SARL AU

 أسممل الشركة : 188.888.88 
د هم

املقر اإلجتممعي : املحل التجم ي  قم 
75 الو ود بوزنيقة

تفويت حصص
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ ب 38 
بشنسليمم5  واسجل   2822 ديسمبر 
بتم يخ 6 ينمير 2823 تم تفويت جميع 
التي كمنت  حصة(   1888( الحصص 
في الك السيد نبيل الرامني الحمال 
 AD144((2 الوطنية  قم  للشطمقة 
الحمال  النمكة  احمد  السيد  إلى  
 AD3973( الوطنية  قم  للشطمقة 
أسهم  جميع  أصشحت  وبملتملي 
الشركة في الك السيد احمد النمكة 
كمم أصشح هو املسير الوحيد للشركة.
بكتمبة  القمنوني:  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
 2823 ينمير   1( بتم يخ  بشنسليمم5 

 قم اإليداع 37.
142 P

 ONCORAD IMAGERIE
IMMO

 أسممل الشركة : 18.888 د هم
املقر اإلجتممعي :  سالج بم ع 

سيدي عشد الرحمم5 عي5 الديمب 
الدا الشيضمء

 قم السجل التجم ي : 572433
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
إعداد  2823،تم  ينمير   24 في 
ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
املسؤوليةاملحدودة بمملميزات التملية :
ذات  بركة   : الشركة  بكل 

املسؤولية املحدودة.
 ONCORAD  : الشركة  تسمية 

.IMAGERIE IMMO
غرض الشركة بإيجمز :

أو  العقم ية  املعماالت  جميع 
املعماالت املتعلقة بملتطوير العقم ي 

كيفمم كم5 نوعهم :
أو  املنقولة  املعماالت  جميع 
العقم ية أو التجم ية أو الصنمعية أو 
التمبعة  لشركمت  إنشمء  كل  اململية، 
غير  أو  اشمبرة  بصفة  املرتشطة 
بأنهم  ان  أو  الغرض  لهذا  اشمبرة 

تسهيل اإلنجمز أو التطوير.
املعماالت  جميع  عمم،  وبشكل 
املرتشطة بشكل اشمبر أو غير اشمبرة، 
إليهم  كليم أو جزئيم بمملعماالت املشم  
أو  تعزيز  أو  لتسهيل  وذلك  أعاله، 
تطوير نشمط الشركة، وكذلك جميع 
ان  بكل  بأي  املشمبرة  املشم كمت 
تسعى  التي  املؤسسمت  في  األبكمل، 
لتحقيق أهداف اممثلة أو ذات صلة.

بم ع  سالج   : اإلجتممعي  املقر 
الديمب  عي5  الرحمم5  عشد  سيدي 

الدا الشيضمء.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 18.888  : الشركة  اشلغ  أسممل 
 188( حصة   188 اقسم إلى  د هم، 
تحريرهم  تم  حصة(،  لكل  د هم 

بملكمال.
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بركة   ONCORAD SA بركة 
التجم ي  بملسجل  اسجلة  اسمهمة 
 92755 تحت  قم  بملدا الشيضمء 

بريك ب 75 حصة.
بريك  زنطم   اراني  عالء  السيد 

25 حصة.
السيد  ضوا5 السماللي   : املسير 
الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 

.B234938
اراني زنطم   السيد عالء   : املسير 
الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 

.EE72391
بمملحكمة  القمنوني:  اإليداع  تم 
 16 بتم يخ  بملدا الشيضمء،  التجم ية 
 ،6631 عدد  تحت   2823 فبراير 
التجم ي  بملسجل  تسجيلهم  وتم 

بملدا الشيضمء تحت الرقم 572433.
143 P

ONCORAD SA
بركة اسمهمة

 أسمملهم : 22.488.888.88 د هم
املقر اإلجتممعي : سالج بم ع 

سيدي عشد الرحمم5 عي5 الديمب  
أنفم،الدا الشيضمء

 قم السجل التجم ي : 92755
بتم يخ 13 ديسمبر 2822، اجتمع 
 ONCORAD بركة  إدا ة  اجلس 
اسمهمة  أسمملهم   بركة   SA
والكمئن  د هم،   22.488.888.88
بم ع  سالج  ب،  اإلجتممعي  اقرهم 
الديمب   عي5  الرحمم5  عشد  سيدي 
هذا  وبمقت�سى  أنفم،الدا الشيضمء، 
اإلجتممع املنعقد بمقر الشركة قر وا 

ام يلي :
السيد  استقملة  على  املصمدقة 
اهماه  ان   JABRANE EL AIMANI
 Mme كمتصرف وتعويضه بملسيدة 

.GHITA CHERIF EL GANOUNI
الدائم  القمنوني   املمثل  تغيير 

.CAPMEZZANINE II SCR لشركة
السيد  استقملة  االحظة 
ان   BRAHIM GUESSOUS
لشركة  دائم  كممثل  انصشه 
 CAPMEZZANINE II SCR
.ONCORAD SA وكمتصرف بشركة

 JABRANE االحظة تعيي5 السيد 
كممثل  انصشه  ان   EL AIMANI
 CAPMEZZANINE II لشركة  دائم 
 ONCORAD اتصرف بشركة   SCR
 BRAHIM السيد  ان  بدال   SA

.GUESSOUS
بمملحكمة  القمنوني:  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملدا الشيضمء،  التجم ية 

فبراير 2823 تحت عدد 798)5).
144 P

STE. WAFAGRI
S.A.R.L

 قم السجل التجم ي : 26621
حل الشركة

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى   
اإلستثنمئي املنعقد بتم يخ 21 ديسمبر 
للشركة  اإلجتممعي  بمملقر   2822
 1 بقة   ،1 بملعمم ة  قم  الكمئن 
ارجم5 2 اكنم8 وبعد املداولة تقر  

ام يلي :
ابتداء  ألوانهم  السمبقة  التصفية 

ان 21 ديسمبر 2822.
عشد  بوبكو ت  السيد  تعيي5 
الشركة  تصفية  ملتمبعة  الغمني 
الوطنية  قم للشطمقة  الحمال 

.D454(49
بمملقر  التصفية  اقر  تحديد 
الكمئن بملعمم ة   : اإلجتممعي للشركة 

 قم 1، بقة 1 ارجم5 2 اكنم8.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
بمكنم8 بتم يخ )1 ينمير 2823 تحت 

عدد 1498.
لإلستخالص والشيم5

السيد بوبكو ت عشد الغمني

145  P

SOCIETE KADAM DESIGN
S.A.R.L

 قم السجل التجم ي : 31977
تعديل بتغيير املقر اإلجتممعي للشركة
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم ينمير2823   1( بتم يخ   بمكنم8 

ام يلي:

سفلي  قم  الشركة:  اقر  تغيير 
135 السعدين البسمتي5،اكنم8 إلى 
برج   399 ىسوق الريحم5 احل  قم 

اوالي عمر، اكنم8.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة التجم ية بمكنم8 
عدد  تحت   2823 فبراير   ( بتم يخ 

.574
لإلستخالص والشيم5

السيد الكرافس ااي5

146  P

 STE CONSTRUCTION
NOUAYTI
S.A.R.L A.U

 قم السجل التجم ي : 33129
تصفية بركة

 13 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمكنم8 تمت تصفية   2823 فبراير 
النوايتي  كنسروكسيو5  بركة 

ش.م.م حسب ام يلي :
املصمدقة على التقرير املقدم ان 
طرف املسؤول عن اتمبعة التصفية 
السيد النوايتي اشم ك والذي تضمن 

حسمب نهمئي انعدم.
عدم إاكمنية استرداد أي نصيب 
اعتشم ا للنتيجة  ان أنصشة الشركمء 

املحصلة.
التصريح بمإلغالق النهمئي لتصفية 
الشركة واإلبهمد بإبراء ذاة املسؤول 

عن اتمبعة التصفية.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
 2823 فبراير   28 بتم يخ  بمكنم8 

تحت عدد 1738.
لإلستخالص والشيم5

السيد النوايتي مبارك

147 P

STE  HMI MOTORS
SARL AU

السجل التجم ي  قم : 347)5
تأسيس بركة

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع   ،2823 ينمير   26 بمكنم8 
احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

املسؤولية ذات الخصمئص التملية :

 ،STE HMI MOTORS : التسمية

ش.م.م.ش.و.

 MARCHAND DE  : الغمية 

 VOITURE EN OCCASION

.IMPORT

عمم ة   : الشركة  اقر 

 2 ارجم5   ،3 احل   122/121/128

اكنم8.

ان تم يخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

تأسيسهم النهمئي.

الرأسممل : حدد  أسممل الشركة 

في 188.888 د هم، يتكو5 ان 1888 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

اوزعة كمالتي :

 .... علوي  طمهري  أحمد  السيد 

1888 حصة.

التسيير : تسيير الشركة ان طرف 

السيد أحمد طمهري علوي وملدة غير 

احددة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

الضشط بمملحكمة التجم ية بمكنم8 

في 28 فبراير 2823، تحت عدد 17).

لالستخالص والشيم5
أحمد طمهري علوي

148 P

STE SOL MELIA MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 36 زنقة إد يس 

األكبر، الطمبق األول، بقة  قم 4 

الدا الشيضمء

السجل التجم ي  قم : 186643 

الدا الشيضمء

تفويت حصص إجتممعية وتغيير في 
التسيير

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

ايليم  صول  بركة  بمقر  املنعقد 

املسؤولية  احدودة  بركة  ام وك 

 SOL MELIA الوحيد  الشريك  ذات 

 ،2822 )2 أكتوبر  MAROC، بتم يخ 

تقر  ام يلي :
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تفويت كل الحصص االجتممعية 

لشركة  إجتممعية  حصة   1888 أي 

 MARKSERV ف  ب  ام كسيرف 

أوطيل  ايليم  بركة  لفمئدة   ،BV

 MELAI م  ش  أنتيرنمسيونمل 

الذي   ،.INTERNATIONAL S.A
أصشح الشريك الوحيد لشركة صول  

.SOL MELIA MAROC ايليم  ام وك

يوجي5  جويشول  السيد  إقملة 

M.JOYPAUL YOUGEN والسيد ونو 

ان   Mr.RENAUX GILDAZ جيلداز 

اهماهمم كمسيرين للشركة.

تعيي5        السيد جو دي براتس 

 Mr. JORDI PRATS فيروسوال 

وحدي  كمسير   ،FERRUSOLA

للشركة ملدة غير احددة.

للقواني5  املالزم  التعديالت 

األسمسية للشركة.

تفويت السلط.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

 ،2823 فبراير    7 بتم يخ  الشيضمء 

تحت عدد 57551).

للخالصة والشيم5

149 P

STE PALMA SERVICES
 SARL   

بركة ذات  اسؤولية احدودة 
 أسمملهم :   188.888  د هم

اقرهم االجتممعي : 7 زنقة بيت لحم 
 قم 3 -الربمط

 تغيير  املقر االجتممعي
 تفويت الحصص، تمديد النشمط   

تغيير  الشكل القمنوني  للشركة
بمقت�سى الجمع  العمم  االستثنمئي 

بتم يخ 81 يونيو 2822  تقر   ام يلي:

 نقل املقر االجتممعي للشركة:
 ،  3 زنقة بيت لحم  قم   7 ان:    

الربمط .
زنقة طوليد حي اندلس    129 إلى: 

-تمم ة.   

 هشة حصص:

وهشت كل ان:  

 السيدة عشمد هشة كل  الحصص 
)338 حصة(  التي    تملكهم  في الشركة 
السيدة عشمد هنمء كل  الحصص 
)338 حصة(  التي    تملكهم  في الشركة 
الحصص  السيدة عشمد هند كل  
)348 حصة(  التي    تملكهم  في الشركة 
لطيفة   عشمد  السيدة  لفمئدة   
االتي أصشحت  الشريك   الوحيد  في  

الشركة.
تمديد النشمط:

استشم ات التسيير.
خدامت املعلوامت التجم ية.

االستيراد و التصدير.  
للشركة   القمنوني   الشكل   تغيير  
إلى   بركة  ذات  اسؤولية  احدودة  

بشريك  وحيد.
بكتمبة  القمنوني    اإليداع  تم     
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2823 فبراير   2 يوم  بملربمط 
                                                              . D132(16 عدد

اقتطف للنشر و الشيم5

150 P

STE MHJ EQUIPEMENT
SARL

السجل التجم ي  قم : 165999
بركة ذات اسؤولية احدودة

تأسيس بركة
احضر اؤ خ بملربمط  بمقت�سى  
تم وضع   ،2822 ديسمبر   19 بتم يخ 
القواني5 األسمسية لشركة احدودة 

املسؤولية ذات املميزات التملية :
الهدف : تمجر، تقديم خدامت.

38، بقة  قم  عمم ة  قم   : املقر 
) بم ع اوالي أحمد الوكيلي حسم5 

الربمط.
بمم  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

قد ه 188.888 د هم.
غير  ملدة  الشركة  تدا    : التسيير 

احدودة ان طرف :
احجوبي  زكريمء  احجوبي،  اوثر 

ويوسف احجوبي.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
عدد  تحت   ،2823 فبراير   ( بتم يخ 

.133835
151 P

STE MWM CONSULTING
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
اقرهم االجتممعي : إقماة ابروكة 
1 بقة  قم 11 بم ع الزيتو5 حي 

الريمض الربمط
تخفيض الرأسممل االجتممعي

العمم  االجتممع  ملحضر  وفقم 
أكتوبر   6 االستثنمئي بملربمط بتم يخ 
 MWM بركة  بركمء  قر    ،2822

CONSULTING، القرا ات التملية :
ان  اإلجتممعي  الرأسممل  خفض 
د هم   125.888 د هم الى   588.888
3758 حصة إجتممعية  وذلك بملغمء 

ان  أ8 اململ املقيد والغير اسمى.
سيتم  إلغمء  أ8 اململ بمم يتنمسب 
اع اشم كة كل بريك في  أ8 اململ 

سواء ان أجل :
برقموي  سليمم5  اوالي  السيد 

1251 حصة إجتممعية.
بنشقرو5  تمودي  احمد  السيد 

1251 حصة إجتممعية.
حصة   124( بمدو  وائيل  السيد 

إجتممعية.
الحظ الجمع العمم االستثنمئي أنه 
في نهمية تخفيض  أ8 اململ اوضوع 
اململ  تم تخفيض  أ8  القرا ،  هذا 
 125.888 الى  د هم   588.888 ان 

د هم.
 6 التعديالت املترتشة على املمدتي5 

و7 ان النظمم األسم�سي.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2822، تحت عدد 138434.
152 P

STE ARL CONSULTING
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك وحيد

اقرهم االجتممعي : 59 بم ع 
الز قطوني إقماة الو ود، الطمبق 
التمسع بقة  قم 26 الدا  الشيضمء

الحل املسشق
املؤ خ  القرا ات  ملحضر  تشعم 
نونبر  فمتح  يوم  بملدا الشيضمء 

قر  الشريك الوحيد لشركة   ،2822

بركة   ،STE ARL CONSULTING

وحيد  بشريك  املسؤولية  احدودة 

القرا ات التملية :

الشركة  املصمدقة على حسمبمت 

 ،2822 أكتوبر   31 يوم  املوقوفة 

طرف  ان  املحر ة  العقود  وكذلك 

املسير عشد الرحيم بشكم وكذلك إبراء 

ذاته كمسير.

إبتداء  للشركة  املسشق  الحل 

وتحديد اقر   ،2822 ان فمتح نونبر 

للشركة  االجتممعي  بمملقر  التصفية 

الكمئن ب 59 بم ع الز قطوني إقماة 

 26 الو ود الطمبق التمسع بقة  قم 

الدا الشيضمء.

الرحيم بشكم  السيد عشد  تعيي5 

كمصفي للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

2 فبراير  التجم ية بملدا الشيضمء يوم 

2823، تحت عدد 56987).

153 P

STE MWM CONSULTING
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة

اقرهم االجتممعي : إقماة ابروكة 

1 بقة  قم 11 بم ع الزيتو5 حي 

الريمض الربمط

املوافقة على بيع الحصص 
وإستقملة املسير املشم ك وتغيير 

الشكل القمنوني للشركة
وتحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة

املؤ خ  االقرا ات  ملحضر  وفقم 

 ،2822 نونبر   24 بتم يخ  بملربمط 

 MWM للشركة  الوحيد  املسير  قر  

CONSULTING، القرا ات التملية :

الحصص  بيع  على  املوافقة 

 ،2822 نونبر   24 االجتممعية بتم يخ 

وتتضمن التفمصيل التملية :

قيمة  إجتممعية  حصة   417

يملكهم  د هم   188 انهم  الواحدة 

تم  بنشقرو5  تمودي  احمد  السيد 

بيعهم بملكمال للسيد وائيل بمدو.
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قيمة  إجتممعية  حصة   417
يملكهم  د هم   188 انهم  الواحدة 
السيد اوالي سليمم5 الشرقموي تم 

بيعهم بملكمال للسيد وائيل بمدو.
يبيع  أ5  الوحيد  املسمهم  يعتبر 
وتم  برعية  االجتممعية  الحصص 

إبالغ الشركة بملشكل الصحيح.
 7  ،6 التعديل املترتب عن املواد 

و15 ان القمنو5 األسم�سي للشركة.
ان  املقداة  االستقملة  قشول 
طرف السيد احمد تمودي بنشقرو5 
ان اهماه كمسير اشم ك في الشركة 

وإبراء ذاته النهمئية ان التسيير.
للشركة  القمنوني  الشكل  تحويل 
الى  املسؤولية  احدودة  بركة  ان 
بشريك  اسؤولية  احدودة  بركة 
ان  النهمئية  ذاته  وإبراء  وحيد 

التسيير.
قشول السيد وائيل بمدو في اهماه 

كمسير وحيد للشركة.
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   2 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823،  تحت عدد 47)132.
154 P

  STE PARADIS NOMADE
السـجــل الـتـجــم ي  قـــم :  18295  

أكـــمديـــــر
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الجمعية  قر ت   ،2823 ينمير   25
الجمع  بمثمبة  املنعقدة  العماة 
املسممة  للشركة  االستثنمئي،  العمم 
ش.م.م.    «  PARADIS NOMADE«
د هم،   188.888,88 برأسممل 
الكمئن اقرهم بأكمدير، دوا  أز ا اك، 

الد ا كة، اميلي :
 Robert, املوافقة والسممح للسيد
 56 بتفويت   ،  Octave, DERUE
السيد  لفمئدة  اجتممعية  حصة 
ولفمئدة   Pierre, Louis, GAUTIER
 Jacqueline, Marie, السيدة 
حصة   146  Bernadette ARIBART
اجتممعية ان اجموع الحصص التي 

يمتلكهم في الشركة.

وبملتملي، تغيير الفصلي5 6 و 7  ان 

القمنو5 األسم�سي للشركة.

تم تعديل  بمقت�سى عقد عرفي،   

القمنو5 األسم�سي للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2823 فبراير   18 بتم يخ  بأكمدير، 

تحت عدد )12841.
للخــــالصة والشيـــــم5

155 P

 STE LE CAMPAS
السـجــل الـتـجــم ي  قـــم :  1953 

أكـــمديـــــر

بتم يخ  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

الجمعية  قر ت   ،2822 نونبر   23

العماة املنعقدة بمثمبة الجمع العمم 

 LE« املسممة  للشركة  اإلستثنمئي 

برأسممل  ش.م.م.،   ،»CAMPAS

اقرهم  الكمئن  د هم،   488.888,88

أكمدير،  طريق   ،(,5 كلم  بمنزكم5، 

إلى  للشركة  اإلجتممعي  املقر  تحويل 

العنوا5 التملي :

كواونة أكمدير، تجزئة  بئر أنز ا5، 

547، الدبيرة الجهمدية.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2823 فبراير   18 بتم يخ  بأكمدير، 

تحت عدد 128419.
للخــــالصة والشيـــــم5

156 P

شركة سوجيفيكوم
العماة  الجمعية  قرا   بمقت�سى 

 29 يوم   املنعقدة   العمدية  الغير 

  STE ECLIPS  ديسمبر 2822،  لشركة

BM-SARL،  واقرهم االجتممعي احل 
2 سيدي  زنقة   67 2 عمم ة  قم   قم 

براهيم فم8.

التصفية النهمئية للشركة.

املصمدقة على تقرير املصفي.

الد ة  السيد  املصفي  ذاة  إبراء 

بد .

لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
املحكمة التجم ية بفم8 تحت عدد 
6294/2823 بتم يخ 28 فبراير 2823. 
157 P

STE POISSON GHOFRANE
SARL AU

اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2823 ينمير   3 بتم يخ  بملربمط 
املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس 
املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخصمئص التملية :
 STE POISSON  : التسمية 

.GHORFRANE
.SARL AU : الصفة القمنونية

املقمول   : االجتممعي  الهدف 
اإلدا ي عملية تجم ية.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
فئة  ان  حصة   1888 الى  اقسمة 
188  د هم للحصة الواحدة اوزعة 

على الشكل التملي :
 1888 اليماني  صملح  السيد 

حصة.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير الى   : السنة اململية 
31 ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة 

االولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
45 بم ع  عمم ة   : املقر االجتممعي 

فرنسم بقة  قم ) اكدال الربمط.
املسير : صملح اليماني.

 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 
.165785

158 P

 STE SUN BRIGHY CENTRE
PRIVE

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : خريشكة 25888 
بلوك أ السوق القديم تقمطع زنقة 
سينمء وزنقة اوالي اسممعيل،  قم 9

السجل التجم ي  قم : 6495
العمدي  العمم  الجمع  بمقت�سى 
2823، تقر  حل  ينمير   31 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة، اشلغ 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
السوق  أ  بلوك  االجتممعي  اقرهم 
وزنقة  سينمء  زنقة  تقمطع  القديم 
خريشكة،   9 اسممعيل،  قم  اوالي 

نتيجة عدم تحقيق الهدف.
بلوك   9 التصفية ب  وحدد اقر 
أ السوق القديم تقمطع زنقة سينمء 
 25888 اسممعيل  اوالي  وزنقة 

خريشكة املغرب.
لودي  احسي5  السيد  وعي5 
للتعريف  الوطنية  للشطمقة  الحمال 
إقماة   : Q317591 والسمكن ب   قم 
املستقشل جه 25 عمم ة 212  قم 14 
كمصفي  الشيضمء،  اعروف  سيدي 
كمالة  سلطمت  وانحته  للشركة 
االجراءات  جميع  إتممم  أجل  ان 

القمنونية.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2823 فبراير   14 بتم يخ  بخريشكة 

تحت عدد 65.
عن النسخة والنص

املكلف بملتصفية : احسي5 لودي

159 P

شركة بيك لوك 
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة
بشريك  وحيد

اقرهم االجتممعي : 15 بم ع األبطمل 
 قم 4 أكدال الربمط

للشركمء  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسجلة في   ،2822 نونبر   29 بتم يخ 
وتم   ،2822 نونبر   29 الربمط بتم يخ 
وضع القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 
اسؤولية احدودة بمملميزات التملية :

التسمية : بركة بيك لوك، بركة 
بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد.
املقر االجتممعي :  15 بم ع األبطمل 

 قم 4 أكدال الربمط.
تجم ي،  وسيط   : املوضوع 
التجم ية،  العمليمت  جميع  عموام 
وغير  العقم ية  اململية،  الصنمعية، 
في  املسمهمة  يمكنهم  التي  العقم ية 

تنيمة الشركة.
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ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسيير الشركة ان طرف  التسير 

السيدة بوعسم8 هند.

د هم   188.888  : الرأسممل 

اوزعة بي5 الشركمء كمم يلي :

 1888  ... السيدة بوعسم8 هند 

حصة.

املجموع .... 1888 حصة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

تحت عدد   ،2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133475

160 P

STE LRQA GROUP LIMITED

فرع في املغرب

اقرهم االجتممعي : )12 بم ع انفم 

وزاوية زنقة لحسن الشصري  قم 22 

الطمبق 2 الدا الشيضمء

بنمء على التوكيل الرسمي الصمد  

بركة  امثلي  قشل  ان  إنجلترا  في 

LRQA GROUP LIMITED، بتم يخ 7 

نوفمبر 2822، لقد تقر  ام يلي :

الفمطن  السيد  بيد  تعيي5 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

لشركة  كمدير   C296144  قم 

 STE LRQA GROUP LIMITED

ليحل   SUCCORSAL AU MAROC

الحق  عشد  السيد  السمبق  احل 

الحمري.

اإلجراءات القمنونية.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 

فبراير   21 بتم يخ  بملدا الشيضمء 

2823، تحت عدد 59673).
ان أجل االعال5 والنشر

161 P

 STE MYWN NEGOCE
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة

بشريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : عمم ة 38 بقة 

 قم ) بم ع اوالي أحمد الوكيلي 

حسم5 الربمط

السجل التجم ي  قم : 1)1668

تأسيس بركة
 26 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2823، تم تأسيس بركة ذات  ينمير 

الشريك  ذات  احدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصمئص  التملية :

 STE MYWN  : التسمية 

.NEGOCE SARL AU

نشمط الشركة : اقمول أعممل أو 

تشييد اختلفة، اقمول النقل، تأجير 

اعدات النقل.

38 بقة  :  عمم ة  املقر االجتممعي 

الوكيلي  احمد  اوالي  بم ع   (  قم 

حسم5 الربمط.

لقد تم تحديد   :  أسممل الشركة 

حصة   1888 في  الشركة   أسممل 

188 د هم  اجتممعية قيمة الواحدة 

اوزعة كملتملي :

 1888  .... ارواد  عزيزة  السيدة 

حصة اجتممعية.

تسيير الشركة : ان طرف السيدة 

عزيزة ارواد.

ان فمتح ينمير الى   : السنة اململية 

بمستثنمء  سنة  كل  ان  ديسمبر   31

تم يخ  ان  تبتدئ  التي  االولى  السنة 

التقييد في السجل التجم ي.

لقد تم تحديد ادة الشركة في 99 

سنة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

تحت  قم   ،2823 فبراير   9 بتم يخ 

السجل التجم ي 1)1668.
للنشر واالعال5

162 P

 STE THE MEDICAL

FARMERS
SARL

اقرهم االجتممعي : دوا  افرنو قيمدة 
اونم5 بمب برد بفشمو5

تأسيس بركة
تم  خمص،  عرفي  عقد  بموجب 
النظمم األسم�سي لشركة ذات  إنشمء 
بملخصمئص  احدودة  اسؤولية 

التملية :
 STE THE MEDICAL  : التسمية 

.FARMERS SARL
املدة : 99 سنة ابتداء ان تسجيل 

الشركة في السجل التجم ي.
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

اسؤولية احدودة.
الغرض : الز اعة بكمفة أبكملهم.

املقر االجتممعي : دوا  افرنو قيمدة 
اونم5 بمب برد بفشمو5.

د هم   188.888  : الرأسممل 
اقسمة الى 1888 حصة بقيمة 188 
د هم لكل حصة كلهم اكتتشة واحر ة 

واوزعة على الشركمء :
 258  ... املهديوي  أيمن  السيد 

حصة.
 258  .... الفونتي  احمد  السيد 

حصة.
 ... السيد عشد الحفيظ املحمسني 

258 حصة.
السيد اسالم اد وني 258 حصة.
الفونتي  احمد  السيد   : التسيير 

وأيمن املهديوي.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
السجل  بشفشمو5،  االبتدائية 

التجم ي  قم 1775.
163 P

STE THE AUXILITOR
SARL AU

اقرهم االجتممعي : عمم ة 38 بقة 
 قم ) اوالي احمد لوكيلي حسم5 

الربمط
تأسيس بركة

تم  خمص،  عرفي  عقد  بموجب 

النظمم األسم�سي لشركة ذات  إنشمء 
وحيد  بشريك  احدودة  اسؤولية 

بملخصمئص التملية :

 STE THE AUXILITOR : التسمية
.SARL AU

املدة : 99 سنة ابتداء ان تسجيل 
الشركة في السجل التجم ي.

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 
اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

وإنشمءات  أعممل    : الغرض 
اختلفة.

بقة   38 عمم ة   : املقر االجتممعي 
لوكيلي حسم5  احمد  اوالي   (  قم 

الربمط.
د هم   188.888  : الرأسممل 
اقسمة الى 1888 حصة بقيمة 188 
بملكمال  ادفوعة  انهمم  لكل   د هم 
اسالم  للسيد  الوحيد  بملشريك 

اد وني.
التسيير : السيد اسالم اد وني.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ي  السجل  بملربمط،  التجم ية 

 قم 99)165.
164 P

ائتممنية أسفم  كونسمي

بقة  قم 4 جنم5 النهضة 1 الربمط

الهمتف النقمل:37 43 74 8662

الهمتف 85.37.72.97.68

عقد تسيير محل تجاري
 السيد  أ احمد أارير

العنوا5 : بلوك   36  قم18   
اليوسفية  الشرقية الربمط.

 17 يوم  املبرم  العقد  على  بنمءا 
احل  بتسيير  املتعلق   2821 نونبر 
في السجل التجم ي  تجم ي املسجل  
بملربمط  تحت  قم 2)355 وذلك بي5
اغربي  أارير   أاحمد  السيد   
الوطنية  للشطمقة  وحمال  الجنسية  
املحل  )صمحب   B  36785  قم 
التجم ي( والسيد احمد أارير اغربي 
الوطنية  للشطمقة  وحمال  الجنسية  

 قم  A727287 )املسير الجديد(.
و بنمءا كذلك على امللحق و الذي 
التجم ي  السجل  فيه  قم  أضيف 

واملبرم يوم 2 ينمير 2823.
تطشيقم  بدلك  اإلعال5  يتم  فمنه 

ملقتضيمت القمنو5.
للشيــــــــــــم5

165 P
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 STE TRADING ZONE
MAROC

SARL
 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : اتجر  قم 2 
عمم ة  قم 31 تجزئة احجوب تمم ة

تأسيس بركة
حر   عرفي  عقد  بمقت�سى 
األسم�سي  القمنو5  وضع  تم  بتمم ة 
وذات  املسؤولية،  احدودة  لشركة 

املواصفمت التملية :
زو5  ترادين   : بركة  التسمية 

ام وك، ش.م.م.
 2 اتجر  قم   : االجتممعي  املقر 
عمم ة  قم 31 تجزئة احجوب تمم ة.

في  امل  الرأ8  حدد   : الرأسممل 
 1888 ان  اكو5  د هم   188.888
حصة ان فئة 188 د هم لكل حصة 

لفمئدة :
 688  ... علوي  توفيق  السيد 

حصة.
 488  ..... سوسم5  زينب  السيدة 

حصة.
الغرض : تمجر، استيراد وتصدير.

املدة : 99 سنة.
السيد  الشركة  يسير   : املسير 

توفيق علوي ملدة غير احددة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 االبتدائية بتمم ة في تم يخ 

2823، تحت عدد 449)13.
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STE RBAIE INVEST
SARL

 أ8 اململ : 188.888 د هم 
اقرهم االجتممعي : 12 اكر  زنقة 

لشنم5  قم 3 املحيط الربمط
تأسيس بركة

حر   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم وضع القمنو5 األسم�سي  بملربمط  
وذات  املسؤولية،  احدودة  لشركة 

املواصفمت التملية :
التسمية بركة : ا  بمي أنفيست، 

ش.م.م.

1 اكر  زنقة   ،2  : املقر االجتممعي 
لشنم5  قم 3 املحيط الربمط.

في  اململ  حدد  أ8   : الرأسممل 
 1888 ان  اكو5  د هم   188.888
حصة ان فئة 188 د هم لكل حصة 

لفمئدة :
السيد الكسند  ادي جوصمي ... 

588 حصة.
 588 السيد نسيم بن حليمة..... 

حصة.
النشمط  في  اقمول   : الغرض 

التجم ي.
استيراد اواد التجميل.

املدة : 99 سنة.
السيد  الشركة  يسير   : املسير 
بن  ونسيم  جوصمي  ادي  ألكسند  

حليمة  ملدة غير احدودة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 تم يخ  بملربمط،  التجم ية 

2823، تحت  قم 166333.
167 P

THE BEST FINANCIAL ADVICE
M&M AUDIT

EXPERTISE - CONSEIL- FISCALITE

 STE OPUS VALUE
SARL

السجل التجم يي  قم : 87))18
العمم  الجمع  احضر   بمقت�سى 
ينمير   28 بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي 
 OPUS بركة  بركمء  قر    ،2823
املسؤولية  ذات   ،  VALUE SARL

املحدودة ام يلي :
املوافقة على بيع الحصص :

بيع 333 حصة بقيمة 188 د هم 
لكل واحدة ان طرف السيد وهيب 
الدين  عز  السيد  لفمئدة  لحسي5 

كدي�سي.
بيع 334 حصة بقيمة 188 د هم 
لكل واحدة ان طرف السيد الطيبي 
الدين  عز  السيد  لفمئدة  انصف  

كدي�سي.
بيع 333 حصة بقيمة 188 د هم 
لكل واحدة ان طرف السيد النحمل 
عشد العظيم  لفمئدة السيد عز الدين 

كدي�سي.

الحسي5  وهيب  السيد  إستقملة 
ان وظيفته كمسير للشركة اع تبرئة 

ذاته طيلة ادة التسيير.
كدي�سي  الدين  عز  السيد  تعيي5 
غير  لفترة  للشركة  جديد  كمسير 

احدودة.
تعديل املمدة 1، 2، 6، 7 و13 ان 
النظمم األسم�سي للشركة ليأخذ بعي5 

االعتشم  التقسيم الجديد.
للشركة  القمنونية  الصفة  تغيير 
ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 
الى بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد.
والتقييد  القمنوني  اإليداع  تم 
املحكمة  لدى  التجم ي  بملسجل 
فبراير   16 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823، تحت عدد 1341.
168 P

 STE S/Y INVEST
SARL AU

الحل املسشق للشركة
بمقت�سى احضر الجمع العمم غير 
ديسمبر   13 بتم يخ  املنعقد  العمدي 
 S/Y بمملقر االجتممعي لشركة   ،2822

INVEST SARL AU، تقر  ام يلي :
الحل املسشق للشركة.

برع�سي  أحمد  السيد  تعيي5 
اصفي للشركة.

بملربمط  التصفية  اقر  تحديد 
يعقوب  بويتمت   19 188  قم  ج ب 

املنصو .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823، تحت عدد 133494.
169 P

  ائتمـمنيـة  تكنيـك أسيسطـمنـس ش.ذ.م.م.
111 , بـم ع ولـي العهـد 

طنجـــة

STE FAGASTATION 
 SARL 

 أسمملهم : 1.288.888 د هم
اقرهم اإلجتممعي  : اينمء الصيد 
طنجة، احطة الوقود إفريقيم 

8.ت.  قم : 18481

هشة الحصص اإلجتممعية 
احـضـر   قـرا ات   بـمـوجـب   

للشركمء   اإلستثنمئي   العمم   الجـمع  

 38 بـتـم يـخ  بطنجة   الـمـنـعقد  

 « املسممة  للـشركـة     2823 ينمير 

فكمسطمسيو5 ش.ذ.م.م. »  أسـمـملـهـم 

اــقـرهـم  د هـم،   1.288.888,88

طنجة،  الصيد  اينمء  االجــتـمـمعـي  

احطة الوقود إفريقيم، تقر  ام يـلي :

حصة    2(1 هشة  على  املوافقة 

188,88د هم  فئة   ان  اجتممعية 

واملسددة  املكتتشة  الواحدة  للحصة 

اقمبلهم والتي تمت ان طرف : 

 (32( بوضز ا  اونمت  السيدة 

السيد  لفمئدة  اجتممعية  حصة 

احمد سعيد اوحند و عمر.

 (32( بوضز ا  اونمت  السيدة 

حصة اجتممعية لفمئدة السيد عشد 

الحكيم اوحند و عمر.

 (31( بوضز ا  اونمت  السيدة 

حصة اجتممعية لفمئدة السيد عشد 

الواحد اوحند و عمر.

 (32( بوضز ا  اونمت  السيدة 

حصة اجتممعية لفمئدة السيد  بيد 

اوحند و عمر.

 (32( بوضز ا  اونمت  السيدة 

حصة اجتممعية لفمئدة السيد نو  

الدين اوحند و عمر.- 

حصة   )32( السيدة اونمت بوضز ا 

خملد  السيد  لفمئدة  اجتممعية 

اوحند و عمر.

 (98( بوضز ا  اونمت  السيدة 

السيدة  لفمئدة  اجتممعية  حصة 

نعيمة اوحند و عمر.

 و بملتملي تم  تعديل الفصول  )7) 

و ))( النظمم األسم�سي.

لــدى   الـقمنوني   اإليداع   تم    

بـتـم يخ   بطنجة   الـتـجـم ية   املـحـكـمـة  

عدد   تحت   ،2823 فبراير   14

.262752
  اقتطف و بيم5 النشر 

ائتممنية تكنيك أسيسطمنس     
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ائتمـمنيـة  تكنيـك أسيسطـمنـس ش.ذ.م.م.
111 , بـم ع ولـي العهـد 

طنجـــة

 STE CASA ANGELA 
 SARL A AU

 أسمملهم : 188.888 د هم
اقرهم اإلجتممعي : تمم ة، بم ع 
الحسن الثمني، إقماة التوحيد، 

عمم ة  قم 2، بقة 9
8.ت : 129235

تحويل املقر اإلجتممعي
بـمـوجـب قـرا ات الشريك الوحيد 
للشركة »كمزا أنجيال« ش.ذ.م.م. ذات 
أبريل   1( بـتـم يـخ  الوحيد  الشريك 
د هـم،   188.888 2822،  أسـمـملـهـم 
بم ع  بتمم ة،  االجــتـمـمعـي  اــقـرهـم 
التوحيد،  إقماة  الثمني،  الحسن 

عمم ة  قم 2، بقة 9، تقر  ام يلي :
املقر  تحويل   على  املصمدقة 
 اإلجتممعي للشركة ان العنوا5 التملي :
إقماة  الثمني،  الحسن  بم ع  تمم ة، 
التوحيد، عمم ة  قم 2، بقة 9،  إلى 
العنوا5 الجديد والذي أصشح كمآلتي : 
إقماة غملية  حي املجمهدين،  طنجة، 

2، املكتب  قم 18، الطمبق األ �سي.
بتمم ة  التجم ي  السجل  بطب 
املقر  تحويل  بعد    129235  :  قم 

اإلجتممعي.
التجم ي  بملسجل  التسجيل 

بطنجة تحت  قم 5)1358.
القمنو5  ان   )4( الفصل  تعديل 

األسم�سي  للشركة.
تم اإليداع الـقمنوني لــدى املـحـكـمـة 
فبراير   17 بـتم يخ  بطنجة  الـتـجـم ية 
2823،  تحت عدد 4))262.                

  اقتطف و بيم5 النشر 
ائتممنية تكنيك أسيسطمنس
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ائـتمـمنـية  تكـنيك أسـيسـطـمنس
111،  بـم ع ولـي الـعـهـد

طـنـجـة

 STE AL MIFTAH PROPERTY
SARL AU

تأسيس الشركة
بطنجة  عـرفـي  عـقــد  بـمـوجـب 
وضع  تـم   ،2823 31ينمير  بـتـم يـخ 

ذات  للشركـة  األسـمسـي  الـقمنـو5 
الشريك  ذات  اــحــدودة  اـسـؤولـيـة 

الوحيد ذات الـخصـمئـص الـتملـية :
الـتـسـمـية : املفتمح  بروبيرتي.

الـشـكل    :   بـركــة ذات اـسـؤولـيـة 
اـحـدودة ذات الشريك الوحيد. 

الـهــدف :   وكملة عقم ية، األنشطة 
العقم ية لفمئدة أطراف ثملثة، تسيير 
أو  األاد  الطويل  الكراء  اإليجم ات، 

القصير األاد.
 33 طنجة،   : االجتممعـي  الـمـقر 

بم ع فم8، الطمبق األ �سي.
 الـمـدة  :  99 سنة.

الرأسممل  حدد   : الرأسـممل 
االجتممعي في 18.888 د هم، اقسمة 
ان  اجتممعية  حصة   188 على 
الواحدة،  للحصة  د هم   188 فئة 
عند  براتهم  وتسديدهم  تحريرهم  تم 
اإلكتتمب ان طرف الشريك الوحيد 

السيد عمر الشقملي.
 اإلدا ة : يعتبر السيد عمر الشقملي 
املسيرالوحيد للشركة وذلك  ملدة غير 

احدودة.
في  تبتدئ   : االجتممعية  السنة 
دجنبر اـن   31 فمتح ينمير و تنتهي في 
كل سنة عدا السنة األولى تبتدأ عند 

التأسيس. 
تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضشط 
 15 املحكمة التجم ية بطنجة بتم يخ 
 ،262(2( 2823،  تحت عدد  فبراير 

سجل تجم ي  قم 135825.
 اـقـتـطـف و بـيـم5 للـــنــشــر 

   ائـتمـمنـية  تكـنيك أسـيسـطـمنس

172 P

 STE HALAWIYAT AL MAHA
CHARKIYA

SARL
السجل التجم ي  قم : 211)2

بمقت�سى  املحضر الرسمي املؤ خ 
بسال،   2823 فبراير  فمتح  يواه  في 
 HALAWIYAT لقد قر  بركمء بركة
 ،AL MAHA CHARKIYA SARL
السيد احمد  وتكليف  الشركة  حل 
الزيم5 بمهمم حل والتشطيب النهمئي 

للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 االبتدائية بمدينة الخميسمت في 
فبراير 2823، تحت اإليداع عدد 34.
173 P

 STE CAFE YAAKOUB
SARL

 STE CAFE  : الشركة  اسم 
.YAAKOUB SARL

الصفة القمنونية : ش.م.م.
 1(  : تم يخ تسجيل العقد العرفي 

ينمير 2823 بسال.
الهدف االجتممعي : اقهى.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
اقسمة الى 1888 حصة ان فئة 188 
للشريكي5  الواحدة  للحصة  د هم 

على الشكل التملي :
حنم5 بربوش 588 حصة.

 588 بوقرو  اململك  عشد  اوالي 
حصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.
ان فمتح ينمير الى   : السنة اململية 
31 ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة 

االولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املحل التجم ي،   : املقر االجتممعي 
قطمع الوئمم كريم5 1  قم ) لعيميدة 

سال.
التسيير : السيدة حنم5 بربوش.

التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 
بمملحكمة االبتدائية بسال : 3)374.
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STE TOUHFA ACHARK
SARL

السجل التجم ي  قم : 158919
بمقت�سى  املحضر الرسمي املؤ خ 
في يواه فمتح فبراير 2823 بسال، لقد 
 STE   : لشركة  الوحيد  بريك  قر  

.TOUHFA ACHARK
 78 بيع  الزيم5  عثمم5  السيد 
حصة ان اجموع 188 حصة للسيد 

احمد الزيم5.
استقملة السيد عثمم5 الزيم5 ان 
احمد  السيد  وتعيي5  التسيير  اهمم 

الزيم5 بمهمم التسيير.

تغيير الشكل القمنوني للشركة ان 

.SARL الى SARL AU

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط  في ) فبراير 2823، 

تحت  قم 133428 والسجل الترتيبي 

 قم 1422.
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»DELUX SCANDINAVIA«

بركة ذات اسؤولية احدودة 

 أسمملهم 18.888 د هم

دوا  والد غيث، جممعة أم عزة، عي5 

عودة تمم ة

سجل التجم ي : 79773

تعريف الضريبي : 8)33365  

بهمدة التعريف املوحد : 

881432667888839

 9 يوم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 DELUX« لشركة   ،2823 ينمير 

ذات  بركة   ،»SCANDINAVIA

اسؤولية احدودة  أسمملهم 18.888 

د هم،كمئنة بدوا  والد غيث، جممعة 

أم عزة، عي5 عودة، تمم ة تقر  ام يلي: 

1 - تغيير املقر االجتممعي :

جممعة أم  دوا  والد غيث،   : ان 

عزة، عي5 عودة تمم ة.

تجزئة   79 �سي  :  قم  إلى   

عمملة  عودة،  عي5  جممعة  الفضل 

الصخيرات، تمم ة.

األسم�سي  النظمم  تعديل   -  2

لشركة.

األسم�سي  النظمم  تحيي5   -  3

لشركة.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 

 15 املحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 

فبراير 2823 تحت  قم 133326.

176 P
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 AFRICAN COMPANY OF
GLOBAL PROGRESS

 قم السجل التجم ي : 137747
تفويت الحصص االجتممعية

توسيع نشمط الشركة
تحويل املقر االجتممعي للشركة
استقملة املسير وتعيي5 اسير

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
يوليو  4 بتم يخ  املنعقد   االستثنمئي 
بركة  في  املسمهمو5  قر    2822
 AFRICAN COMPANY OF
ذات   GLOBAL PROGRESS

اسؤولية احدودة كملتملي :
تفويت السيد اسممعيل القرطبي 
السيد  لفمئدة  حصة  خمسممئة 
يمسي5 اهدا5 ليصشح السيد يمسي5 
 1888 بـ  الوحيد  الشريك  اهدا5 

حصة اجتممعية.
توسيع نشمط الشركة إلى اكتب 

استشم ات.
 استقملة السيد اسممعيل القرطبي
وتعيي5 السيد يمسي5 اهدا5 املسير 

الوحيد للشركة.
79 بم ع  تحويل اقر الشركة ان 
ابن سينم بقة  قم 14 أكدال الربمط 

إلى حي الحسني  قم 71) الداخلة.
للشركة  القمنوني  الوضع  تغيير 
ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد.
تعديل النظمم األسم�سي للشركة.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
 28 املحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 

ينمير 2823 تحت  قم 132391.
177 P

INOV PETROLE SA
بركة اسمهمة

 أسمملهم : 58.888.888 د هم
املقر الرئي�سي : BD159 يعقوب 
 املنصو  الطمبق الثملث  قم 12

الدا  الشيضمء
اسجلةبملسجل التجم ي تحت  قم 

186277
على اداوالت اجلس اإلدا ة  بنمء 

بتم يخ 6 فبراير 2823 تقر  ام يلي :

 استقملة السيد عمدل عمراوي والسيدة
حنم5 قرافي والسيدة خديجة بوازبرا 
AA PROMO ان انمصشنهم  وبركة 

كمتصرفي5.
إقملة السيدة خديجة بوازبرا ان 

انصبهم كمديرة عماة انتدبة.
 14 يوم  تم  القمنوني  اإليداع 
فبراير 2823 بملسجل التجم ي بملدا  

الشيضمء تحت  قم 52)55).
178 P

TASSENA TRAVAUX
بركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم هو 188.888 د هم
املقر االجتممعي : اشنى 1532 الطمبق 

األ �سي  قم 1 اسيرة 2 تمم ة
العمم  الجمع  لقرا ات  تشعم 
 TASSENA لشركة  االستثنمئي 
احدودة  بركة   TRAVAUX
املسؤولية املنعقد بتم يخ 25 ديسمبر 

2822 تم إقرا  ام يلي :
ان  الشركة  ان  أسممل  الرفع 
د هم   5(4.588 د هم إلى   188.888
بخلق 45).4 سهم جديد بقيمة 188 
الجم ي  الحسمب  ان  للواحد  د هم 
د هم،   5(4.588 بقيمة  للشركمء 
الشركة  ان  أسممل  التخفيض  تم 
أجل  ان  د هم   3(4.588 بقيمة 
ااتصمص خسم ة السنوات السمبقة.
الجديد  الرأسممل  يكو5  وبهذا 
د هم اقسم   288.888 للشركة هو 

على الشكل التملي :
 58.888 عمم ة  احجوب  السيد 

د هم.
السيد عالل عمم ة 58.888 د هم.

 58.888 عمم ة  السيد  بيد 
د هم.

 58.888 السيد عشد العملي عمم ة 
د هم.

تعديل الفصلي5 6 و 7 ان القمنو5 
األسم�سي للشركة.

املصمدقة على الصيغة الجديدة 
للقمنو5 األسم�سي للشركة.

للشركة  القمنوني  اإليداع  تم 
بمملحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 21 

فبراير 2823 تحت  قم 25)132.
179 P

استدراك خطأ
STE ARSOROM بركة
بركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : تجزئة الخير  قم 
225 حي الخير ح ي م الربمط

الرسمية  بملجريدة  لإلعال5  تشعم 
عدد )575 بتم يخ ) ام 8 2823.

نقول : 
بمملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 وتحت  قم 1)1662.
عوض : 

بمملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 وتحت  قم 166233.
180 P

DRISS AUTO LOCATION
بركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
 أسمملهم هو 188.888 د هم

املقر االجتممعي :  قم 22) حي املنزه 
الطمبق األ �سي ح ي م الربمط

العمم  الجمع  لقرا ات  تشعم 
 DRISS AUTO لشركة  االستثنمئي 
احدودة  بركة   LOCATION
الوحيد  الشريك  ذات  املسؤولية 
تم   2823 ينمير   16 بتم يخ  املنعقد 

إقرا  ام يلي :
ان  الشركة  في  أسممل  الزيمدة 
188.888 د هم إلى 125.888 د هم.

املوافقة على الشريك الجديد.
تغيير الشكل القمنوني ان بركة 
الشريك  ذات  املسؤولية  احدودة 
الوحيد إلى بركة احدودة املسؤولية.
ان   7 و   6  ،1 الفصول  تعديل 

القمنو5 األسم�سي للشركة.
الجديدة  الصيغة  على  املوافقة 

للقمنو5 األسم�سي.
للشركة  القمنوني  اإليداع  تم 
بمملحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 21 

فبراير 2823 تحت  قم 133446.
181 P

بركة صوفينو  للمحمسشة واإلعالايمت 

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد
املقر االجتممعي : زاوية بم ع اوالي عشد العزيز 

وزنقة واد املخمز5  قم 5 و ) القنيطرة

الهمتف : 71.)85.37.37.7

النقمل : )86.62.34.91.9

الفمكس : )85.37.36.25.3

BEINFRA شركة
ش.ذ.م.م ش.و

بركة ذات اسؤولية احدودة 

للشريك الوحيد
 أسمملهم : 588.888 د هم

املقر االجتممعي : 59 بم ع اوالي 

عشد العزيز إقماة اوالي عشد العزيز 
 قم 4 القنيطرة

السجل التجم ي  قم 77)65

إقرا  بمإلفراج عن  بعي5 2/4 ان 
 أ8 اململ أي 125.888 د هم

التعديل املترابط للممدتي5 6 و 7 ان 
القمنو5 األسم�سي

العمم  الجمع  قرا   بموجب 

املنعقد  الوحيد  للشريك  االستثنمئي 

لشركة   2823 فبراير   6 بتم يخ 

اسؤولية  ذات  بركة   BEINFRA

الوحيد  أسمملهم  للشريك   احدودة 

: االجتممعي  اقرهم  د هم   588.888 

عشد  اوالي  بم ع   59 بملقنيطرة 

العزيز إقماة اوالي عشد العزيز  قم 4.

الشريك الوحيد قر  :

 4/2 بمإلفراج عن  بعي5  بمإلقرا  

 125.888 اشلغ  أي  اململ  ان  أ8 

د هم لإلفراج الجزئي الثمني عن  أ8 

اململ.

 7 و   6 التعديل املترابط للممدتي5 

ان القمنو5 األسم�سي.

في  والتغيير  القمنوني  اإليداع  تم 

السجل التجم ي لدى كتمبة الضشط 

بملقنيطرة االبتدائية   بمملحكمة 

عدد  تحت   2823 فبراير   13 بتم يخ 

لإليداع  بملنسشة   687 التوالي  على 

94317 بملنسشة للتعديل  القمنوني و 

في السجل التجم ي.
للضشط والنشر

ان أجل املستخرج واإلبم ة
صوفينو 

182 P
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بركة صوفينو  للمحمسشة واإلعالايمت 

ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

املقر االجتممعي : زاوية بم ع اوالي عشد العزيز 

وزنقة واد املخمز5  قم 5 و ) القنيطرة

الهمتف : 71.)85.37.37.7

النقمل : )86.62.34.91.9

الفمكس : )85.37.36.25.3

AM SPEED CAR شركة
ش.ذ.م.م 

بركة ذات اسؤولية احدودة 
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي :  قم 6 بم ع اوالي 

عشد العزيز الطمبق الرابع اكتب  قم 

7 القنيطرة

السجل التجم ي  قم 64373

انحالل حبي اسشق للشركة
تعيي5 اصفي للشركة
تعيي5 اقر التصفية

العمم  الجمع  قرا   بموجب 

 4 املنعقد بتم يخ  االستثنمئي للشركمء 

 AM SPEED لشركة   2822 نوفمبر 

CAR بركة ذات اسؤولية احدودة 
اقرهم  د هم   188.888  أسمملهم 
6 بم ع  بملقنيطرة  قم   : االجتممعي 

الرابع  الطمبق  العزيز  عشد  اوالي 

اكتب  قم 7 .

الشركمء قر و :

للشركة  املسشق  الحبي  االنحالل 

ابتداء ان 4 نوفمبر 2822.

بقرو5  احمد  السيد  تعيي5 

كمصفي.

الحشية  التصفية  اقر  تعيي5 
بم ع   6 بملقنيطرة  قم  املسشقة 

الرابع  الطمبق  العزيز  عشد  اوالي 

اكتب  قم 7.

في  والتغيير  القمنوني  اإليداع  تم 

السجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية 

 2823 فبراير   2 بتم يخ  بملقنيطرة 

بملنسشة   478 تحت عدد على التوالي 

بملنسشة   94218 لإليداع القمنوني و 

للتغيير في السجل التجم ي.
للضشط والنشر

ان أجل املستخرج واإلبم ة

صوفينو 

183 P

صومبيب ش.م.م
بركة احدودة املسؤولية

الرأسممل : 288.888 د هم

املقر االجتممعي : 159 بم ع املقمواة 

 قم 13C الدا  الشيضمء

حل الشركة
تعيي5 املصفي
اقر التصفية
RC : 86259

طشقم للقرا  بتم يخ 23 ينمير 2823 

قر  بركمء صواشيب بركة احدودة 

املسؤولية ام يلي :

حل الشركة.

السيد املصطفى   : تعيي5 املصفي 

بوبم5.

اقر التصفية : 159 بم ع املقمواة 

 قم 13C الدا  الشيضمء.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط 

 لدى املحكمة التجم ية بملدا  الشيضمء

تحت  قم   2823 فبراير   9 بتم يخ 

.(57987
اإلدا ة

184 P

ميد إيلفاج ش.م.م
بركة احدودة املسؤولية

الرأسممل : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : 18 حي الفتح 3 

زنقة 1  قم 17 الطمبق األول عي5 

الشق الدا  الشيضمء

توسيع نشمط الشركة
 2811 امي   5 طشقم للقرا  بتم يخ 

بركة  إيلفمج  ايد  بركمء  قر  

احدودة املسؤولية ام يلي :

استيراد   : توسيع نشمط الشركة 

املوا�سي واألبقم  والكتمكيت والشيض.

تعديل قمنوني للفصل 3.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط 

 لدى املحكمة التجم ية بملدا  الشيضمء

تحت  قم   2811 امي   27 بتم يخ 

.88376(9
اإلدا ة

185 P

CABINET CONSEIL D’EXPERTS

بركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
 أسمملهم 588.888 د هم

1 بم ع الشهيد ضيمء الرحمم5 قطمع 1 بلوك ج 

السوي�سي الربمط

VOYAGE KCHAF SARIAA
بركة احدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
 أسمملهم 188.888 د هم

1 بم ع سيدي اوان إقماة 

اليمسمي5  قم B813 الدا  الشيضمء

الوحيد  الشريك  قرا   بموجب 

بتم يخ 4 ينمير 2823 تقر  ام يلي :

تحويل املقر االجتممعي للشركة :

بم ع سيدي اوان إقماة   1 ان 

الدا  الشيضمء   B813 اليمسمي5  قم 
الطمبق   4 44  قم  إلى تجزئة الوفمق 

األول تمم ة.

تعديل الهدف االجتممعي للشركة :

اقمول شحن السلع واإل سمليمت 

السريعة.

املسمفرين  نقل  خدامت  اقمولة 

عبر السيم ات )نقل املستخداي5(.

اقمول خدامت النقل السيمحي.

العمليمت  جميع  عمم  وبشكل 

والتجم ية اململية  املعماالت   أو 

اشمبر بشكل  املتعلقة  العقم ات   أو 

أو غير اشمبر كليم أو جزئيم بمملعماالت 

املشم  إليهم أعاله.

تعديل النظمم األسم�سي :

تعديل  الوحيد  الشريك  قر  

 3 النظمم األسم�سي للشركة في امدته 

و 4 حيث جمء :

املمدة 3 : الهدف :

اقمول شحن السلع واإل سمليمت 

السريعة.

املسمفرين  نقل  خدامت  اقمولة 

عبر السيم ات )نقل املستخداي5(.

اقمول خدامت النقل السيمحي.

العمليمت  جميع  عمم  وبشكل 

والتجم ية اململية  املعماالت   أو 

اشمبر بشكل  املتعلقة  العقم ات   أو 

أو غير اشمبر كليم أو جزئيم بمملعماالت 

املشم  إليهم أعاله.

تجزئة   : للشركة  االجتممعي  املقر 
الوفمق 44  قم 4 الطمبق األول تمم ة.

تحيي5 النظمم األسم�سي.
الوكملة للقيمم بمإلجراءات.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
 2823 فبراير   28 بتم يخ  الشيضمء 

تحت  قم 59443).
186 P

ULTIMMO
SARL AU

اسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بملربمط قد تم وضع   2823 فبراير   4
تحمل  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

الخصمئص التملية :

.ULTIMMO : التسمية
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بريك وحيد.
اإلعالايمت   : االجتممعي  الهدف 

انعش عقم ي.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 
السيد  الواحدة  د هم للحصة   188

عشد الكريم اليو�سي 1888 حصة.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
السجل  وضع  النهمئي  الـتأسيس 

التجم ي.
ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 
31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املسير : السيدة احمد جدعم5.

التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 
التجم ي  السجل  133329  قم   :
166223 بمملحكمة التجم ية الربمط.
187 P

DOM REAL ESTATE
SARL

تحمل  بركة  تأسيس  تم 
بتم يخ بملربمط   التملية   الصفمت 

27 ينمير 2823 :
 DOM REAL  : اللقب االجتممعي 

.ESTATE SARL
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤوليمت املحدودة.
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الهدف االجتممعي : غرض الشركة 

سواء في املغرب أو في الخم ج :

األ ا�سي  وإدا ة  ترويج  خداة 

والعقم ات ؛

تسويق وتأجير وإدا ة العقم ات ؛

جميع عمليمت الد أسة والتمثيل 

واإل سمليمت  والسمسرة  والوسمطة 

بمملجمالت  املتعلقة  والعموالت 

املذكو ة أعاله ؛

االستحواذ على حصة أو اصلحة 

بأي بكل ان األبكمل في أي بركة أو 

اؤسسة أو اؤسسة أو عمل تجم ي 

له غرض اممثل أو اكمل أو ذي صلة.

تم تحديد  أ8 اململ   :  أ8 اململ 

ألف  )امئة  د هم   188.888 بمشلغ 

د هم( اقسم إلى 1888 د هم بقيمة 

188 د هم )امئة د هم(، اقسمة على 

النحو التملي :

 IT TECH SUPPORT الشركة 

امثلة ان طرف السيد عشد الرزاق 

د هم   34.888 املخوخي  الشوكيلي 

اقسمة إلى 348 حصة ان فئة 188 

د هم ؛

امثلة   SPIKE INVEST الشركة 

ان طرف السيد عشد الرزاق الشوكيلي 

إلى  د هم اقسمة   66.888 املخوخي 

668 حصة ان فئة 188 د هم ؛

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الـتأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

زاوية زنقة بهت   : املقر االجتممعي 

 - أكدال   1 بقة   ،( سشو،  ووادي 

الربمط.

الرزاق  عشد  السيد   : التسيير 

الشوكيلي املخوخي.

املحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التسجيل  بملربمط  قم  التجم ية 

التجم ي 166159.

188 P

STE SOISUR
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 188.888 د هم

اقر هم االجتممعي : زاوية بهت ووادي 
سشو، )، بقة 1 أكدال - الربمط
السجل التجم ي  قم : 168531

املؤ خ  العمم  الجمع  بمقت�سى 
2823، قر ا اسؤولو  ينمير   2 بتم يخ 

بركة STE SOISUR ام يلي :
الحل املسشق للشركة ؛

بنمملي  توفيق  السيد  تعيي5 
كمصفي للشركة ؛

لتصفية  االجتممعي  املقر  تحديد 
الكمئن  االجتممعي  بمقرهم  الشركة 
)، بقة 1  زاوية بهت ووادي سشو، 

أكدال - الربمط.
بمملحكمة  تم  القمنوني  اإليداع 
التجم ية بملربمط تحت  قم 133243  

بتم يخ 14 فبراير 2823.
189 P

BV STOCK
SARL AU

 بركة ذات اسؤولية احدودة
ان بريك واحد

تأسيس بركة تحمل الصفمت 
التملية بملربمط بتم يخ 16 ينمير 2823 
 BV STOCK  : االجتممعي  اللقب 

.SARL AU
بركة   : القمنونية  الصفة 
احدودة اسؤولية   ذات 

ان بريك واحد.
الهدف االجتممعي : غرض الشركة 

في املغرب أو في الخم ج :
أنواع  جميع  عماة،  بنمء  بركة 
أعممل الشنمء والتجديد لجميع أنواع 
املشمني، وبشكل عمم األبغمل الكبرى 
أبغمل  املشمني،  تشطيب  وأعممل 

الشنمء في جميع اراحله ؛
املنتجمت  جميع  في  املتمجرة 
املحدد  الغرض  بتحقيق  املتعلقة 
جميع  وبيع  براء  وكذلك  أعاله، 

املنتجمت واملواد األخرى ؛

االستيراد والتصدير ؛

العمليمت  جميع  عمم،  وبشكل 

التجم ية والصنمعية واململية واألو اق 

اململية والعقم ات، ذات صلة اشمبرة 

أو غير اشمبرة بملغرض املذكو  أعاله 

تنفيذه  تسهل  أ5  املتحمل  ان  أو 

وتطويره.
د هم   188.888  : اململ   أ8 

فئة  ان  حصة   1.888 إلى  اقسمة 

188 جرهم للحصة.

بيممء الكنمفدي : 1888 حصة.

ان  ابتداء   سنة   99  : املدة 

التـأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

االبطمل  بم ع   : االجتممعي  املقر 
 قم 4 أكدال الربمط.

التسيير : بيممء الكنمفدي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التسجيل  بملربمط  قم  التجم ية 

بملسجل التجم ي 166157.

190 P

RAFAHOUSE
SARL

 بمقت�سى عقد عرفي اسجل  بتم يخ

الشيضمء  بملدا    2823 فبراير   18

املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

املحدودة :

.RAFAHOUSE : التسمية
اقمول   / انعش عقم ي   : الهدف 
اقمول   / في األعممل املختلفة والشنمء 

الهندسة املدنية.
العنوا5 التجم ي : 13 زنقة القصر 
 28388 املعم يف   18 5  قم  الطمبق 

الدا  الشيضمء.

الرأسممل : حدد  أسممل الشركة 

في 188.888 د هم اقسمة إلى 3.888 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

 3588 و  الدين  نو   السمخي  للسيد 

حصة للسيدة او يكة  بيدة و 3588 

حصة للسيد عشد االله السمخي.

نو   السيد  تعيي5  تم   : التسيير 

الدين السمخي اسير الشركة ملدة غير 

احدودة.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

 572913 تحت  قم  الشيضمء  بملدا  

بتم يخ 28 فبراير 2823.

191 P

ZIDELEX LUX

SARL AU

 بمقت�سى عقد عرفي اسجل  بتم يخ

2823 بملربمط تم تأسيس  18 فبراير 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

بشريك واحد :

.ZIDELEX LUX : التسمية

 / الكهربمئية  التركيشمت   : الهدف 

اقمول سشمكة.

زنقة   28  : التجم ي  العنوا5 

  2 بقة  قم  علي  سيدي  اكلمم5 

اكدال الربمط.

الرأسممل : حدد  أسممل الشركة 

في 188.888 د هم اقسمة إلى 1.888 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

للسيد اد يس العزوزي.

التسيير : تم تعيي5 السيد اد يس 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  العزوزي 

احدودة.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

بتم يخ   1663(5 تحت  قم  بملربمط 

22 فبراير 2823.

192 P
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ائتممنية سوفيكم8

ش.م.م

SOFIGAS
SARL

 قم )3 إقماة جنم5 عالل بم ع 

طم ق بن زيمد - تمم ة.

اكتب املحمسشة

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة - ش.م.م.ش.و

DISTRIBUTION CHALIH
SARL AU

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2823/81/84 بتمم ة، حيث تم وضع 

التأسي�سي لشركة احدودة  القمنو5 

الوحيد  الشريك  ذات  املسولية 

ش.م.م ش.و، اميزاتهم كملتملي :

بركة   : الشكل القمنوني للشركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  احدودة 

الوحيد ش.م.م ش.و.

 DISTRIBUTION  : التسمية 

.CHALIH SARL AU

التصدير   : االجتممعي  الهدف 

واستيراد.

توزيع وتسويق  بقملة بملتقسيط، 

املواد الغذائية.

بصفة عماة كل العمليمت اململية، 

أو  اشمبر  بشكل  املرتشطة  التجم ية 

وكطم  الشركة  بموضوع  اشمبر  غير 

تنمية  بأنهم  ان  التي  العمليمت 

الشركة.

 ،4 بقة  قم   : االجتممعي  املقر 

ار�سى  قمد   إقماة  األول،  الطمبق 

الخير - تمم ة.

ادة الشركة : 99 سنة.

في  حدد   : االجتممعي  الرأسممل 

إلى  اقسمة  د هم   188.888 اشلغ 

د هم   188 فئة  ان  حصة   1888

وحر ت  اكتتبت  الواحدة  للحصة 

كلهم ان طرف :

 1888  : الشليح  وليد   : السيد 

حصة.

التسيير : وليد الشليح يعتبر اسير 

الشركة ملدة غير احدودة.

ان  تبتدئ   : االجتممعية  السنة 
فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
 9916 تحت  قم  تمم ة  االبتدائية 

بتم يخ : 2823/82/89.
عن النسخة والنص

ائتممنية الكوادي أيوب وسلمى

193 P

BL COMMERCE
SARL AU

تأسيس الشركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملربمط بتم يخ 38 نوفمبر 2822، تم 
وضع النظمم األسم�سي للشركة ذات 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.

 BL COMMERCE   : التسمية 
.SARL AU

د عة،  زنقة   5  : االجتممعي  املقر 
 ،5 بقة  الزهراء،  فمطمة  إقماة 

أكدال، الربمط.
الهدف االجتممعي : تجم ة التجزئة 

خم ج املتجر أو سوق.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.
بفمتح  تبتدئ   : اململية  السنة 
سنة  كل  ان  ديسمبر   31 إلى  ينمير 
امعدا السنة األولى تبتدئ ان تم يخ 

التسجيل.
 أ8 اململ : إ5  أسممل الشركة قد 
18.888 د هم اقسمة  حدد في اشلغ 
 188 حصة حصة ان فئة   188 إلى 

د هم للحصة الواحدة :
الوي  للسيد  حصة   188  -

املصطفى.
املسير : السيد الوي املصطفى.

 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 
.166229

اكتب  في  القمنو5  اإليداع  تم 
التجم ية  الربمط  احكمة  تسجيل 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133333
194 P

STE RIAD AZWAW
SARL

تأسيس رشكة
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2823 فبراير   2 بتم يخ  بملشيضمء 

تأسيس بركة بمملواصفمت التملية :
STE RAID AZWAW SARL

بم ع  حمل   38  : املقر االجتممعي 
 5 الشقة  الثمني  الطمبق  املسكيني 

الدا  الشيضمء.
اإلنعمش   : االجتممعي  الهدف 
العقم ي والقيمم بجميع أعممل الشنمء 

املختلفة واالستيراد والتصدير.
ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
الرأسممل : 188.888 د هم.

الحصص : السيد سعيد اخلص 
: 588 حصة.

السيد حمزة ام 8 : 588 حصة.
تم تعيي5 السيد سعيد   : التسيير 
الوطنية  للشطمقة  الحمال  اخلص 
حمزة  والسيد   BH442388  قم 
ام 8 الحمال للشطمقة الوطينة  قم 
BE(57448 اسيرا5 للشركة ملدة غير 

احددة.
ان  تبتدئ   : االجتممعية  السنة 

فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر.
املدة : تم تحديدهم في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
للدا   التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
الشيضمء بتم يخ 16 فبراير 2823 تحت 
9834)5 والسجل التجم ي  قم   قم 

.572537
195 P

ELARGENTINO
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد.
 أسممل الشركة : 18.888 د هم.

املقر االجتممعي : 17 سمحة بم ل 
نيكول الطمبق 7 الشقة 2 - الدا  

الشيضمء.
السجل التجم ي   قم : 315293.

تحويل اقر الشركة

لشركة  الوحيد  الشريك  قر  

فبراير   83 بتم يخ   ELARGENTINO

2823 اآلتي :

تحويل اقر الشركة ان 17 سمحة 

بم ل نيكول الطمبق 7 الشقة 2 الدا  

العرفم5  بمب  زنقة   17 إلى  الشيضمء 

الدا   العرفم5  أسي5  بمب  إقماة 

الشيضمء.

تعديل القمنو5 األسم�سي للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

28/82/2823 تحت  قم 59348).

196 P

MATSEN
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

 أسمملهم 588.888 د هم اقرهم 

االجتممعي : 49 زنقة البشير 

البراهيمي اتجر 1 - الدا  الشيضمء.

تعيي5 اسير ثملث
بمقت�سى الجمع العمم الغير عمدي 

بتم يخ 7 فبراير 2823 تقر  ام يلي :

تعيي5 السيد حجيج احمد كمسير 

ثملث اع املسيرين القدااى وملدة غير 

احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 يوم  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت عدد 59434).
بيم5 اختصر

197 P

 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

 AFRICAN BUSINESS

SERVICES - SGABS
RC : 381001

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

بتم يخ  املنعقد  العمدي  الغير 

القرا ات  إتخمذ  تم   2822/12/2(

التملية :

للشركة  القمنوني  الشركل  تغيير 

إلى  املبسطة  املسمهمة  بركة  ان 

بركة السهم املبسطة
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تعيي5 الهيئمت اإلدا ية للشركة :

اجلس اإلدا ة.

 Ernest KUETCHE السيد 

الفرن�سي  قم  السفر  لجواز  الحمال 

FV1781828  كمتصرف للشركة.

 SOCÉTÉ GÉNÉRALE

 ،MAROCAINE DE BANQUES

بموجب  اسمهمة  بركة 

قد ه  برأسممل  املغربي،  القمنو5 

الكمئن  د هم،   2.858.888.888

الدا   املوان،  عشد  بم ع   55  : في 

الشيضمء، اسجلة في السجل التجم ي 

 2(9(7 تحت  قم  الشيضمء  للدا  

 ،ASMAE HAJJAM وتمثلهم السيدة 

كمتصرفة للشركة،

بركة   ،SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

الفرن�سي  القمنو5  بموجب  اسمهمة 

برأ8 امل قد ه 1.889.641.917,58 

تجم ي  سجل  في  اسجلة  يو و، 

 RCS Paris تحت  قم  بم يس  في 

السيد  ويمثلهم   522128222

 LEFEBVRE GRÉGOIRE YVES

MARI، كمتصرف للشركة.

 ئيس اجلس اإلدا ة :

 ،ERNEST KUETCHE السيد 

الفرن�سي  قم  السفر  لجواز  الحمال 

اجلس  كرئيس   ،FV1781828

اإلدا ة.

إدا ة عماة :

 ERIC, DANIEL, VIGOR السيد 

لجواز  الحمال  الجنسية  فرن�سي 

 22CA1(752 الفرن�سي  قم  السفر 

كمدير عمم للشركة.

األسم�سي  النظمم  وتحيي5  اعتكمد 

القمنوني  الشكل  حسب  للشركة 

الجديد.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

الشيضمء  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

تحت  قم   2823/82/28 بتم يخ 

.(5945(

198 P

OCEAN A SARL
بركة ذات اسؤولية احدودة

املقر الرئي�سي 3، زنقة آيت أو ير 
بو كو5، الدا  الشيضمء

 أسمملهم : 188.888 د هم
العمم  الجمع  قرا   بموجب 
 2823 االستثنمئي بتم يخ فمتح فبراير 
الشركة  بركمء  قر   الشيضمء  بملدا  

OCEAN 1  ام يلي :
وفحص  املسير  تقرير  بعد سممع 
حسمبمت السنة اململية املنتهية في 31 
ديسمبر 2822، املوافق عليهم ان قشل 
24 ينمير  الجمع العمم العمدي بتم يخ 
املمدة  ألحكمم  وفقم  وحكمهم   ،2823
بصيغته   96-5 ان القمنو5  قم   (6
القمنو5  بموجب  واملتممة  املعدلة 
85.21، يقر  أنه التوجد حمجة   قم 
على الرغم ان  لحل الشركة اشكرا، 
ان  بع  أقل  املسمهمي5  حقوق  أ5 
اململي  الدعم  سيقداو5  اململ،   أ8 

الالزم الستمرا  عمليمت الشركة.
زيمدة في  أ8 اململ بمشلغ 988.888 
د هم   1.888.888 إلى  ليصل  د هم 
9888 حصة بقيمة  ان خالل إنشمء 
تم تحريرهم  د هم لكل حصة،   188
بملكمال ان خالل اوازنة الحسمبمت 

الجم ية للشركمء.
 18.888 أ5  يجد الشركمء  وعليه، 
الشركة  تمثل  أسممل  التي  حصة 

اوزعة على النحو التملي :
 3348  : التمزي  احمد  السيد 

حصة ؛
السيدة مليمء التمزي : 3338 حصة ؛

 3338  : التمزي  سملى  السيدة 
حصة.

املجموع : 18.888 حصة.
7 ان النظمم  و   6 تعديل املمدتي5 

األسم�سي وفقم لذلك.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
 2823 فبراير   14 بتم يخ  الشيضمء 
تجم ي  سجل   ،(5(613 تحت  قم 

 قم 453861.
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BUSINESS ERRAHMA
بركة احدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم

 ،II  اقرهم االجتممعي : ادينة الرحمة

،I 15 تجزئة  قم

إقماة إسكم5، عمم ة 3، احل  قم 

17 و )1، دا  بوعزة ، الدا  الشيضمء

8.ت - الدا  الشيضمء  قم : 559529

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير   18 بتم يخ  الشيضمء  بملدا  

 BUSINESS بركة  قر ت   ،2823

بملسجل  املسجلة   ERRAHMA

تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ي 

559529 واملعرفة ضريبيم تحت  قم 

53214492 ؛

لألصل  الحر  التسيير  حق  إعطمء 

الشيضمء،  بملدا   املستغل  التجم ي، 

 15 تجزئة  قم   ،II الرحمة  ادينة 

احل   ،3 عمم ة  إسكم5،  إقماة   I

همبم  للسيد  بوعزة،  دا    ،17  قم 

التعريف  لشطمقة  الحمال  حمدي، 

.JB311174 الوطنية  قم

سنتي5،  في  احددة  العقد  ادة 

وتنتهي   2823 فبراير   18 في  وتبتدئ 

قمبلة للتجديد   ،2825 فبراير   18 في 

بمتفمق ضمني.
عن املستخلص والشيمنمت

املديرية
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BGN ENERGY MAROC
بركة اسمهمة

 أسمملهم : 388.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 13 زنقة أحمد 

امليجمتي، إقماة Les ALPES الطمبق 

1، الرقم ) املعم يف، الدا  الشيضمء

السجل التجم ي : 512817،

الجمع  قرا ات  احضر  بمقت�سى 

العمم الغير العمدي بتم يخ 31 أكتوبر 

2822، تم اتخمذ القرا ات التملية :

اإلدا ة  اجلس  تقرير  قراءة 

واملوافقة عليه ؛

بمشلغ  اململ  زيمدة  أ8  قراءة 
ان  ليصشح  د هم   4.68(.888
 4.98(.888 إلى  د هم   388.888

د هم.
تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة.

اإلدا ة  ملجلس  الصالحيمت  انح 
اململ،  زيمدة  أ8  تنفيذ  أجل  ان 
واإلحمطة بتحقيقهم وال�سي قدام في 

تعديل النظمم األسم�سي وإصالحه.
اإلجراءات  إلتممم  الصالحيمت 

القمنونية ؛
أسئلة أخرى.

بمقت�سى احضر قرا ات اجتممع 
ديسمبر   19 بتم يخ  اإلدا ة  اجلس 

2822، تم اتخمذ القرا ات التملية :
إقرا  بزيمدة  أ8 اململ التي أقرهم 
الجمع العمم الغير عمدي في 31 أكتوبر 

2822 ؛
تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة ؛

اإلجراءات  إلتممم  الصالحيمت 
القمنونية ؛

أسئلة أخرى.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
 2823 فبراير   17 بتم يخ  الشيضمء 

تحت  قم 59235).
قصد النشر واإلعال5
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 INMOPROJECT
INVESTISSEMENTS

بركة ذات اسؤولية احدودة
اع اسمهم وحيد برأسممل قد ه 

55888 د هم
املقر الرئي�سي : املنطقة الصنمعية 
بطنجة اغوغة طريق تطوا5 1 

القطعة  قم 25، الطمبق األ �سي، 
اكتب  قم 81

98878 - طنجة - املغرب
سجل تجم ي لطنجة  قم 134961

التعريف الضريبي 53593364
التعريف املوحد للمقمولة 

883197622888826
 14 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بركة  تأسيس  تم   ،2823 فبراير 

بمملواصفمت التملية :
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 UNMOPROJECT  : التسمية 

.INVESTISSEMENTS

املنطقة   : االجتممعي  املقر 

طريق  اغوغة  بطنجة  الصنمعية 

الطمبق   ،25 القطعة  قم   1 تطوا5 

 -  98878  ،81 اكتب  قم  األ �سي، 

طنجة - املغرب.

هدف الشركة : اقتنمء وبيع وتأجير 

وإدا ة جميع املشمني والعقم ات.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

امنويل  خوا5  السيد   : التسيير 
الجواز  بمسكوال،  قم  ايروم 

PAN381957 ؛

السيدة بالنكم ايروم جريجو   قم 

الجواز PAB1(5545 ؛

اولير  كم لو8  خو�سي  السيد 

اإلقماة  بطمقة  وأغيال   قم 

K886643J ؛

الرأسممل : 55.888 د هم ؛

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

التجم ية بطنجة.

السجل التجم ي : 134961.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بطنجة  التجم ية 

2823 تحت  قم 62752.
قصد النشر واإلعال5
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 ZFF CONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

املؤ خ  عرفي،  عقد  I.بموجب 

الدا   في   2823 ينمير   24 بتم يخ 

ذات  بركة  تأسيس  تم   ، الشيضمء 

 ، وحيد  بشريك  احدودة  اسؤولية 

تكمن اميمزتهم في اميلي:

 ،ZFF CONSULTING  : التسمية 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

بشريك وحيد

 - الدا  الشيضمء   : املقر االجتممعي 

131، بم ع أنفم، إقماة أزو ، اكتب 
 قم 11 – ب.

الهدف االجتممعي :
اإلستراتيجية  في  االستشم ات 

والتنظيم وأنظمة املعلوامت ؛
املشو ة والدعم في اجمل األعممل ؛
التد يب والتنشيط للندوات بي5 

الشركمت وداخلهم ؛
عن  نيمبة  الخدامت  جميع  أداء 

الشركمت الخمصة والعماة ؛
توظيف وتنمية املوا د البشرية ؛

حلول  وداج  وتطوير  تصميم 
تكنولوجيم املعلوامت ؛

املشو ة  عمليمت  جميع  إجراء 
واملسمعدة ؛

األجنبية  الشركمت  جميع  تمثيل 
التجم ية  العالامت  وجميع 
والتراخيص املتعلقة بهذه األنشطة ؛

املعماالت  جميع   ، عمم  وبشكل 
اململية والتجم ية والصنمعية واألو اق 
تكو5  قد  التي  والعقم ية  اململية 
ارتشطة بشكل اشمبر أو غير اشمبر 
بأي أبيمء  أو  املذكو  أعاله  بمل�سيء 
اممثلة أو ذات صلة ، ان املرجح أ5 

تعزز تطويره أو توسيعه.
زينب  السيدة   : الوحيد  الشريك 
 31 اواليد  ان  الفهري،  الفم�سي 
أكتوبر 3)19 بملدا  الشيضمء ، ويقيم 
في )8 زنقة كالفو5، الطمبق السمبع، 
الشيضمء  الدا   املستشفيمت  حي 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.K379449 قم 
كمسيرة  تعيي5  تم   : التسيير   

وحيدة للشركة لفترة غير احددة :
الفهري،  الفم�سي  زينب  السيدة 
بملدا    19(3 أكتوبر   31 ان اواليد 
الشيضمء ، ويقيم في )8 زنقة كالفو5، 
املستشفيمت  حي   ، السمبع  الطمبق 
لشطمقة  الحمال  الشيضمء  الدا  

.K379449 التعريف الوطنية  قم
الشركة  ادة  تحديد  تم   : ادة 
في99 سنة و ذلك إبتداء ان تسجيلهم 

بملسجل التجم ي. 
 أسممل الشركة : 18.888 د هم، 
حصة إجتممعية   1888 اقسمة إلى 
ان فئة  188 د هم للحصة الواحدة 
اململوكة ان طرف الشريك الوحيد :

 : الفهري   الفم�سي  زينب  السيدة 
188 حصة اجتممعية.

السنة االجتممعية: ان فمتح ينمير 
إلى 31 ديسمبر

II .تم اإليداع القمنوني في املحكمة 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 
28 فبراير 2823 تحت  قم )5944).
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 HEALTH CARE MABROUKA
 بركة ذات اسؤولية احدودة 

املؤ خ  عرفي،  عقد  بموجب   )I
الدا   في   2823 فبراير   86 بتم يخ 
ذات  بركة  تأسيس  تم   ، الشيضمء 
تكمن اميمزتهم   ، اسؤولية احدودة 

في اميلي :
 HEALTH CARE  : التسمية 
MABROUKA، بركة ذات اسؤولية 

احدودة
 - الدا  الشيضمء  املكتب الرئي�سي: 
131، بم ع أنفم، إقماة أزو ، اكتب 

 قم 11 – ب.
الهدف االجتممعي :

تأجير وإدا ة جميع حقوق امللكية 
والعقم ات املفيدة أو الالزاة لتشغيل 

العيمدة )املصحمت( ؛
امللكية واإلدا ة واإلدا ة والتشغيل 
عن طريق التأجير أو غير ذلك، للمشمني 
التي ستتشعهم وعموًام جميع العمليمت 

املدنية املتعلقة بهذا الكمئن ؛
وتجديد  وصيمنة  وبنمء  تشييد 

وتوسيع وتطوير جميع املشمني ؛
املتعلقة  األعممل  بجميع  القيمم 

بمجمل العقم ات.
تأجير جميع عقود اإليجم  أو املشمني ؛
االستحواذ على امتلكمت، اشمبرة 
في جميع الشركمت   ، أو غير اشمبرة 
التي يتم إنشمؤهم عن طريق االكتتمب 
في  أ8 اململ أو القمئمة بملفعل عن 
طريق زيمدة  أ8 اململ أو عن طريق 
حقوق  أو  اململية  األو اق  استرداد 
وهذا في جميع الشركمت   ، الشركمت 
 ، اثل بريك   ، التجم ية  أو  املدنية 
بريك  أو  احدود  بريك   ، اسمهم 

عمم.

الشركمء :
 COMPANY MABROUKA بركة
اسؤولية  ذات  بركة   ،  HOLDING
املهم  وحيد  أ8  بشريك  احدودة 
 : اإلجتممعي  اقرهم   ، د هم   18.888
أنفم،  بم ع   ،131  - الشيضمء  الدا  
ب.،   –  11 اكتب  قم  إقماة أزو ، 
الدا   التجم ي  سجل  في  اسجل 
33)572 ويمثلهم  الشيضمء تحت  قم 

اديرهم السيد خملد انوا .
 21 السيد خملد انوا  ان اواليد 
 35 اقيم في   ، بملربمط   1978 أبريل 
بم ع الرائد إد يس الحم ثي م 8 ع 
السوي�سي بملربمط و الحمال لشطمقة 

.OD11614 التعريف الوطنية  قم
التسيير:

للشركة  كمسيروحيد  تعيي5  تم 
لفترة غير احددة:

 21 السيد خملد انوا  ان اواليد 
 35 اقيم في   ، بملربمط   1978 أبريل 
بم ع الرائد إد يس الحم ثي م 8 ع 
لشطمقة  الحمال  بملربمط  السوي�سي 

.OD11614 التعريف الوطنية  قم
ادة :

تم تحديد ادة الشركة في99 سنة 
ان تسجيلهم بملسجل  و ذلك إبتداء 

التجم ي.
 أسممل الشركة :

بمشلغ  اململ  تحديد  أ8  تم 
 1888 إلى  اقسمة  188.888د هم( 
حصة إجتممعية ان فئة 188 د هم 
بملكمال  احر ة  الواحدة  للحصة 

و اقسمة على الشركمء :
 MABROUKA COMPANY« بركة
حصة   999  »HOLDING

إجتممعية
حصة   1  : انوا   خملد  السيد 

إجتممعية
الجمع : 1888 حصة إجتممعية

السنة االجتممعية: ان فمتح ينمير 
إلى 31 ديسمبر

في  القمنوني  اإليداع  تم  ب( 
في  املحكمة التجم ية بملدا  الشيضمء 
21 فبراير 2823 تحت  قم 8)595).
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 MABROUKA COMPANY
HOLDING

بركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك وحيد

املؤ خ  عرفي،  عقد  بموجب   )I
الدا   في   2823 فبراير   83 بتم يخ 
ذات  بركة  تأسيس  تم   ، الشيضمء 
 ، وحيد  بشريك  احدودة  اسؤولية 

تكمن اميمزتهم في اميلي:
 MABROUKA COMPANY التسمية: 
اسؤولية  ذات  بركة   HOLDING

احدودة بشريك وحيد
 - الشيضمء  الدا   االجتممعي:  املقر 
131، بم ع أنفم، إقماة أزو ، اكتب 

 قم 11 – ب.
الهدف االجتممعي :

اململية  لألو اق  املحمفظ  إدا ة 
أو األو اق اململية الصمد ة عن جميع 

األشخمص االعتشم يي5 ؛
أخذ املصملح اهمم كم5 بكلهم في 
اهمم  التعهدات  أو  العمليمت  جميع 

كم5 الغرض انهم ؛
جميع  وإدا ة  وترويج  د أسة 
األعممل لحسمب الشركة الخمص أو 

لحسمب أي طرف ثملث ؛
براء أو بيع أو تشمدل جميع األو اق 

اململية وحقوق واصملح الشركمت ؛
التد يب  عمليمت  جميع  أداء 
واملسمعدة والخدامت وإدا ة األعممل 

املفوضة ؛
اقتنمء  عمليمت  بجميع  القيمم 
املمتلكمت  جميع  وبيع  وتشغيل 

املنقولة وغير املنقولة ؛
تطوير  عمليمت  جميع  إجراء 
أو   / و  السيمحة  أو   / و  العقم ات 

التقسيممت الفرعية ؛
 ، امتلكمت  على  االستحواذ 
جميع  في   ، اشمبرة  غير  أو  اشمبرة 
الشركمت التي يتم إنشمؤهم عن طريق 
القمئمة  أو  اململ  في  أ8  االكتتمب 
اململ  زيمدة  أ8  طريق  عن  بملفعل 
أو عن طريق استرداد األو اق اململية 
وهذا في جميع   ، أو حقوق الشركمت 
اثل   ، التجم ية  أو  الشركمت املدنية 
بريك ، اسمهم ، بريك احدود أو 

بريك عمم.

الشريك الوحيد:

 21 السيد خملد انوا  ان اواليد 

 35 اقيم في   ، بملربمط   1978 أبريل 

بم ع الرائد إد يس الحم ثي م 8 ع 

لشطمقة  الحمال  بملربمط  السوي�سي 

.OD11614 التعريف الوطنية  قم

التسيير:

للشركة  كمسيروحيد  تعيي5  تم 

لفترة غير احددة:

 21 السيد خملد انوا  ان اواليد 

 35 اقيم في   ، بملربمط   1978 أبريل 

بم ع الرائد إد يس الحم ثي م 8 ع 

لشطمقة  الحمال  بملربمط  السوي�سي 

.OD11614 التعريف الوطنية  قم

ادة :

تم تحديد ادة الشركة في99 سنة 

ان تسجيلهم بملسجل  و ذلك إبتداء 

التجم ي. 
 أسممل الشركة :

18.888 د هم، اقسمة إلى 1888 

حصة إجتممعية ان فئة   188 د هم 

للحصة الواحدة اململوكة ان طرف 

الشريك الوحيد :

السنة االجتممعية : ان 1 ينمير إلى 

31 ديسمبر.

II( تم اإليداع القمنوني في املحكمة 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

28 فبراير 2823 تحت  قم 59365).
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MUNGO
بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد

املؤ خ  عرفي،  عقد  بموجب   )I

الدا   في   2823 ينمير   1( بتم يخ 

ذات  بركة  تأسيس  تم   ، الشيضمء 

وحيد،  بشريك  احدودة  اسؤولية 

تكمن اميمزتهم في اميلي:

التسمية : MUNGO، بركة ذات 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد

املقر االجتممعي : الدا  الشيضمء - 

131، بم ع أنفم، إقماة أزو ، اكتب 
 قم 11 – ب.

الهدف االجتممعي :
االستشم ية  املهمم  بجميع  القيمم 
املعلوامت والتنظيم  ان حيث نظم 
واالستراتيجية واإلدا ة، ان تصميمهم 
الشركمت  عن  نيمبة  تنفيذهم،  إلى 

العماة والخمصة ؛
املتعلقة  املهمم  جميع  أداء 
برااج  وتنفيذ  وتطوير  بتصميم 
البراجيمت،  وتركيب  الكمشيوتر، 
املصرفي،  والتدقيق  والتد يب، 
واراجعة العمليمت  وتنفيذ الشنوك، 
لحسمب الشركمت العماة والخمصة ؛

املتعلقة  الد أسمت  إعداد 
بملشعثمت املذكو ة أعاله.

املعماالت  جميع   ، عمم  وبشكل 
اململية والتجم ية والصنمعية واألو اق 
تكو5  قد  التي  والعقم ية  اململية 
ارتشطة بشكل اشمبر أو غير اشمبر 
بأي أبيمء  أو  املذكو  أعاله  بمل�سيء 
اممثلة أو ذات صلة ، ان املرجح أ5 

تعزز تطويره أو توسيعه.
الشريك الوحيد :

 ،Pascal NSAME السيد 
 ،1978 أغسطس   6 اواليد  ان 
الكندي  قم  السفر  لجواز  والحمال 

.GJ81((49
التسيير :

للشركة  وحيد  كمسير  تعيي5  تم 
لفترة غير احددة:

 ،Pascal NSAME السيد 
 ،1978 أغسطس   6 اواليد  ان 
والحمال لجواز السفر الكندي  قم: 

.GJ81((49
ادة :

تم تحديد ادة الشركة في99 سنة 
ان تسجيلهم بملسجل  و ذلك إبتداء 

التجم ي.
 أسممل الشركة :

تم تحديد  أ8 امل الشركة بمشلغ 
 188 إلى  اقسمة  د هم،   18.888
حصة إجتممعية ، ان فئة 188 د هم 
طرف  ان  احر ة  الواحدة  للحصة 

الشريك الوحيد :
 Pascal NSAME : 1000 السيد 

حصة إجتممعية.

السنة االجتممعية: ان فمتح ينمير 

إلى 31 ديسمبر

II( تم اإليداع القمنوني في املحكمة 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

28 فبراير 2823 تحت  قم )5936).

206 P

 MASTER D’OEUVRES SARL

AU

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بتم يخ 
القمنو5  وضع  تم   2822 يونيو   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة ذات الخصمئص التملية :

 MASTER  : التسمية االجتممعية 

.D›oeuvres sarl au

الهدف االجتممعي :

هيئمت  جميع  في  يعمل  الشنمء 

الدولة.

أعممل التطوير والصرف الصحي.

التجم ة العماة.

أعممل اختلفة.

احمد  بم ع   : االجتممعي  املقر 

الخماس  قم 82 حي النهضة، القرية، 

سال.

املدة االجتممعية : 99 سنة ابتداء 

ان تم يخ تأسيسهم.

 188.888  : االجتممعي  الرأسممل 

حصة ان   1888 د هم اوزعة على 

د هم للحصة وزعت كمم   188 فئة 

يلي :

 : حمراوي  جواد  السيد 

1888حصة.

السنة االجتممعية : تشدأ ان فمتح 

ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.
حمراوي  جواد  السيد   : التسيير 

اسير للشركة ملدة غير احدودة.

تم إيداع السجل التجم ي بمكتب 

بسال  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 

تحت  قم   2822 أكتوبر   13 بتم يخ 

)71 ، إيداع قمنوني.

207 P
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STE MSK LOISIRS SARL
اجتممع   2823 ينمير   5 تم بتم يخ 
عمم استثنمئي حدد بموجشه النقمط 

اآلتية :
سعد  احمد  السيد  قمم   - أوال 
للسيد  حصة   188 ببيع  القشمج 
احمد ايت الشميب بقيمة 188 د هم 

للحصة.
 saka loisirs sa بركة  قمات 
القمنوني  امثلهم  شخص  في  امثلة 
السيد احمد سعد القشمج ببيع 488 
الشميب  ايت  احمد  للسيد  حصة 
وبملتملي  للحصة  د هم   188 بقيمة 
يصشح ترتيب الحصص على الشكل 

التملي :
حصة للسية احمد ايت    1888

الشميب.
القمنوني  الشكل  تحويل   : ثمنيم 

.sarl au  إلى بركة sarl لشركة ان
 : الشركة  تسيير  في  تغيير   : ثملثم 
استقملة السيد احمد  سعد القشمج 

ان انصشه كمسير ثم5 للشركة.
ستسير الشركة ان طرف السيد 
وحيد  كمسير  الشميب  ايت  احمد 

للشركة.
يقشل السيد احمد ايت الشميب 

تعيينه الجديد.
 : الشركة  إاضمء  تغيير   -  ابعم 
ستلتزم الشركة بتوقيع السيد احمد 

ايت الشميب فقط,
اإليداع القمنوني في املحكمة  تم  
21 فبراير  التجم ية في اراكش بتم يخ 

2823 تحت  قم 145141.
208 P

NOMAC MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة

يشلغ  أسمملهم 1.888.888 د هم
املقر االجتممعي : 65، بم ع 
املهدي بنبركة السوي�سي، الربمط
السجل التجم ي بملربمط  قم 

96651
تغيير املسيرين

الجمعية  اداوالت  بمقت�سى 
فمتح  بتم يخ  العمدية  غير  العماة 

سبتمبر 2822، تم :

تسجيل استقملة السيد املصطفى 

julio Torre Guitierrez ان  بوزيد و 

اهماهمم كمسيرين للشركة.

و  الدوبلي  هشمم  السمدة  تعيي5 

 STEFAN ALFONS L .VERLEE

غير  ملدة  للشركة  اسيرين  بصفتهمم 

احدودة.

تغيير املمدة 7 ان النظمم األسم�سي 

واملتعلقة بتعيي5 املسيرين.

اإليداع القمنوني :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط في 16 فبراير 2823 

تحت  قم 133432.

ان أجل التلخيص والنشر
اجلس اإلدا ة الجممعية

 209 P

NOMAC OUARZAZATE III
بركة اسمهمة ذات اجلس اإلدا ة 

الجممعية واجلس الرقمبة 

يشلغ  أسمملهم : 388.888 د هم

املقر االجتممعي : 65، بم ع املهدي 

بن بركة، السوي�سي، الربمط

 السجل التجم ي بملربمط 
 قم 949)18

تغيير على استوى اجلس اإلدا ة 
الجممعية

بمقت�سى اداوالت واجلس الرقمبة 

بتم يخ فمتح سبتمبر 2822، تم :

تسجيل استقملة السيد املصطفى 

بوزيد ان اهماه كمدير عمم وحيد.

 Raul Gonzalez السمدة  تعيي5 

 Stefan Alfons L. Verlee و Marcelo 

الجممعية.  اإلدا ة  اجلس  كأعضمء 

انعقمد  عند  اهماه  ادة  تنتهي 

في  ستبث  التي  العماة  الجمعية 

في  املنتهية  اململية  السنة   حسمبمت 

31 ديسمبر 2824.

 Raul Gonzalez السيد  تعيي5 

اإلدا ة  اجلس  كرئيس   Marcelo

عند  اهماه  ادة  تنتهي  الجممعية. 

التي ستبث  العماة  انعقمد الجمعية 

في حسمبمت السنة اململية املنتهية في 

31 ديسمبر 2824.

اإليداع القمنوني : تم اإليداع القمنوني 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

28 فبراير 2823 تحت  قم 133433.
ان أجل التلخيص والنشر

اجلس اإلدا ة الجممعية

210 P

QUANTUM ELECTRONICS
 بركة ذات اسؤولية احدودة 

ان بريك واحد 
يشلغ  أسمملهم : 16.785.188 د هم
املقر االجتممعي : عمم ة  قم 11، 
بقة  قم 5، زنقة الوية، أكدال، 

الربمط
السجل التجم ي بملربمط 168841

هيكلة الرأسممل االجتممعي
بمقت�سى قرا ات الشريك الوحيد 
تمت   ،2822 ديسمبر   38 بتم يخ 

هيكلة الرأسممل االجتممعي :
خفض الرأسممل االجتممعي اتشوع 

بزيمدة في الرأسممل االجتممعي :
االجتممعي عن  الرأسممل  خفض 
املتراكمة،  الخسمئر  استيعمب  طريق 
88).42).16 د هم عن طريق  بمشلغ 
االجتممعية  الحصص  عدد  خفض 
اتوفرة  حصة   235.479 بمستشدال 
اقمبل  للحصة  د هم   188 بقيمة 
القيمة  بنفس  حصة   67.851
إلى   23.547.988 ينتقل ان  وبملتملي 

6.785.188 د هم.
بمشلغ  الرأسممل االجتممعي  زيمدة 
18.888.888 د هم عن طريق إصدا  
 188 188.888 حصة جديدة بقيمة 
د هم تكتتب وتحر  كليم عن طريق 
الشركة  ديو5  اع  اقمصة  إجراء 

املحددة املقدا  واملستحقة.
 188.888 ال  وتحرير  اكتتمب  تم 
ديو5  اع  بملتنمسب  بملكمال  حصة 
واملستحقة  املقدا   املحددة  الشركة 
الوحيد  الشريك  طرف  ان  املؤكدة 
خشير  قشل  ان  عليهم  واملصمدق 
ان   77 احمسب وفقم ألحكمم املمدة 
القمنو5 5.96 املتعلق بملشركمت ذات 
املسؤولية املحدودة بصيغته املعدلة 
الرأسممل  زيمدة  تحقيق  واملتممة، 
 6.785.188 ان  لينتقل  االجتممعي 

د هم إلى 16.785.188 د هم.

تتميم املمدة 7 ان النظمم األسم�سي  
واملتعلقة بملحصص.

تغيير املمدة ) ان النظمم األسم�سي 
واملتعلقة بملرأسممل االجتممعي.

اإليداع القمنوني : تم اإليداع القمنوني 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

16 فبراير 2823 تحت  قم 133431.
ان أجل التلخيص والنشر

التسيير

211 P

AFRIC PLANCHER
بركة اسمهمة في طو  التصفية
يشلغ  أسمملهم : 3.888.888 د هم

املقر االجتممعي : زنقة جنة، عمم ة 
إسك، بقة  قم 7، قطمع  قم 9، 

حي الريمض، الربمط
 السجل التجم ي بملربمط 

 قم 31))12
التصفية النهمئية للشركة

ينمير   6 بمقت�سى اداوالت بتم يخ 
تقرير  على  االطالع  وبعد   ،2823
املصفي، قر ت الجمعية العماة غير 

العمدية :
التصفية  حسمب  على  املوافقة 
تصفية  عنه  صيد  والنمتج  النهمئية 
وقر ت  د هم،   694.522,64 قد ه 

سداد املشلغ بي5 املسمهمي5.
إعال5 القفل النهمئي للتصفية.

إبراء ذاة املصفي في إطم  اهماه.
ووثمئق  وأو اق  دفمتر  إيداع 
 ،126 الشركة املصفمة في تمم ة فيال 

حي البسمتي5، املنزه.
سيتم اإليداع   : القمنوني  اإليداع 
القمنوني بمملحكمة التجم ية بملربمط.

ان أجل التلخيص والنشر

املصفي

212 P

SGERPA
 بركة ذات املسؤولية املحدودة 

)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم االجتممعي : زنقة )3 
 قم 11، حي البريد، ح.ي.م الربمط
 قم التقييد في السجل التجم ي 

14(973
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2822 تقر  حل  2 ديسمبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 188.888 اشلغ  أسمملهم   SGERPA
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د هم وعنوا5 اقرهم االجتممعي زنقة 
)3  قم 11، حي البريد ح.ي.م الربمط.

 3( وحدد اقر التصفية ب زنقة 
 قم 11، حي البريد ح.ي.م الربمط.

بوكيو  كريمة  السيدة  وعينت 
وعنوانهم : زنقة )3  قم 11، حي البريد 
كمصفية  املغرب  الربمط،  ح.ي.م 

للشركة.
وقد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 3( زنقة  ب   2823 ينمير   18 بتم يخ 
الربمط،  البريد ح.ي.م  حي   ،11  قم 
اإلنصمت  بعد  املصفية  تبرئة  وتمت 
على  املصمدقة  وتمت  لتقريرهم 
العمليمت  الخمصة وجميع  القرا ات 

املنفذة ان طرفهم.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 133528.
213 P

SEAFOOD HERBORIST
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر االجتممعي : 5 زنقة داشق، 

بقة  قم 6، حسم5، الربمط
 أسمملهم : 188.888 د هم                     
بمقت�سى عقد عرفي املؤ خ بتم يخ 
املصمدقة  تمت   2822 سبتمبر   38
ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5  على 

املسؤولية املحدودة.
 SEAFOOD  : التسمية 

.HERBORIST SARL
السجل التجم ي : 5)1637.

زنقة داشق،   5  : املقر االجتممعي 
بقة  قم 6، حسم5، الربمط.

النشمط االجتممعي :
الطعمم  أنواع  جميع  تقديم 

وتحضير األطشمق املطشوخة ؛
األطعمة  وتحضير  وبيع  تو يد 
واملشروبمت في املوقع أو نقلهم بعيدا ؛
تطوير وتشغيل األنشطة في قطمع 

التموين بأي وسيلة كمنت.
الرأ8 اململ : حدد  أ8 اململ الشركة 
إلى  د هم اقسمة   188.888 اشلغ  في 
 188 بقيمة  اجتممعية  حصة   1888

د هم للحصة اقسمة كملتملي :

احمد التقي 588 حصة ؛
بديعة بنصملح 588 حصة.

: تسير الشركة ان طرف  التسيير 
السيدة بديعة بنصملح.

ادة الشركة : 99 سنة.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   املحكمة 
 129991 2822 تحت  قم  نوفمبر   3

 قم التسجيل التجم ي 5)1637.
214 P

CITTA NOOS
S.A.R.L 

بركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك واحد

 أسمملهم : 188.888 د هم
املقر االجتممعي : اجموعة الضحى 
الخير، عمم ة 93 بقة )1، سال 

الجديدة
تصفية الشركة                     
تشعم ملم جمء في احضر الجمع العمم 
االجتممعي  بمملقر  املنعقد  االستثنمئي 
للشركة بتم يخ 12 ديسمبر 2822 تقر  

ام يلي :
اوافق  الحسي5  السيد  املصفي 
جميع  حول  للتقرير  االستممع  بعد 
عمليمت التصفية فقد وافقت حول 
النهمئي  الحسمب  وكذلك  التقرير 

للتصفية.
الجمع  قر   فقد  سشق،  ملم  تشعم 
العمم ان جميع الصالحيمت للمصفية 

كي ينهي اسطرة التصفية.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
االبتدائية بسال بتم يخ 13 فبراير 2823 

تحت  قم 48562.
وهذا بمثمبة اقتطف وبيم5

215 P

AI CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة

 أسمملهم االجتممعي قد ه : 28.888 
د هم

املقر االجتممعي : 15 بم ع األبطمل، 
 قم 4، أكدال، الربمط

بالغ تأسيس

تم  خمص  عقد  أحكمم  بموجب 

توقيعه في 3 ينمير 2823، تم تأسيس 

احدودة،  اسؤولية  ذات  بركة 

تتمثل خصمئصهم فيمم يلي :

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

اسؤولية احدودة.

.AI CONSTRUCTION : اسم الشركة

غرض الشركة   : أهداف الشركة 

الخم ج  في  أو  املغرب  في  سواء 

واالحتفمظ  واالكتتمب  االستحواذ 

ان  بكل  بأي  والشيع،  واإلدا ة، 

وجميع  األسهم  لجميع  األبكمل، 

الشركمت  جميع  في  اململية  األو اق 

كمنت  سواء  القمنونية  الكيمنمت  أو 

اغربية أو أجنبية ؛

استيراد وتصدير ؛

الترويج العقم ي والسيمحي ؛

التصنيع املسشق ؛

حيمزة جميع العقم ات املشنية أو 

املزاع بنمؤهم وبيعهم كمم هي أو بعد 

خداتهم أو بنمئهم، وبراء وبيع وتجزئة، 

وتقسيم األ ا�سي املجردة ؛

األ ا�سي  تقسيم  عمليمت  إنجمز 

املكشوفة ؛

لالستخدام  املشمني  جميع  إنشمء 

السكني  أو  الصنمعي  أو  التجم ي 

إام عن طريق  املشمني  وتشغيل هذه 

وعلى  أخرى  طريقة  بأي  أو  اإليجم  

وجه الخصوص تقسيمهم إلى طوابق 

في إطم  الظهير  بيعهم  وبقق بقصد 
25  جب  الصمد  في   1.82-2(9  قم 
القمنو5  بإصدا    )2822 أكتوبر   3(
امللكية  بوضع  املتعلق   88-1(  قم 

املشتركة للمشمني املشنية.

والهندسة  الشنمء  أعممل  بركة 

والخمصة  العماة  واألبغمل  املدنية 

بجميع أبكملهم وجميع املهن بمم في 

نجم ة  سشمكة، خشب،  ذلك كهربمء، 
زجمج،  صشمغة،  وأملنيوم،  اعدنية 

طمقم عمل، تركيب اصمعد، إلخ ؛

يتعلق  نشمط  بأي  القيمم 

بملتكييف والتبريد ؛

استشم ات األعممل في إطم  غرض 

الشركة أو أي نشمط ذي صلة ؛

املعماالت  جميع  أعم،  وبصو ة 

الصنمعية،  املنقولة أو غير املنقولة، 

بشكل  املتعلقة  اململية  التجم ية، 

ال�سيء  بهذا  اشمبر  غير  أو   اشمبر 

أو ذات صلة،  اممثلة  أبيمء  بأي   أو 

أو التي قد تكو5 افيدة لهذا الغرض 

أو ان املحتمل أ5 تسهل تحقيقه.

املقر االجتممعي : 15 بم ع األبطمل، 

 قم 4، أكدال، الربمط.

 99 الشركة  ادة  حددت   : املدة 

السجل  في  تم يخ تسجيلهم  سنة ان 

التجم ي.

في  الشركمء  يسمهم   : املسمهممت 

الضممنمت  جميع  بموجب  الشركة 

إجمملي  بمشلغ  والقمنونية،  الواقعية 

فيمم  اوزعة  د هم   28.888 قد ه 

بينهم.

تم تحديد  أ8 اململ   :  أ8 اململ 

بمشلغ 28.888 د هم اقسمة إلى 288 

 188 سهم اتسموي قيمته اإلسمية 

بملكمال  بهم  اكتتب  للسهم،  د هم 

ادفوعة بملكمال  ان قشل الشركمء، 

بمم يتنمسب اع  واخصصة للشركمء 

اسمهممت كل انهم.

السيد  الشركة  يدير   : املسير 

الجنسية،  املغربي  ملجيدي،  اد يس 

في   1991 أغسطس   12 في  املولود 

لشطمقة  حمال  بفرنسم،  اونمكو 

يقيم بدوا   الوطنية  قم،  التعريف 

سيدي او�سى، تمسلطمنت، اراكش.

التسجيل بملسجل التجم ي بملربمط 

تحت  قم 9)1663.
لإلعال5 واإلبم ة

التسيير

216 P

HAGOUCH TRANXPO
تـأسـيس بـركة ذات املسؤولية 
املحدودة وذات الشريك الوحيد

وضـع  تـم   28/82/2823 بتـم يخ 

قـمنـو5 انظـم لشـركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املمـيزات التـملية : 
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 HAGOUCH  : التسمـية 
املسؤولية  ذات   TRANXPO

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
نقل  األسممك،  بيع   : الهـدف 
الشضمئع لحسمب الغير، تجم ة عماة، 

االستيراد و التصدير. 
 الرأسممل : حدد في اشلغ188.888  
1888 حصة ان  د هم اقسمة إلى  
اوزعة  للواحدة  د هم   188 فئة 

كمآلتي :
السيد حكوش عشد الرحيم 1888 

حصة.
:  تجزئة اشروع  املـقر االجـتممعـي 
ادينة الوفمق بلوك D  قم 6 العيو5.
السـيـد  طـرف  اـن  تـسير   : اإلدا ة 
حكوش عشد الرحيم ملدة غير احددة.
بكـتمبة  تـم   : القمنوني  اإليداع 
الضـشط بمملحكمة االبتـدائية بملـعيـو5 
بـتم يخ 21/82/2823 تحـت  قـم 44727.
217 P

SAFE FITNESS
SARL

بـركة ذات املسؤولية املحدودة
اقرهم االجتممعي : الطمبق األ �سي، 

عمم ة 133، حي الهمبمية، تمم ة
تأسيس بركة

بتـم يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس  بملربمط،   2823 ينمير   3

بركة تحمل الخصمئص التـملية : 
التسمـية : SAFE FITNESS ش.م.م.

الشدنية،  الثقمفة   : الهـدف 
الرقصمت، أو فنو5 املتعة )عقد دو ة 

في( تمجر. 
  أ8 اململ : 188.888  د هم اقسمة 

بقيمة  اجتممعية  حصة   1888 إلى  
188 د هم للحصة اوزعة كملتملي :

588 حصة اجتممعية بقيمة 188 
د هم للحصة بحوزة السيد العمراني 

سمير ؛
588 حصة اجتممعية بقيمة 188 
د هم للحصة بحوزة السيد بوزفو  

 بيد.
ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقيد بملسجل التجم ي.

املـقر االجـتممعـي :  الطمبق األ �سي، 

عمم ة 133 حي الهمبمية، تمم ة.

العمراني  السيد  يعي5   : التسيير 

سمير اسير ملدة غير احدودة.

الضـشط  بكـتمبة  اإليداع  تم  لقد 

تحت  بتمم ة  االبتـدائية  بمملحكمة 

 2823 13 فبراير  9924 بـتم يخ   الرقم 
 قم التقيد بملسجل التجم ي 355)13.

218 P

MLS EXPERTISE
SARL AU

 بـركة ذات املسؤولية املحدودة 

اع اسمهم واحد

اقرهم االجتممعي : 5 زنقة د عة، 

إقماة فمطمة الزهراء، بقة 5، 

أكدال، الربمط

تأسيس بركة
بتـم يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس  بملربمط،   2823 ينمير   6

بركة تحمل الخصمئص التـملية : 

 MLS EXPERTISE  : التسمـية 

ش.م.م. م.و.

التسيير،  استشم ات   : الهـدف 

التكوين. 
  أ8 اململ : 188.888  د هم اقسمة 

بقيمة  اجتممعية  حصة   1888 إلى  

188 د هم للحصة اوزعة كملتملي :

بقيمة  اجتممعية  حصة   1888

السيد  بحوزة  للحصة  د هم   188

املصديمني سعيد.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقيد بملسجل التجم ي.
زنقة د عة،   5   : املـقر االجـتممعـي 

 ،5 بقة  الزهراء،  فمطمة  إقماة 

أكدال، الربمط.

يعي5 السيد املصديمني   : التسيير 

سعيد اسير ملدة غير احدودة.

الضـشط  بكـتمبة  اإليداع  تم  لقد 

تحت  بتمم ة  االبتـدائية  بمملحكمة 

 الرقم 133887 بـتم يخ 7 فبراير 2823 
 قم التقيد بملسجل التجم ي 165967.

219 P

STE AIT LJENT SERVICES
SARL

CAPITAL SOCIAL : 10.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : GROUPE

 ARAAR N°82 TAKADDOUM
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
لشركة   2822 ديسمبر   27 بتم يخ 
د هم   18.888 ش.م.م  أسمملهم 
اقرهم االجتممعي اجموعة العرعم ، 
قر   الربمط حيث  التقدم،   (2   قم 

ام يلي :
تفويت السيد السليممني ابراهيم 
بملشركة  يملكهم  التي  حصة   58
لحسن  حمو  ايت  السيد  لفمئدة 
الشركة  أصشح  أسممل  وبملتملي 

اقسم كملتملي :
 188 لحسن  حمو  ايت  السيد 

حصة أي ام يعمدل 18.888 د هم.
القمنونية  الصيغة  أصشحت  كمم 

للشركة هي ش.م.م ش.و.
تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 
.D133352 26 فبراير 2823 تحت  قم
املحضر  هذا  تسجيل  تم  حيث 

بتم يخ 14 فبراير 2823.
220 P

JURISMAG SARL
5، زنقة بليمد، إقماة عمرا5، )اقمبل املد سة 
االبتدائية عشد املوان( الشقة  قم 5، 28398 

الدا  الشيضمء

LAMA-UP
 SARL AU

 بركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الواحد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي : 195، 
إقماة زينب، الطمبق األ �سي، بم ع 

غمندي 2888 الدا  الشيضمء
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

572(23
تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الواحد

في  اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تقر  تأسيس بركة   2823 فبراير   3
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية :

 LAMA-UP  : الشركة  تسمية 
.SARL AU

غرض الشركة بإيجمز، بيع وبراء 
العقم ات.

 ،195  : االجتممعي  املقر  عنوا5 
بم ع  الطمبق األ �سي،  إقماة زينب، 

غمندي 28888 الدا  الشيضمء.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 188.888  : اشلغ  أسممل الشركة 

د هم.
 188  : النقدية  الحصص  اشلغ 

د هم.
الشريك الوحيد :

بركة   LAMA HOLDING SA
وحيد  بريك  بصفتهم  اسمهمة، 
 11/9  : والكمئن اقرهم االجتممعي ب 
عي5  كونتيننتمل،  ابروكة،  تجزئة 
الشيضمء،  الدا    28888 السشع، 
املغرب  قم السجل التجم ي 563517.

املسير : السيد خملد السقمط.
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572(23
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا    التجم ية 
28 فبراير 2823 تحت  قم 59455).
221 P

PRO INNOVATION
 بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الواحد
 أسمملهم : 18.888 د هم

اقرهم االجتممعي : بم ع األبطمل، 
الشقة  قم 4، أكدال، الربمط

 قم السجل التجم ي 122779 
الربمط 

املسير  قرا ات  بمقت�سى   -  1
تم   ،2823 ينمير   26 بتم يخ  الوحيد 

تقرير ام يلي :
تحويل املقر االجتممعي :

15 بم ع األبطمل،   : املقر القديم 
الشقة  قم 4، أكدال، الربمط.

 ،2 الريف  إقماة   : الجديد  املقر 
عمم ة 22 الشقة  قم 1 اكر ، تجزئة 

سعيد حجي، سال.
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تغيير الشند 5 ان القمنو5 األسم�سي 

تشعم لذلك.

األسم�سي  القمنو5  صيمغة  إعمدة 

للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  2

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

الرقم  تحت   2823 فبراير   21 في 

.133458
خالصة وبيم5 املسير

222 P

 ESPACE FAMILIAL DETENTE

ET SPORT
SARL AU

 بركة احدودة املسؤولية 

بشريك واحد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : ديم  بوفكرا5 18، 

عمم ة 6، بقة 12، بوفكرا5

العمم  الجمع  احضر  بموجب 

 ESPACE FAMILIAL االستثنمئي بركة

ذات   DETENTE ET SPORT

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 2822 ديسمبر   29 بتم يخ  املنعقد 

تقر  ام يلي :

بيع السيد عمبدي احمد، الحمال 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

بقيمة  حصة   1888  ،D726185

عالء  للسيد  للحصة  د هم   188

الوطنية  للشطمقة  الحمال  املودني، 
.D63(665 قم 

تعيي5 السيد عالء املودني، الحمال 

 D63(665 الوطنية  قم  للشطمقة 

كمسير وحيد لشركة.

احمد،  عمبدي  السيد  استقملة 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
 قم D72618 ان تسيير الشركة.

 ALAE PRO تغيير اسم الشركة إلى

.SARL AU

 تغيير املقر االجتممعي إلى  قم 5)1 

حي السالم 2، سيدي سعيد، اكنم8.

تحديث الهدف االجتممعي في :

تنظيم املنمسشمت ؛

اصو  فتوغرافي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بمكنم8  التجم ية 

2823 تحت  قم 784.

223 P

KABBOURI TRANS
SARL AU

ينمير   26 في  اؤ خ  عقد  تحت 

حر ت القواني5 لشركة ذات   2823

الخصمئص التملية :

.KABBOURI TRANS : التسمية

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ذات بريك واحد.

نقل الشضمئع   : الهدف االجتممعي 

لحسمب الغير.

اوالد  بدوا    : االجتممعي  املقر 

الريمحي، النويرات، اشرع بلقصيري.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

كلهم على الشكل التملي :

حصة ان   1888 كشو ي اد يس 

فئة 188 د هم لكل حصة.

التسيير : للسيد كشو ي اد يس.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي للشركة.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

تم التقييد بملسجل التجم ي لدى 
املحكمة االبتدائية بمشرع بلقصيري 

تحت  قم 977.

224 P

STE CHAWARMA ACHAM
بركة ذات اسؤولية احدودة

املقر االجتممعي : عمم ة 182، احل 
 قم 9، النجمح، تماسنم

السجل التجم ي : 135167

قر  الجمع العمم االستثنمئي   -  1

بتم يخ 6 فبراير 2823 لشركة »بوا ام 
الشمم« املحدودة املسؤولية،  أسمملهم 

188.888 د هم حل الشركة.
2 - تم تعيي5 السيد كممل قربموي 

اصفي للشركة. 

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 

االبتدائية بتمم ة بتم يخ 28 فبراير 2823 

تحت  قم 9979.
لإلبم ة والشيم5

225 P

STE AVENIR BUILDING
SARL

عمم ة  قم R+2C 68 بقة  قم 2، 

الطمبق الثمني، قطعة أ ض 24 

هكتم ، قطمع 4، تمم ة

في  الصمد   اإلدا ة  قرا   بموجب 

بركة  وافقت   ،2822 أكتوبر   22
AVENIR BUILDING  أسمملهم 

عمم ة  قم  اقرهم  د هم،   188.888

R+2C 68 بقة  قم 2، الطمبق الثمني، 

قطعة أ ض 24 هكتم ، قطمع 4، تمم ة 

بمإلجممع على القرا ات التملية :

 188 وافق الجمع العمم على بيع 

سهم ان قشل السيد احمد الفونتي 

لصملح السيد اسالم اد وني و188 

سهم ان قشل السيد هشمم خراوش 

لصملح السيد اسالم اد وني.

تحديث النظمم األسم�سي للشركة.

لتنفيذ  الصالحيمت  كل  تعطى 

اإلجراءات املنصوص عليهم في القمنو5.

سجل  في  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  تمم ة  االبتدائية   املحكمة 

28 فبراير 2823 تحت  قم ))99.

226 P

DAKAE
 بـركة احدودة املسؤولية 

بشريك واحد
 أ8 اململ : 18.888 د هم

املقر االجتممعي :  قم 79 بم ع ابن 

سينم، الطمبق الثمني، بقة  قم )، 

أكدال، الربمط

بمسم قرا  الشريك الوحيد بتم يخ 

6 فبراير 2823 تم تقرير ام يلي : 

تحويل املقر االجتممعي للشركة إلى 
العنوا5 التملي : 4 زنقة نوبمليم، تجزئة 

حي الريمض،   1 بلوك   17 سكتو    4

الربمط.

تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة.
تم اإليداع القمنوني بكـتمبة ضـشط 
بتم يخ  بملربمط  التجم ية   املحكمة 
22 فبراير 2823 تحت  قم 133524.

للخالصة والشيم5

227 P

عقد تسيير حر ألصل تجم ي
COTE GOURMET

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 GESTAF أعطى   2822 ديسمبر   16
التجم ي  بملسجل  املسجل   SARL
بطنجة  التجم ية  بمملحكمة   73439
التجم ي  لألصل  الحر  التسيير  حق 
الكمئن ب 5 إقماة ابن توارت أ قمسم 
طنجة،   4 8 والطمبق األ �سي اب- 
 ENOVAC SARL لفمئدة  املغرب 
 149147 املسجل بملسجل التجم ي 
 3 ملدة  بملربمط  التجم ية  املحكمة 
سنوات تبتدئ ان 19 ديسمبر 2822 
اقمبل   2825 ديسمبر   1( وتنتهي في 

اشلغ بهري قيمته 43.888 د هم.
228 P

FEDALA MOTO
بـركة ذات اسؤولية احدودة

برأسممل : 188.888 د هم
املقر االجتممعي : زاوية بم ع الجيش 

امللكي وزنقة ألزا8، الطمبق 3، 
اكتب  قم 12، املحمدية

حل الشركة
تشعم لقرا  الجمع العمم االستثنمئي 
تم   2822 ديسمبر   28 في  املنعقد 

تقرير : 
1 - تصفية الشركة.
2 - استقملة املسير.

3 - تعيي5 السيد : بو عضة او�سى 
كمصفي للشركة.

4 - تم تعيي5 كمقر التصفية بزنقة 
املنصو  الذهبي، عمم ة و دة  قم 2، 

املحمدية.
إجرائه  تم  القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة االبتـدائية بمملحمدية بـتم يخ 

21 فبراير 2823 تحت  قم 8)3.
نسخة للشيم5

229 P
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CROWN CAR
 أسمملهم :  188.888 د هم  

تجزئة الريمض، سكتو  2،  قم 117، 
أوالد اطمع، تمم ة

8.ت : 869)12 تمم ة
ت ض : 5)375486

عقد بيع حصص بتم يخ 11 فبراير 
2823 قر  بيع جميع حصص سيف 
عمدل  حصة،   588 زغشمش  الدين 
حمزة  لفمئدة  حصة،   588 زغشمش 
العمم غير  الجمع  احمضر  الزازااي، 
العمدي بتم يخ 11 فبراير 2823 قر وا 

ام يلي :
1 - وافق على الشيع املذكو .

2 - قشل استقملة عمدل زغشمش.
الزازااي  السيد حمزو  عي5   -  3
لفترة  اسير   AD263493 ب.و   قم 
غير احددة وستكو5 الشركة الزاة 

بملتوقيع الفردي للمسير.
ان  القمنوني  الشكل  تغيير   -  4

ش.م.م إلى ش.م.م بمسمهم واحد.
األسم�سي  القمنو5  تحديث   -  5

واملوافقة عليه.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 2823 22 فبراير  االبتدائية بتمم ة في 

تحت  قم 18881.
230 P

SET JARDINET
ش.م.م ذات بريك واحد
 أسمملهم : 288.888 د هم

اقرهم : 21 بم ع عقشة، الشقة 5، 
أكدال، الربمط

I - بمنعقمد الجمع العمم االستثنمئي 
 SET لشركة   2823 ينمير   17 بتم يخ 
بريك  ذات  ش.م.م   JARDINET
عقشة،  بم ع   21  : اقرهم  وحيد، 
الربمط،  أسمملهم  أكدال،   ،5 الشقة 
بملسجل  واملسجلة  د هم   288.888
التجم ي تحت  قم 9)1683 بملربمط.

قد قر  ام يلي :
1 - نقل املقر الرئي�سي :

 ،5 الشقة  عقشة،  بم ع   21 ان 
أكدال، الربمط.

 4 التجزئة  نشليم،  بم ع   4 إلى 
الريمض،  حي  ا  بلوك   17 القطمع 

الربمط.
األسم�سي  النظمم  تعديل   -  2

وتحديثه :
النظمم  ان   5 املمدة  تعديل 

األسم�سي.
II - وقد تم اإليداع القمنوني لدى 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
بملربمط بتم يخ 21 فبراير 2823 تحت 

 قم 1)1334.
بمثمبة اقتطف وبيم5

املسير الوحيد

231 P

SOCOGESTION SARL

اكتب الد أسمت، والحسمبمت واالستشم ة

1 زنقة أفغمنستم5،  قم 4 حي املحيط، الربمط

GIMELLI CAR
SARL

بتم يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
2823 بملربمط، تم تأسيس  26 ينمير 
ذات  بركة   GIMELLI CAR بركة 
وخصمئصهم  املحدودة  املسؤولية 

كملتملي :
.GIMELLI CAR : اسم الشركة

اضمو5 الشركة : كراء السيم ات 
بدو5 سمئق.

 ،6 بقة  قم   56  : الشركة  اقر 
القمارة  جديد،  حي  الثمني،  الطمبق 
املنصو ،  يعقوب  حي  الشمملية، 

الربمط.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
اقسمة إلى 1888 حصة بقيمة 188 

د هم للحصة الواحدة اوزعة كملتملي :
السيد أنم8  ضم 588 حصة ؛
السيد انوا  أاي5 588 حصة.

تم تعيي5 السيد   : تسيير الشركة 
أنم8  ضم كمسير الوحيد للشركة.

 %5 بعد خصم   : الشركة  أ بمح 
تصرف  في  الشمقي  يودع  األ بمح  ان 

الشريكي5.
التسجيل  تم   : التجم ي  السجل 
بتم يخ   166363 التجم ي تحت  قم 
بمملحكمة التجم ية   2823 فبراير   21

بملربمط.
للشيم5 واالستشم ة

232 P

HARO CAFE
SARL AU

بتمم ة  اؤ خ  احضر  بمقت�سى 
بتم يخ 16 ينمير 2823 تم تغيير بعض 

قواني5 الشركة وحدد ام يلي :
الشركة  حصص  ان   %50 بيع 
ان طرف السيد أيوب اشموم والتي 
 58.888 بمشلغ  حصة   588 تقد  ب 

د هم إلى السيد يونس اشموم.
اشموم  يونس  السيد  تعيي5 

كمسير ثمني جديد للشركة.
تغيير الشكل القمنوني ان بركة 
بريك  ذات  املسؤولية  احدودة 
وحيد إلى بركة احدودة املسؤولية.

 HARO تغيير تسمية الشركة ان 
.TBCF SARL إلى CAFE SARL AU

تدا  الشركة ان طرف   : التسيير 
ويونس  اشموم  أيوب  السيدين 
اشموم كمسيرين للشركة ملدة غير 

احددة.
بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بتمم ة  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

7)99 تحت  قم 135299.
233 P

 STE PRODUCTION
ANIMAL MAROC

SARL
I - بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املنعقد في 2 ديسمبر 2822 :
تحويل اقر بركة ذات اسؤولية 
 STE وحيد  بشريك  احدودة 
 PRODUCTION ANIMAL MAROC
الشقة  فرنسم،  بم ع   45 :  قم   ان 
دوا  ايت   : الربمط إلى  أكدال،   (  قم 
سيدي عشد الرزاق،  اعمر اوعي�سى، 
القمنو5  تذويب  تم  كمم  تيفلت، 

األسم�سي.
الضشط  بكتمبة  اإليداع  تم   -  II
تحت  بتيفلت  االبتدائية  بمملحكمة 
بتم يخ   1461 التجم ي  قم  السجل 

28 فبراير 2823 تحت  قم 594.
234 P

 YAMED EDUCATION 02
SCA

 AU CAPITAL DE 400.000.000
DH

 SIEGE SOCIAL : 12 Rue de l’Ille
 Timor-angle cte d’émeraude-

Ain Diab, Casablanca
RC 508961

الزيمدة في  أسممل الشركة
املؤ خة  املداوالت  خالل  ان 
الجمع  قر    ،2822 ديسمبر   28 في 
 YAMED العمم الغير العمدي للشركة

: EDUCATION 82 SCA
ان  اململ  في  أ8  الزيمدة 
إلى  د هم   488.888.888
خالل  ان  د هم   588.888.888
إنشمء سهم جديد 1.888.888 بقيمة 
للسهم،  د هم   188 قد هم  اسمية 
ادفوعى بملكمال عن طريق تعويض 
واملستحقة  السمئلة  الديو5  بعض 
اململوكة ان قشل الشركمء في الشركة.
ان   6 للشند  املقمبل  التعديل 

النظمم األسم�سي.
املصمدقة على الصيغة الجديدة 

للنظمم األسم�سي املحدث.
املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا    التجم ية 

7 فبراير 2823 تحت  قم 57478).
للنشر واالستخالص

235 P

METAUX MANAOS
تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة
بتم يخ  خمص  عقد  بموجب 
النظمم  وضع  تم   ،2823 ينمير   12
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

احدودة، وخصمئصهم كمم يلي :
.METAUX MANAOS : تسمية

بيع املعمد5 الحديدية   : املوضوع 
وغير الحديدية.

املدة : 99 سنة.
انطقة اوالي   : الرئي�سي  املكتب 
الدا    ،12 الصنمعية،  قم   بيد 

الشيضمء.
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د هم   188.888  : اململ   أ8 
 188 ب  سهم   1888 إلى  اقسمة 
د هم للسهم ادفوعة بملكمال نقدا 

واخصصة على النحو التملي :
صمحب  أحمد  بولحممل  السيد 
 B438576 الوطنية  قم  الشطمقة 
املقيم في حي حداوية، زنقة 6  قم 2، 

الدا  الشيصمء 258 سهم ؛
السيد بولحممل ابراهيم صمحب 
 BK132(66 الوطنية  قم  الشطمقة 
لكريط،  اإلسمعملية  في  املقيم 
كمليفو نيم، الدا  الشيصمء 258 سهم ؛

صمحب  كممل  بولحممل  السيد 
 BK159518 الوطنية  قم  الشطمقة 
لكريط،  اإلسمعملية  في  املقيم 
كمليفو نيم، الدا  الشيصمء 258 سهم ؛

صمحب  خملد  بولحممل  السيد 
 BK273267 الوطنية  قم  الشطمقة 
املقيم في حي حداوية، زنقة 6  قم 2، 

الدا  الشيصمء 258 سهم.
اإلدا ة : تم تعيي5 السيد بولحممل 

أحمد كمدير.
السنة اململية : تشدئ في فمتح ينمير 

وتنتهي في 31 ديسمبر ان كل عمم.
القمنوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.(595(6
للنشر واالستخالص

236 P

WATSA SMART
SARL AU

ش م م ش و
تأسيس

العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 
االستثنمئي املنعقد يوم 19/18/2822 

تأسيس بركة بملصفمت التملية :
1 - الصفة القمنونية : بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 WATSA  : االجتممعي  اللقب   -  2

.SMART SARL AU
د هم   188  888  : الرأسممل   -  3
فئة  ان  حصة   1888 على  اوزعة 

188 د هم للحصة الواحدة 

العمم ة   : االجتممعي  املقر   -  4 
عشد  اوالي  زنقة    5 بقة   98  قم 

الرحمم5 خريشكة.
تمجر اواد   : اوضوع الشركة   -  5

غذائية،  التجم ة.
6 - التسيير : يعود تسيير الشركة 

إلى السيد  ضوا5 املصطفى.
السيد  ضوا5   : الشركمء   -  7

املصطفى 1888 حصة.
) - السنة اململية : ان فمتح ينمير 

إلى نهمية بهر دجنبر 
املحكمة   : القمنوني  اإليداع 
 563 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 11/2822/)8.
السجل التجم ي  قم 7937.

237 P

LABORATOIRE RAAFA 
SARL AU

ش م م ش و
تأسيس

تم بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تأسيس   2822  /12/13 املنعقد يوم 

بركة بملصفمت التملية :
1 - الصفة القمنونية: بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 : االجتممعي  اللقب   -  2
.LABORATOIRE RAAFA SARL AU
د هم   188.888  : الرأسممل   -  3
اوزعة على1888 حصة ان فئة 188 

د هم للحصة الواحدة.
اجمع   : االجتممعي  املقر   -  4
الفردو8 بم ع اوالي يوسف عمم ة 

)1 الطمبق الثمني بقة 4  خريشكة.
: اختبر علم  - اوضوع الشركة   5

االاراض التشريحي .
6 - التسيير : يعود تسيير الشركة 

إلى السيدة  افة صوفيم.
7 - الشركمء : السيدة  افة صوفيم 

1888 حصة.
) - السنة اململية : ان فمتح ينمير 

إلى نهمية بهر دجنبر.
املحكمة   : القمنوني  اإليداع 
 39 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 23/81/2823.
السجل التجم ي  قم 837).

238 P

4B AMEUBLEMENT 
SARL AU

ش م م ش و 
تأسيس

العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 
االستثنمئي املنعقد يوم 81/11/2822 

تأسيس بركة بملصفمت التملية :
1 - الصفة القمنونية: بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 B  4  : االجتممعي  اللقب   -  2

.AMEUBLEMENT SARL AU
د هم   188  888  : الرأسممل   -  3
فئة  ان  حصة   1888 على  اوزعة 

188 د هم للحصة الواحدة.
العمم ة   : االجتممعي  املقر   -  4 
عشد  اوالي  زنقة    5 بقة   98  قم 

الرحمم5 خريشكة.
االستيراد   : الشركة  اوضوع   -  5

والتصدير, التجم ة,بيع االثمت.
6 - التسيير : يعود تسيير الشركة 

إلى السيدة بوسالاة بهيجة.
بوسالاة  السيدة   : الشركمء   -  7

بهيجة 1888 حصة.
) - السنة اململية : ان فمتح ينمير 

إلى نهمية بهر دجنبر 
املحكمة   : القمنوني  اإليداع 
 564 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 11/2822/)8.
السجل التجم ي  قم : 7939.

239 P

AUTO ECOLE RACHIDI 
SARL AU

ش م م ش و
تأسيس

العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 
االستثنمئي املنعقد يوم )12/281/)2  

تأسيس بركة بملصفمت التملية :
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 AUTO ECOLE : اللقب االجتممعي

.RACHIDI SARL AU
د هم   128.888  : الرأسممل 
فئة  ان  حصة   1288 على  اوزعة 

188 د هم للحصة الواحدة.

حي   4 زنقة   2  : االجتممعي  املقر 

البريك خريشكة.

اد سة تعليم   : اوضوع الشركة 

السيمقة.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد  بيدي عشد القمد .

السيد  بيدي   : الشركمء 

عشد القمد  1288 حصة.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

نهمية بهر ديسمبر.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

 159 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 18/85/2819.

السجل التجم ي  قم : 5771.

240 P

NAJI GROUP
SARL AU

ش م م ش و

تأسيس
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنمئي املنعقد يوم 38/85/2822 

تأسيس بركة بملصفمت التملية:

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 NAJI GROUP :  اللقب االجتممعي

.SARL AU

د هم   188.888  : الرأسممل 

فئة  ان  حصة   1888 على  اوزعة 

188 د هم للحصة الواحدة.

: حد بوحسوسن  املقر االجتممعي 

خنيفرة.

اوضوع الشركة : احطة الوقود.

يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد نمجي ااحمد.

 1888 ااحمد  نمجي   : الشركمء 

حصة.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

نهمية بهر ديسمبر.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

 538 تحت  قم  بخنيفرة  االبتدائية 

بتم يخ 86/12/2822.

السجل التجم ي  قم : 1)46.

241 P
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ABOUZIA EXPO
SARL AU

ش م م ش و
تأسيس

العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 
ينمير   1( يوم  املنعقد  االستثنمئي 
بملصفمت  بركة  تأسيس    2823

التملية :
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 ABOUZIA  : االجتممعي  اللقب 

.EXPO SARL AU
د هم   188.888  : الرأسممل 
فئة  ان  حصة   1888 على  اوزعة 

188 د هم للحصة الواحدة.
 98 العمم ة  قم   : املقر االجتممعي 
الرحمم5   اوالي عشد  زنقة    5 بقة 

خريشكة.
التجم ية،   : الشركة  اوضوع 

االستيراد والتصدير.
يعود تسيير الشركة إلى   : التسيير 

السيد ارتحيل احمد.
السيد ارتحيل احمد   : الشركمء 

1888 حصة.
ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

نهمية بهر ديسمبر.
املحكمة   : القمنوني  اإليداع 
 41 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 27 ينمير 2823.
السجل التجم ي  قم : 839).

242 P

MATSA NEGOCES
SARL

ش م م         
تعديل

العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 
االستثنمئي املنعقد يوم 23/85/2822 

تعديل ام يلي :
1 - تعيي5 السيد املطر اراد كمسير 
استقملة  قشول  اع  للشركة  وحيد 

السيد املطر احمد.
2 - تعديل نشمط الشركة بإضمفة  
تمجر اواد الصيمنة  وحذف بيع اواد 
الشنمء، االستيراد والتصدير والتجم ة.

األسم�سي  القمنو5  تحيي5   -  2

للشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

  551 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 83/11/2822 .

السجل التجم ي :1951.

243 P

 DARI BTP
SARL

ش م م

تعديل
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنمئي املنعقد يوم 85/89/2822 

تعديل ام يلي :

1 - تفويت 588 حصة ان السيدة 

لحني5 أامل الى السيد بمكري احمد.

2 - تعديل نشمط الشركة بإضمفة  

وحذف   التجم ة  املعدات،  تأجير 

الهندسة  الكبرى و  أنشطة االبغمل 

املدنية.

3 - تحويل اقر الشركة ان  بم ع 

  28 الرقم   39 بلوك  الرواي  صهيب 

الى  الشيضمء  الدا   البرنو�سي  سيدي 

18  تجزئة اوالي اد يس خريشكة.

األسم�سي  القمنو5  تحيي5   -  4

للشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

  53( تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 27/18/2822.

السجل التجم ي : 7913.

244 P

ZANJEB TRAVAUX
SARL AU

ش م م ش و

تعديل
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنمئي املنعقد يوم 14/86/2812 

تعديل ام يلي : 

 1 – املصمدقة على تفويت وهشة 

488 حصة كملتملي :      

السيد  حصة ان   288 تفويت   -

جشلي احمد إلى السيد زنم ي عثمم5.

السيد  ان  حصة   288 هشة    -

زنم ي خليفة إلى السيد زنم ي عثمم5.

2 - تغيير الشكل القمنوني للشركة 

ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد.

3 - تعديل نشمط الشركة بحذف 

وإضمفة  والتجم ة  السيم ات  كهربمء 

بيع العجالت بملتقسيط.

األسم�سي  القمنو5  تحيي5   -  4

للشركة. 

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

 762 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 81/11/2813 .

السجل التجم ي : 1861.

245 P

MSJ SERVICES
SARL AU

ش م م ش و

تعديل
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االستثنمئي املنعقد يوم 27/18/2821 

و 83/82/2822  تعديل ام يلي : 

1 - تفويت 475 حصة ان السيد 

الطملبي ايلود إلى السيد ستم  ملجيد.

2 - تغيير الشكل القمنوني للشركة 

ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 

إلى بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد.

ملجيد   ستم   السيد  تعيي5   -  3

قشول  اع  للشركة  وحيد  كمسير 

استقملة السيد الطملبي ايلود .

األسم�سي  القمنو5  تحيي5   -  4

للشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

 46 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

 151 و قم   2(/81/2822 بتم يخ 

بتم يخ 38/83/2822.

السجل التجم ي : 39)3.

246 P

 CHOUBIL EXPO
SARL AU

ش م م ش و

تصفية الشركة
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االسثتنمئي املنعقد يوم 87/2822/)8 

بمقر الشركة ام يلي :

الحسمبمت  بيم5  على  املوافقة   -

الختماية للتصفية.

 - تصفية الشركة بمإلجممع.

- التصفية النهمئية للشركة و تبرئة 

ذاة املصفي.

كمقر  االجتممعي  املقر  تحديد   -

للتصفية.

:املحكمة  القمنوني  اإليداع 

  631 تحت  قم  بخريشكة  االبتدائية 

بتم يخ 12/12/2822.

السجل التجم ي : 3649.

247 P

NG-TECH
SARL

ش م م

حل  الشركة
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االسثتنمئي املنعقد يوم 11/2822/)2 

ام يلي :

- حل الشركة بمالجممع.

أيوب  بوسالاة  السيد  تعيي5   -

كمصفي الشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

تحت  قم   بخريشكة  االبتدائية 

5/2823  بتم يخ  85/81/2823.

السجل التجم ي عدد 5253.

248 P

AZRARDOGAN
SARL AU

ش م م ش و

حل  الشركة
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االسثتنمئي املنعقد يوم 23/85/2822 

ام يلي :
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- حل الشركة بمالجممع.

نجيب  عز اوي  السيد  تعيي5   -

كمصفي الشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

  63( االبتدائية بخريشكة تحت  قم  

بتم يخ  16/12/2822.

السجل التجم ي عدد 7)54.

249 P

MEDRAF

SARL AU

ش م م ش و

حل  الشركة
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االسثتنمئي املنعقد يوم 12/12/2822 

ام يلي :

- حل الشركة بمالجممع.

احمد  السيد  فيز  تعيي5   -

كمصفي الشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

تحت  قم   بخريشكة  االبتدائية 

2823/6  بتم يخ  85/81/2823.

السجل التجم ي عدد 6149.

250 P

ALFA SA

SARL

ش م م

حل  الشركة
العمم  الجمع  بمقت�سى  تم 

االسثتنمئي املنعقد يوم 22/11/2822 

ام يلي :

- حل الشركة بمالجممع.

- تعيي5 السيد املير احمد كمصفي 

الشركة.

املحكمة   : القمنوني  اإليداع 

  639 االبتدائية بخريشكة تحت  قم  

بتم يخ  16/12/2822.

السجل التجم ي عدد 6643.

251 P

DAHIM TRAVAUX DIVERS
SARL

تأسيس
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2823 الربمط بتم يخ فمتح فبراير 

اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

احدودة :

 DAHIM  : الشركة  اسم 

.TRAVAUX DIVERS SARL

اختلف   : االجتممعي  الهدف 

األعممل والشنمء.

 188.888  : الشركة   أسممل 

د هم.

النصر  لوت   : االجتممعي  املقر 

املستقشل بم ع طم ق ابن زيمد ام  قم 

ب تمم ة.

املدير : الحسي5 األبقر وعشد هللا 

الداحيم لفترة غير احدودة.

 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

االبتدائية  املحكمة  في  التسجيل  تم 

بتمم ة تحت  قم 369)13.

252 P

 GROUPE CENTRE

PRIVILEGE
SARL AU

الحل املسشق
بمقت�سى احضر الجمع العمم  أ( 

غير العمدي املنعقد بتم يخ 23 ديسمبر 

لشركة  االجتممعي  بمملقر   2823

 GROUPE CENTRE PRIVILEGE

SARL AU تقر  ام يلي :

1 - الحل املسشق للشركة.

2 - تعيي5 السيد امز5 نيزا  اصفي 

للشركة.

3 - تحديد اقر التصفية بملربمط 

أكدال   4 طمبق  األبطمل  بم ع   15

الربمط.

ب ( اإليداع القمنوني : تم بمملحكمة 

فبراير   23 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 133544.

253 P

 SOCIÉTÉ ITKANE ETUDES

  ET  DEVELOPPEMENT

SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم 188.888 د هم 

العمم  الجمع  قرا ات  بمقت�سى 

 89/12/2822 بتم يخ  االستثنمئي  

عمم ة  قم   3 والتي اقرهم بقة  قم 

15 زنقة ضمية إفراح اكدال الربمط، 

على  التملية  التغييرات  إدخمل  تقر  

الشركة :

 1( تفويت الحصص :

- فوت السيد انصم ي انير ))1 

حصة التي كم5 يملكهم في الشركة إلى 

السيدة بوبم ب نزهة.

- فوت السيد علي وعلي عشدالنبي 

في  يملكهم  كم5  التي  حصة   125

الشركة إلى السيدة بوبم ب نزهة.  

عمئشة  اعمم ي  السيدة  فوتت   -

في  تمتلكهم  كمنت  التي  حصة   125

الشركة إلى السيدة بوبم ب نزهة.

  28( حمزة   انصم ي  فوت   -

حصة التي كم5 يملكهم في الشركة إلى 

السيدة بوبم ب نزهة.              

184 حصة  - فوتت انصم ي اية  

إلى  الشركة  في  تمتلكهم  كمنت  التي 

السيدة بوبم ب نزهة.                    

و نتيجة لتفويت حصص الشركة 

اصشح التقسيم على الشكل التملي:

 258  : دحو  ابن  طم ق  السيد 

حصة.

 758  : نزهة  بوبم ب  السيدة 

حصة.    

القمنو5 االجتممعي  تم تحيي5   )6

السملفة  املقر ات  بمعتشم   للشركة 

الذكر.

القمنوني  اإليداع  تم  وبذالك    

بمملحكمة التجم ية بملربمط تحت  قم 

133363 بتم يخ 16/82/2823.

254 P

 REPSOL EXPLORACION 
TANFIT

فرع 
املقر االجتممعي : اركز تجم ي 

جمسمي5،  املحل ب 2 وب 3، زاوية 
بم ع سو8 وبم ع احمد السمد8

الربمط
 قم السجل التجم ي : 51)134

املسير  احضر  على  بنمء   -  I
املتضمان، املنعقد بتم يخ 16 ديسمبر 

2822 قر  ام يلي :
املغربي  الفرع  تشطيب  قرا  
 REPSOL EXPLORACION«
يلي  فيمم  إليه  )يشم    »TANFIT

»الفرع«(.
عزل املمثلي5 القمنونيي5 للفرع.

صالحيمت الشكليمت.
بمكتب  القمنوني  اإليداع  تم   -  II
التسجيل بمملحكمة التجم ية بملربمط 
تحت الرقم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.1334(3
ان أجل املستخرج واإلبم ة

املسير املتضمان

255 P

SOCIETE MEDEXC
SARL

    أسمملهم 13.128.888 د هم    
اقر الشركة :  15   بم ع األبطمل   

بقة   4  الربمط   
RC   : 142575 -RABAT

تعديل 
العمم  الجمع  احضر  بموجب 
   MEDEXC بركة  بمقر  االستثنمئي 
تم االتفمق على   16/1/2823 بتم يخ 

ام يلي :
قد ه    بمم  الشركة   فع  أسممل 
داج  بواسطة  د هم   18.888.888

الحسمب الجم ي لشركمء الشركة .
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 

اع التغييرات السمبقة.
التجم ية  بمملحكمة  التقيد  تم 
تحت   23/2/2823 بتم يخ  بملربمط 

. D 133534 قم التسجيل 
256 P
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MOUVEMENT CONSEIL
SARL AU

الذي  العمم  الجمع  ملحضر  وفقم 
عقد في اقر الشركة بتم يخ 31 أكتوبر 
2822، قر  املسمهم الوحيد ام يلي :

- قر  املسمهم الوحيد للشركة   1
إقماة  في  حمليم  املسجل  املكتب  أ5 
186 بولفم د  1 بقة  السعمدة عمم ة 
الربمط،  حسم5  الخماس  احمد 
سيتم نقله إلى 12، بم ع ايشليفي5، 
أكدال   ،9 بقة  قم  الطمبق الرابع، 

الربمط.
في  الوحيد  املسمهم  يقر    -  2
املكتب الرئي�سي للفرع  الشركة إلغمء 

وتثبيته كمكتب  ئي�سي للشركة.
النظمم  اواد  تعديل  بعد 
أيمن  السيد  قر   للشركة  األسم�سي 
لشركة  الوحيد  الشريك  بونجوع 
 MOUVEMENT CONSEIL SARL

AU تحديثهم.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
ديسمبر   7 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2822 تحت الرقم 138133.
257 P

LES CELLIERS DE MEKNES
SA

 أسمملهم االجتممعي : 75.888.888 
د هم

اقرهم االجتممعي : 11 زنقة ابن 
خلدو5، اكنم8

سجل تجم ي  قم : 17136
زيمدة  أسممل الشركة

العماة  الجمعية  ملحضر  وفقم 
 LES CELLIERS« االستثنمئية لشركة
بتم يخ  املنعقد   DE MEKNES« SA
38 نوفمبر 2888 قر  الشركمء ام يلي :
الشركة  في  أسممل  الزيمدة 
وذلك  د هم   25.888.888 بمشلغ 
إلى  د هم   75.888.888 ان  لرفعه 

188.888.888 د هم.
القمنو5  ان   6 الشند  تعديل 
» أسممل  للشركة  االجتممعي 

الشركة«.

السجل  في  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   12 بتم يخ  بمكنم8  التجم ي 

2881 تحت  قم 49.

258 P

ARGANA M.G
SARL AU

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2823 فبراير   6 بتم يخ  تمم ة 

املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الواحد.

 ARGANA M.G«  : التسمية 

.»SARL AU

الهدف االجتممعي : الحرأسة.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

القيمة  حصة   1.888 إلى  اقسمة 

اإلسمية هي 188 د هم للحصة :

 1.888  : السيد اروا5 القسيوي 

حصة.

بقيمة  حصة   1888  : املجموع 

188 د هم للحصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى    : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

الطمبق   62 : تجزئة الصفمء  املقر 

األول الشقة  قم 1 عي5 عودة تمم ة.

املسير : السيد اروا5 القسيوي.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

الضشط بمملحكمة التجم ية االبتدائية 

تحت  قم 56)9 في 6 فبراير 2823.
املحكمة  بسجل  التقييد   قم 

التجم ية بتمم ة : 271)13.

259 P

ARGANA N.J
SARL AU

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   2823 فبراير   6 بتم يخ  تمم ة 

املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

املحدودة ذات الشريك الواحد.

 ARGANA N.J SARL« : التسمية

.»AU

الهدف االجتممعي : التنظيف.

البستنة.

إبمدة الحشرات وإزالتهم.

أعممل اختلفة.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

القيمة  حصة   1.888 إلى  اقسمة 

اإلسمية هي 188 د هم للحصة :

 1.888  : السيد اروا5 القسيوي 

حصة.

بقيمة  حصة   1888  : املجموع 

188 د هم للحصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير إلى    : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

الطمبق   62 : تجزئة الصفمء  املقر 

األول الشقة  قم 2 عي5 عودة تمم ة.

املسير : السيد اروا5 القسيوي.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

الضشط بمملحكمة التجم ية االبتدائية 

تحت  قم 23)9 في 6 فبراير 2823.
املحكمة  بسجل  التقييد   قم 

التجم ية بتمم ة : 229)13.

260 P

ILBAF
SARL

بركة ذات اسؤولية املحدودة 

ش.م.م

اقرهم االجتممعي :  قم 38 بقة ) 

بم ع اوالي احمد لوكيلي حسم5 

الربمط

السجل التجم ي  قم 15329 الربمط

املؤ خ  العمم  الجمع  بمقت�سى 

املسيرو5  قر    2823 ينمير   5 بتم يخ 

التعديالت التملية :

فسخ الشركة السمبق ألوانه.

لكي  الفتمح  عشد  السيد  تعيي5 

كمصفي الشركة.

 ( بقة   38 :  قم  التصفية  اقر 
حسم5  لوكيلي  احمد  اوالي  بم ع 

الربمط.
براءة املصفي السيد عشد الفتمح 

لكي.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم )13344 بتم يخ 21 فبراير 

.2823
عن النسخة والنص

261 P

SMARTECH ENERGY
SARL AU

بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد
RC : 123755
حل الشركة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
 2822 نوفمبر   2 بتم يخ  املنعقد 
 SMARTECH« بملربمط قر ت بركة

ENERGY SARL AU« التملية :
نوفمبر   2 بتم يخ  الشركة  حل 

.2822
تعيي5 السيد احمد طم ق حممني 

اصفي للشركة.
حدد اقر التصفية بمركز الربمط 
السوي�سي لألعممل 571 بم ع احمد 
ا  بلوك  امتيس  عمم ة  السمد8 

الطمبق الثمني الربمط السوي�سي.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية بملربمط بتم يخ 12 ديسمبر 

2822 تحت  قم 131142.
262 P

HYDROGC
SARL AU

الحل النهمئي
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
 2822 فبراير   13 بتم يخ  املنعقد 
اسير بركة  حمي  أاي5  السيد  قر  
»HYDROGC SARL AU« الشركة في 
التصفية،  أسمملهم 188.888 د هم، 
زنقة ضمية عوا   ،6 اقرهم االجتممعي 

الطمبق 4 الشقة 16 أكدال الربمط.
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بسبب  للشركة  النهمئي  الحل 

الوضع الصمفي للشركة.

التسجيل : تم التسجيل بمملحكمة 

فبراير   21 يوم  بملربمط  التجم ية 

2822 تحت الرقم 133476.
الخص ان أجل النشر

263 P

KEBAB AND GRILL
SARL

بركة احدودة املسؤولية
 أ8 اململ : 188.888 د هم

املقر االجتممعي :  قم 366 حي املنزه، 

حي يعقوب املنصو ، الربمط

السجل التجم ي بملربمط  قم 

161(55

بيع حصص  أ8 اململ
االستثنمئي  العمم  الجمع  عقب 
تقر    ،2823 ينمير   4 يوم  املعقود 

تعديل ام يلي :

اإلذ5 بملشيع في األسهم، امم يؤدي 

إلى توزيع  أ8 اململ كملتملي :

السيد أيمن كويس : 588 سهم.

السيد اليم8 دابرايم : 588 سهم.

تعيي5 السيد اليم8 دابرايم اسيرا 

للشطمقة  اشم كم في الشركة الحمال 

.AD27(493 الوطنية  قم

للنظمم  الالحق  التحديث 

و   7 و   6 بتعديل األقسمم  األسم�سي، 

13 و 16.

في  القمنوني  اإليداع  إجراء  تم 

 21 املحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 

فبراير 2823 تحت  قم 133451.
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الناظور غرب املتوسط 
– املنطقة الصناعية 
واللوجستيكية لبطويا 

بركة  أسمملهم 18.888.888  د هم 

اقرهم االجتممعي : املنطقة الحرة 
لشطويم النمظو 

السجل التجم ي النمظو  تحت  قم 

25381

تأسيس 

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2823 تم تأسيس  بملنمظو  في فبراير 

بركة اميزتهم األسمسية كملتملي :
غرب  النمظو   بركة   : التسمية 
الصنمعية  املنطقة   – املتوسط 

واللوجستيكية لشطويم.
 النوع : اجهولة اإلسم.

وإنعمش  وتهيئة  تطوير   : الغرض 
التسريع  انطقة  وتسويق  وتدبير 
انمطق  وجميع  بيطويم  الصنمعي 
أو  والصنمعية  الصنمعي  التسريع 

اللوجيستيكية أو الخدامتية.
 18.888.888  : الشركة   أسممل 

د هم.
الحرة  املنطقة   : االجتممعي  املقر 

لشيطويم، النمظو .
ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تقييد الشركة بملسجل التجم ي
الشركمء : 

الدولة املغربية اقرهم االجتممعي، 
الحي اإلدا ي بملربمط.    

للتنمية  الثمني  الحسن  صندوق 
اقره  واالجتممعية،  االقتصمدية 
أ2  بلوك  الثمني  الطمبق  االجتممعي 
اإلدا ي  املركب  الفم�سي  بم ع عالل 
والثقمفي ملؤسسة احمد السمد8 – 

الربمط.
طنجة  الخمصة  الوكملة  بركة 
اقرهم  للمسمهممت  املتوسط 

االجتممعي، طريق الربمط – طنجة.
اقرهم  للموانئ  الوطنية  الوكملة 
سيدي  انظرنم  تجزئة  االجتممعي، 

اعروف - الدا  الشيضمء.
املتوسط  غرب  النمظو   بركة 
الحرة  املنطقة  االجتممعي،  اقرهم 

لشطويم – النمظو .
 66 السيد فؤاد بريني السمكن ب 
بن  زنقة جعفر  او�سى  تجزئة ضمية 

ابي طملب السوي�سي الربمط.
نفس  بمقت�سى   : العمم  املدير 
عمم  ادير  كأول  تعيي5  تم  العقد 
السيد   : احددة  غير  ملدة  للشركة 
الجنسية  بنجلو5،  جممل  احمد 
 195( ام 8   13 في  املزداد  املغربية 
13 زنقة أم  بمراكش واملقیم .ب  قم 
كلتوم حي لوبز بو كو5 الدا  الشيضمء 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  والحماــل 

.E1(597 قم 

ادقق حسمبمت :

النظمم  على  التوقيع  بعد 

بتعيي5  املسمهمو5  قمم  األسم�سي، 

 FIDAROC بركة  حسمبمت  ادقق 

التي يمثلهم   GRANT THORNTON

السيد فيصل اكوا .

بملسجل  الشركة  تقييد  تم 

فبراير   17 بتم يخ  النمظو   التجم ي 

2823 تحت  قم 25381.
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 TECH CRAFTERS 

CORPORATION
SARL AU

 13 بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في 

قد تم وضع  بملربمط،   2823 فبراير 

تحمل  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

الخصمئص التملية :

 TECH CRAFTERS  : التسمية 

.CORPORATION SARL AU

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

بريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

اصمم   : االجتممعي  الهدف 

اعلوايمت وتطوير الويب وتطشيقمت 

الهمتف املحمول.

عمليمت  ادا ة  أعممل  في   ائد 

اإلعال5   - )اواقع االنترنت  الخدامت 

-  سوامت  التطوير   - التسويق   -

الحمسوب(.

التد يب والتوجيه.

املواقع  وتصميم  إنشمء 

اإللكترونية.

وأجهزة  املستلزامت  بيع 

الكمشيوتر.

 التجم ة عماة.

االستيراد والتصدير.

 أ8 اململ : 58.888 د هم اقسمة 

د هم   188 حصة ان فئة   588 إلى 

للحصة الواحدة اوزعة على الشكل 

التملي :

 588  : الرايس  اروا5  السيد 

حصة..

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى    : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

ج  قم  بلوك   : االجتممعي  املقر 

الطمبق الثملث ديو  الحوار حي   (2

يعقوب املنصو  الربمط.

املسير : السيد اروا5 الرايس.

 : التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

.166487

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط تحت  قم 133535 

بتم يخ 23 فبراير 2823.

266 P

IMMO AL KIFAH
بركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي :  قم 912، الطمبق 

الثمني، حي املنزه، ح.ي.م الربمط

العمم  الجمع  لقرا ات  تشعم 

 IMMO AL« لشركة  االستثنمئي 

املسؤولية  احدودة  بركة   »KIFAH

تم   2823 ينمير   13 بتم يخ  املنعقد 

إقرا  ام يلي :

ان  الشركة  في  أسممل  الزيمدة 

188.888 د هم إلى 4.888.888 د هم 

بداج الحسمب الجم ي للشركة بمشلغ 

على  واملوافقة  د هم   3.988.888

التقسيم الجديد لرأسممل الشركة.

تعديل الفصول 6 و 7 ان القمنو5 

األسم�سي للشركة.

الجديدة  الصيغة  على  املوافقة 

للقمنو5 األسم�سي للشركة.

للشركة  القمنوني  اإليداع  تم 

بمملحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 22 

فبراير 2823 وتحت  قم 133499.
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STE TOP-SL
SARL AU

العمم ة  قم )5 الشقة 3 زنقة سشو 
أكدال الربمط

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
17 ينمير 2823 تم إقرا  ام يلي تأسيس 
بركة ذات املسؤولية املحدودة والتي 

تحمل الخصمئص التملية :
.TOP-SL : التسمية

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة بشريك واحد.

األبغمل   : االجتممعي  الهدف 
املتنوعة أو أعممل الشنمء.

 188.888  : الشركة   أسممل 
د هم.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهمئي.

املقر االجتممعي : العمم ة   قم )5 
الشقة 3 زنقة سشو أكدال الربمط.

املسير : السيد حسن ايت بماو.
بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التجم ي بمملحكمة التجم ية بملربمط 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.166399
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 STE PHARMACIE AL
MOLTAQA

SARL AU
دوا  البراهمة عمار الجنوبية سال

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
يلي  ام  إقرا   تم   2822 ديسمبر   2(
املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس 
الخصمئص  تحمل  والتي  املحدودة 

التملية :
 PHARMACIE AL  : التسمية 

.MOLTAQA
ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
الهدف االجتممعي : صيدلية.

 188.888  : الشركة   أسممل 
د هم.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهمئي.

البراهمة  دوا    : االجتممعي  املقر 

عمار الجنوبية سال.
املسير : السيدة سمية فرجي.

بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 
بسال  االبتدائية  بمملحكمة  التجم ي 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.37499
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انمجمنتكونسيلتي5 اند اكونط

PARADIF
ش.م.م

 أ8 اململ : 488.888 د هم
املقر الرئي�سي : 16 بم ع احمد 
الخماس  قم 1 الطمبق األول 

تمبريكت سال
يوم  خمص  اتفمق  عقد  بموجب 
بركة  اسير  قر    ،2823 ينمير   19
PARADIF ش.م.م، ذات الرأ8 اململ 

: 488.888 د هم، ام يلي :
الفسخ املسشق للشركة.

تعيي5 السيد اعمم  لطفي للقيمم 
بهذه املهمة.

بم ع   16  : التشطيب  عنوا5 
احمد الخماس  قم 1 الطمبق األول 

تمبريكت سال.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 485(7 تحت  قم  بسال  االبتدائية 

بتم يخ 15 فبراير 2823.
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STE  CRISTALENS
بركة ذات اسؤولية احدودة

بيع الحصص
.STE CRISTALENS : إسم الشركة
الشكل القمنوني : بركة احدودة 

املسؤولية.
وعنوا5   : االجتممعي  املقر 
السعدية  زنقة   71 املرأسالت:  قم 

بطمنة سال.
 أسممل : 8.888) د هم.

وانعقمد  الخمص  العقد  حسب 

يوم االستثنمئي  العمم   الجمع 

 31 ينمير 2823، تقر  جميع االسهم 

الرؤوف  عشد  السيد  يمتلكهم  التي 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
 قم AB127858 كمم يلي :

حيرا5  اراد  للسيد  حصة   (8

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.AB159463 قم 

فمطمة  للسيدة  حصة   228

التعريف  لشطمقة  الحمالة  الزهراء 

.BK215(54 الوطنية  قم

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 ،2823 ) فبراير  االبتدائية بسال يوم 

تحت  قم 48535.
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STE O2A FISH II
بركة ذات اسؤولية احدودة

ذات الشريك الوحيد

تأسيس بركة
تم وضع   ،2823 فبراير   2 بتم يخ 

قمنو5 انظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات التملية :

 ،STE O2A FISH II  : التسمية 

وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.

وتجهيز  وتعشئة  تجميد   : الهدف 

اإلسممك الطمزجة )السردين .. الخ(، 

تخزين  الشحرية،  املنتجمت  تثمي5 

وحدات  تمجير  الشحرية،  املنتجمت 

املنتجمت  إنتمج  وتسيير  التجميد 

الشحرية،

املنتجمت  وتصدير  استيراد 

الشحرية.

الرأسممل : حدد في اشلغ 188.888 

حصة ان   1888 الى  د هم اقسمة 

اوزعة  للواحدة  د هم   188 فئة 

كمالتي :

 : الرحيم  عشد  وعداش  السيد 

1888 حصة.

الصنمعي  الحي   : االجتممعي  املقر 

 قم 116 اكر  املر�سى العيو5.

السيد  طرف  ان  تسير   : اإلدا ة 

غير  ملدة  الرحيم   عشد  وعداش 

احددة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة االبتدائية بملعيو5 

تحت  قم   ،2823 فبراير   3 بتم يخ 

.44519
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STE KABBAGE MASSA

.S.A
 38 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بأكمدير  واملسجل   ،2822 ديسمبر 

واحضر   ،2823 ينمير   24 بتم يخ 

 38 بتم يخ  العمدي  العمم  الجمع 

ان  كل  وهب   ،2822 ديسمبر 

السيدين طم ق القشمج وخملد القشمج 

 3(588 ب  املقد ة  أسهمهمم  كمفة 

سهم اململوكة لهمم ان أصل 48.888 

بركة  امسة،  القشمج  بشركة  سهم 

االشخمص  لفمئدة  اإلسم،  اجهولة 

حيث أصشح  أسممل  املعنيي5 بعده، 

الشركة نتيجة للهشة املذكو ة اوزعم 

على الشكل التملي :

السيدة اريم بلغيتي 2888 سهم.

السيد عمر القشمج 13.258  سهم.

 28.258 القشمج  سلوى  السيدة 

سهم.

االنسة لينم القشمج 2.258 سهم.

اجموع االسهم ... 48.888 سهم.

املجلس  اكتب  تعيي5  تم  كمم 

االدا ي الجديد والذي تم تكوينه ان 

املتصرفي5 التمليي5 :

السيدة سلوى القشمج اتصرفة، 

 6 ملدة  االدا ة  اجلس   ئيسة 

سنوات.

اتصرف،  القشمج،  عمر  السيد 

الكمتب.

اتصرفة،  بلغيتي  اريم  السيدة 

نمئشة الكمتب.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 ،2823 فبراير  فمتح  بتم يخ  بأكمدير 

تحت  قم 128298.
للخالصة والتذكير
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STE RENGO SUD

SARL AU

 ADRESSE : HAY MY RACHID N°100

BOUJDOUR

CAPITAL : 10.000 DHS

GSM : 06.61.39.66.10

ICE N° : 001758838000052

RC N° : 11779 LAAYOUNE

CNSS N° : 9303611

IF N° : 18800425

 STE AVOLCA
SARL

تعديل قمنوني
 38 بتم يخ  عرفي  عقد  بموجب 

ديسمبر 2822، قرا  بركمء ام يلي :

تغيير اقر الشركة املتواجد بشم ع 

الحسن الثمني الحي الصنمعي بملربمط 

الى املقر الكمئن بحي الخير 2 بوجدو .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 ،2821 ينمير   12 االبتدائية بملعيو5 

تحت  قم 92/2821.
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STE IMTINAN SERVICES
SARL AU

 أسمملهم : 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي : حي النهضة  قم 

144 اكر  جرادة

 17 بتم يخ  عرفي  عقد  بموجب 

بركة  تأسيس  تقر    ،2823 ينمير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بملخصمئص التملية :

 IMTIANAN بركة   : التسمية 

SERVICES، ش.م.م.ش.و.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد. 

حي النهضة  قم   : املقر االجتممعي 

144 اكر  جرادة.

أبغمل   : االجتممعي  الهدف 

اختلفة واملتمجرة.

في  احح   : االجتممعي  الرأسممل 

 188 بقيمة  د هم   188.888 اشلغ 

د هم للحصة .

السيدة  تعيي5  تم   : التسيير 

لشطمقة  الحمال  احمد  حسنموي 

 ،  FH44735 التعريف الوطنية  قم 

كمسير للشركة ملدة غير احدودة.

تم تسجيل الشركة لدى املحكمة 

 48615 تحت  قم  بوجدة  التجم ية 

بتم يخ 21 فبراير 2823.
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CABINET OFISCONSEIL

 IMM11 BUREAU N°5 2EME ETAGE RUE

DAYET AOUA AGDAL RABAT

 STE KOOPAK
SARL AU

تأسيس بركة
بملربمط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

الخصمئص  تحمل  والتي  احدودة 

التملية :

.STE KOOPAK : التسمية

.SARL AU : الصفة القمنوني

أعممل   : االجتممعي  الهدف 

وإنشمءات اتنوعة.

اقمول التركيشمت الكهربمئية.

تمجر.

 أسممل الشركة : 588.888 د هم 

فئة  ان  حصة   5888 الى  اقسمة 

د هم للحصة الواحدة اوزعة   188

على الشكل التملي :

 5888 التميكي  عثمم5  السيد 

حصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.

ان فمتح ينمير الى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة امعدا السنة 

االولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

عمم ة   38 اشنى   : املقر االجتممعي 

لوكيلي  أحمد  اوالي  بم ع   (  قم 

حسم5 الربمط.

املسير : السيد عثمم5 التميكي.

السجل التجم ي  قم : 166375.
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STE TAFILAGRI
SARL AU

بركة اذت اسؤولية احدودة
ذات الشريك الوحيد

 أسمملهم : 18.888 د هم
اقرهم االجتممعي : زاوية بهت ووادي 
سشو )، بقة  قم 1 اكدال الربمط
السجل التجم ي  قم : 139551

في املؤ خ  للمحضر   تشعم 
لشركة   ،2822 ديسمبر   14  
TAFILAGRI SARL AU، بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
د هم،   18.888 الوحيد،  أسمملهم 

تقر  ام يلي :
نهمئيم  وتصفيتهم  الشركة  إقفمل 
طشقم للممدة )3 ان القمنو5 األسم�سي 
للشركة بمقرهم الكمئن في زاوية بهت 
اكدال   1 بقة  قم   ،( ووادي سشو 

الربمط.
إبراء السيد عمراوي احمد هشمم 
كمصفي للشركة وإعفمئه ان اهماه.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  قم  بملربمط،  التجم ية 

))1323 بتم يخ 19 ينمير 2823.
277 P

STE RIESCOM
SARL AU

بركة اذت اسؤولية احدودة
ذات الشريك الوحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم
اقرهم االجتممعي : السوق الكشير، 
املسيرة 2، حي املغرب العربي،  قم 

61 تمم ة
السجل التجم ي  قم : 181625

الشريك  ان  القرا   بموجب 
 ،2822 أكتوبر   11 بتم يخ  الوحدي 
 RIESCOM بركة  اسؤول  قر  

SARL AU ، ام يلي :
الحل املسشق للشركة.

تعيي5 السيد عشد اللطيف ملسك 
كمصفي للشركة.

لتصفية  االجتممعي  املقر  تحديد 
الكمئن  االجتممعي  بمقرهم  الشركة 
السوق الكشير، املسيرة 2، حي املغرب 

العربي،  قم 61 تمم ة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  قم  بملربمط،  التجم ية 

9)1323 بتم يخ 19 ينمير 2823.
278 P

GEFORCE TECH
SARLAU 

 17 احر    عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير 2823، تم تكوين نظمم أسم�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات بريك وحيد  خصمئصهم كملتملي:

.  GEFORCE TECH : التسمية
تمم 8 الشركة األهداف  الهدف: 

التملية:
تجم ة اجهزة املعلوايمت، التجم ة،
املعلوايمت  تكنولوجيم  تطوير 

وتقديم الخدامت.
زنقة   17 عمم ة   : املقر االجتممعي 
 5 الطمبق   14 احمد ملدو  بقة  قم 

املحيط الربمط.
ألف   امئة  االجتممعي:  اململ   أ8 
 1888 إلى  اقسم   188.888 د هم  

حصة قيمة كل واحدة  188 د هم.
التسيير: تم تعيي5 السيدة  غزال5 
ايت نمصر  الحمالة لشطمقة التعريف 
كمسيرة   AA38236 الوطنية  قم  

وحيدة للشركة وملدة غير احدودة
امللف  تم وضع  القمنوني  اإليداع 
القمنوني لدى كتمبة الضشط املحكمة 
التجم ية بملربمط تحت  قم السجل 

التجم ي166431.
279 P

  STE WORK FLOW
 SARLAU

 17 احر    عرفي  عقد  بمقت�سى 
فبراير 2823، تم تكوين نظمم أسم�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
ذات بريك وحيد  خصمئصهم كملتملي:

 . WORK FLOW :  التسمية
تمم 8 الشركة األهداف  الهدف: 

التملية:
وتجم ة  الغمبمت  استغالل 

األخشمب والفحم واملشتقمت ؛
تأجير املعدات.



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4274

زنقة   17 عمم ة   : املقر االجتممعي 

 5 الطمبق   14 احمد ملدو  بقة  قم 

املحيط الربمط.
 188.888 االجتممعي:  اململ   أ8 

حصة قيمة   1888 د هم اقسم إلى 

كل واحدة 188 د هم.

التسيير: تم تعيي5 السيدة  غزال5 

ايت نمصر  الحمالة لشطمقة التعريف 

كمسيرة   AA38236 الوطنية  قم  

وحيدة للشركة وملدة غير احدودة

امللف  تم وضع  القمنوني  اإليداع 

القمنوني لدى كتمبة الضشط املحكمة 

التجم ية بملربمط تحت  قم السجل 
التجم ي166429 

280 P

 DMC CAR
SARL AU

بمقت�سى جمع عمم استثنمئي حر  

 2822 سبتمبر   38 في الربمط بتم يخ 

 DMC الوحيد لشركة  قر  الشريك 

الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م   CAR

ام يلي :

طرف  ان  حصة   188 تفويت 

السيد اهدي السشمعي إلى السيد عزيز 

الشعبي.

السشمعي  اهدي  السيد  استقملة 

ان انصشه كمسير للشركة.

تعيي5 السيد عزيز الشعبي كمسير 

وحيد للشركة.
7.6 13 ان القمنو5  تعديل املواد 

األسم�سي للشركة.

:بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

تحت  قم 7)1335 بتم يخ 23 فبراير 

.2823

281 P

STE. HAMOZI SERVICE
SARL AU

تأسيس بركة 
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملدا الشيضمء بتم يخ 18 فبراير 2823 

تأسيس بركة بمملواصفمت التملية :

بم ع  حمل   38  : املقر اإلجتممعي 

 5 الشقة  الثمني  الطمبق  املسكيني 

الدا الشيضمء.

الهدف اإلجتممعي : 

بملجملة  التجم ة وبيع اواد الشنمء 

واإلستيراد والتصدير.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

بملشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الرأسممل : 188.888.88د هم.

دنيمل  حمزة  السيد   : الحصص 

1888 حصة.

تم تعيي5 السيد حمزة   : التسيير 

دنيمل الحمال للشطمقة الوطنية  قم 

MD32176 اسيرا للشركة ملدة غير 

احددة.

ان  تبتدئ   : اإلجتممعية  السنة 

فمتح ينمير إلى 31 ديسمبر.

املدة : تم تحديدهم في 99 سنة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

التجم ية  بمملحكمة   القمنوني 

للدا الشيضمء بتم يخ 22 فبراير 2823 
تحت  قم 22)59) والسجل التجم ي 

 قم 573249.
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ائتممنية علي الجماعي

COMPTABLE AGREE

69 زنقة تمنسيفت  قم أكدال الربمط

الهمتف : 8537771499

الفمكس : 8)29)85376

SOCIETE  GLACE ITALY
 SIEGE SOCIAL : N°83 HAY AL

MANZAH CYM RABAT

غير  القرا ات  احضر  بمقت�سى 

 2823 ينمير   31 بتم يخ  العمدية 

 GLACE بركة  في  الوحيد  للشريك 

املسؤولية  ذات  بركة   ITALY

واحد  أسمملهم  بشريك  املحدودة 

املسجلة  د هم،   188.888.88

بملسجل التجم ي ملدينة الربمط تحت 
حي   (3 اقرهم  قم   183817  قم 

الربمط،  املنصو   يعقوب  حي  املنزه، 

تقر  ام يلي :

التوقف املسشق لجميع األنشطة 
 GLACE بركة  طرف  ان  املزاولة 

ITALY اعتشم ا ان 31 ينمير 2823.
تفكيك  صالحيمت  جميع  تعطى 
فمطمة،  حكيكيش  للسيدة  الشركة 
للتعريف  الوطنية  للشطمقة  الحمالة 

.A187733 قم 
تحديد اقر التصفية برقم 3) حي 

املنزه، حي يعقوب املنصو  الربمط.
:بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة   لدى  الضشط 
تحت   2823 فبراير   23 بملربمط يوم 

 قم 133564.
283 P

STE. GM2 TRAVEL
SARL AU

إعال5 عن  فع  أ8 امل الشركة
املنعقد  اإلستثنمئي  العمم  الجمع 
الشريك  قر    2823 فبراير   9 يوم 
الوحيد السيد التهماي اراد  فع  أ8 
 188.888.88 بمشلغ  الشركة  امل 
د هم   188.888.88 د هم وذلك ان 

إلى 288.888.88 د هم. 
على  تغييرهم  تم  الشركة  قواني5 
أثره اع املصمدقة على قواني5 جديدة 

كمم تم تحيينهم.
بكتمبة   : القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2823 فبراير   16 بفم8 بتم يخ 

 قم )624.
املسير

284 P

األستمذ �سي احمد بمينة
اوثق

 AVENUE PATRICE LUMUMBA RUE
FIGUIG

IMM 9 APPT 4 HASSAN RABAT
TEL /FAX : 0537727938
ICE :00164549000087

TP : 251501345
IF : 15182471

E-mail: mohamed.baina@notairesrabat.

ma

STE. COMSTORE
ش.م.م

طشمعة، صيمنة، التنمية املعلوامتية 

بيع براء، استيراد وتصدير
 قم 44 احل تجم ي  قم 1، 

اجموعة 1،  يمض أوالد اطمع، 

تمم ة

تأسيس بركة

ان  بمقت�سى عقد  سمي احر   

طرف األستمذ �سي احمد بمينة بتم يخ 

9 ينمير 2823 تم تأسيس بركة ذات 

بمملواصفمت  املحدودة  املسؤولية 

التملية :

.COMSTORE التسمية : بركة

املسؤولية  ذات  بركة   : الصفة 

املحدودة.

النشمط التجم ي : 

طشمعة.

 صيمنة.

 التنمية املعلوامتية.

 بيع براء.

 استيراد وتصدير.

احل   344 :  قم  املقر اإلجتممعي 

1،  يمض  اجموعة   ،1 تجم ي  قم 

أوالد اطمع، تمم ة

الشركة  ادة  تحديد  تم   : املدة 

99 سنة ان تم يخ تسجيلهم في  خالل 

السجل التجم ي.

الشركمء : 

السيد الدغمي عمر .

والسيد احسن املنكمد.

التسيير : تسيير الشركة ان طرف 

السيد الدغمي عمر، والسيد احسن 

املنكمد وذلك ملدة غير احدودة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

القمنوني للشركة لدى كتمبة الضشط 

بتم يخ  بتمم ة  اإلبتدائية  بمملحكمة  

 99(5 عدد  تحت   2823 فبراير   28

السجل التجم ي  قم 433)13.

285 P
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 STE. IMMOBILIERE
NOUREBA
S.A.R.L AU

تعديل
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الشريك   قر    2822 نوفمبر   29  

الوحيد ام يلي :
علي  بولخر8  السيد  تفويت 
أصل  ان  إجتممعية  حصة   1888
1888 حصة لفمئدة السيد آيت عدي 

براهيم.
فأصشحت الحصص على الشكل 

التملي:
 1888 براهيم  عدي  آيت  السيد 

حصة.
استقملة  قشول الجمعية العماة  
تسيير  ان  علي  بولخر8  السيد 

الشركة.
تعيي5 الجمعية العماة للسيد آيت 
للشركة  وحيد  براهيم كمسير  عدي 

ملدة غير احدودة.
بكتمبة   : القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة االبتدائية بملعيو5 
تحت  قم   2822 ديسمبر   2 بتم يخ 

.22/3447
286 P

ديوا5 األستمذ جعفر جمبر

اوثق

طريق أوالد زيم5، اجمع أسواق السالم، 

إقماة السالم عمم ة م الطمبق الثملث  قم 2 

الدا الشيضمء

مدرسة حي الوازيس 
الدارالبيضاء

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 288.888.88 د هم

اقرهم اإلجتممعي : الدا الشيضمء 6 
زنقة DES ROSSIGNOLS الوازيس
التعريف الضريبي  قم : 4598)18

سجل تجم ي  قم : 186871
تلقمه توثيقي  عقد   بمقت�سى 
اوثق  جمبر  جعفر  األستمذ 
فبراير  فمتح  بتم خ  بملدا الشيضمء 
أيت  فمطمة  السيدة  فوتت   ،2823
الرجراجي اراد  السيد  إلى  عمر 

جميع  خيضر  سعمد  والسيدة   

 (2888( أي  اإلجتممعية  حصصهم 

الحسمب   زائد  إجتممعية  حصة 

الجم ي، التي تملكهم في هذه الشركة.

عمر  أيت  فمطمة  السيدة  استقملة 

ان انصبهم كمسيرة وتعيي5 السيدة 

سعد خيضر اسيرة وحيدة للشركة.

تغيير الصفة القمنونية للشركة إلى 

بركة ذات اسؤولية احدودة.

بكتمبة   : القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

للدا الشيضمء بتم يخ 16 فبراير 2823 

تحت  قم 351)5).
للنسخة والشيم5

األستمذ جعفر جمبر

287 P

ديوا5 األستمذ جعفر جمبر

اوثق

EQDOM بركة

بركة اجهولة اإلسم
 أسمملهم : 167.825.888.88 د هم

اقرهم اإلجتممعي : الدا الشيضمء 127 

بم ع الز قطوني

اجلس  احضر  اقتطف  ان 

اإلدا ة بتم يخ ) ديسمبر 2822 ام يلي:

استقملة السيد يونس بن جودة 

لشركة  عمم  كمدير  انصشه  ان 

اكدوم.

تعيي5 السيد عزيز دلعموي اديرا 

اعتشم ا  اكدوم  لشركة  جديدا  عمام 

ان 12 ديسمبر 2822.

:بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

للدا الشيضمء بتم يخ 13 فبراير 2823 

تحت  قم 358)5).
للنسخة والشيم5

األستمذ جعفر جمبر
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LEYA NAIS
يلي  ام  تم  عرفي  عقد  بمقت�سى 

اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس 

احدودة بشريك وحيد.

.LEYA NAIS : التسمية

الهدف اإلجتممعي : 

استشم  التسيير.

التصدير واإلستيراد.

عنمصر حرفية.
 188888.88  : الشركة   أسممل 

حصة ان   1888 إلى  د هم اقسمة 

فئة 188 د هم للحصة الواحدة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي أي ان تم يخ وضع 

السجل التجم ي.

السنة املمية : ان فمتح ينمير إلى 31 

ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى ان تم يخ التسجيل.

بنزيم5  اريم  السيدة   : التسيير 

وا تيني.

املقر : 59 بم ع ابن سينم بقة 11 

أكدال الربمط.

:بمملحكمة   القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت الرقم 133542.

289 P

STE.CRC & CONSULTING 
SARL AU

تأسيس بركة 
 9 بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تقر   بتمم ة   2823 ينمير 

بشريك  املسؤولية  احدودة  بركة 

وحيد بملخصمئص التملية :

 8. .8  : اإلجتممعية  التسمية 

كونسيلتينغ.

املسيرة  إقماة   : اإلجتممعي  املقر 

احل  قم 2 ز.2أ 31 تمم ة.

الهدف : 

اكتب اإلستشم ات اإلدا ية.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثهم الفعلي.

ان  تبتدئ   : اإلجتممعية  السنة 

31 ان ديسمبر  فمتح ينمير وتنتهي في 

ان كل سنة.

في  حدد   : اإلجمتمعي  الرأسممل 

 1888 على  اقسم  د هم   188.888

حصة بقيمة 188 د هم.

التسيير : الشركة اسيرة ان طرف 

السيدة كوثر بنو  املدة غير احدودة.

التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

.13(447

بمملحكمة  الطلب  إيداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بتمم ة  اإلبتدائية 

2823 تحت الرقم 9996.

290 P

 STE SECUVISION

INTERNATIONAL

SARL AU

بتم يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

13 ينمير 2823 تم إنشمء بركة ذات 

اسؤولية احدودة ان بريك واحد 

بملخصمئص التملية :

 STE SECUVISION  : التسمية 

.INTERNATIONAL SARL AU

 أ8 اململ : 188.888 د هم قمبلة 

1888 حصة  للتحويل، اقسمة على 

للتحويل  قمبلة  د هم   188 بقيمة 

للحصة.

أ   24 اجمع  قم   : الشركة  اقر 

ب املكتب  قم   24 املجمع املحلي   3

تجهيز  انطقة  األول  الطمبق  في   13

الصمد ات بطنجة بوخملف.

تركيب   : املؤسسة  هدف 

بملحممية  املتعلقة  الحلول  وتجميع 

املعلوامتية.

الشريك الوحيد : سم ة ادزيري.

تم تعيي5 احمد   : تسيير الشركة 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  ادزيري 

احدودة.

 1358(3 التجم ي  قم  السجل 

بمملحكمة التجم ية بطنجة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بطنجة  التجم ية 

2823 تحت )7)262.

291 P
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SATGURU TRANSPORT
SARL

تفويت حصص

 استقملة اسير الشركة وتعيي5

اسير جديد

الجمعية  اجتممع  احضر  حسب 

بتم يخ املؤ خ  العمدية  غير   العمم 

بركة  بركمء   ،2822 ديسمبر   9

 »SATGURU TRANSPORT SARL«

بركة  نسشوغ  تخم  كو و  سمت 

برأسممل  احدودة  اسؤولية  ذات 

اقرهم  الكمئن  د هم   588.888

لويزية  بمملحمدية  يمض  االجتممعي 

الطمبق 2 -  قم 17 - عمم ة 3 - قر ت 

ام يلي :

السيد  املسير  استقملة 

 DEVANAND ديلنمامل  دفمنو 

وتعيي5   DULANAMAL

انيش  السيد  الجديد  املسير 

 MANISH ايجمغدي  كغتيكوامغ 

ملدة   KIRTIKUMAR MUJARDI

ثالث سنوات والتي تشدأ في 9 ديسمبر 

.2822

في  هي  التي  حصة   258 تفويت 

لفمئدة  ديلممل  دفمنو  السيد  الك 

السيد انيش كغتيكوامغ ايجمغدى.

املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 

6 فبراير  االبتدائية بمملحمدية في يوم 

2823 تحت الرقم 247.
عن اوجز وبيم5

اإلدا ة املسيرة
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بركة ائتممنية الدا  الشيضمء

بم ع امللوية - الدا  الشيضمء -  قم 2

همتف : 2-83)-8522-27 / 7-56)-8522-27

 AU RESTAURANT DES

FLEURS
SARL

تجديد وكملة الشركمء في التسيير
العمدية  غير  العماة  الجمعية 

الزهو   »اطعم  بركة  ملسمهمي 

اسؤولية  ذات  بركة  ش.م.م«   -

احدودة برأسممل 2.188.888 د هم.

في  الرئي�سي  اقرهم  يقع  الذي 

امللكي  الجيش  احج  الدا  الشيضمء 
يونيو   28 بتم يخ  املجتمع   ،42  قم 

الشركمء  وكملة  تجديد  قر    ،2822

 - في التسيير السمدة  ضوا5 الحمزي 

أحمد بلشمز وعشد الرحمم5 الشمز  لفترة 

يونيو   28 في  تشدأ  التي  احددة  غير 

.2822

السجل  في  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ي بملدا  الشيضمء، فمتح  فبراير 

2823 تحت  قم 56659).
عن اوجز وبيم5

اإلدا ة املسيرة
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SATGURU TRAVEL WINGS
SARL

عرفي  عقد  بموجب   : التكوين 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   اؤ خ  خمص 

نفس  في  اسجل   2822 ينمير   12

تم   2822 ديسمبر   23 املدينة بتم يخ 

النظمم األسم�سي للشركة ذات  إنشمء 

تتمثل  والتي  املحدودة  املسؤولية 

خصمئصهم الرئيسية فيمم يلي :

 SATGURU TRAVEL  : اإلسم 

.WINGS SARL

الغرض ان الشركة هو :

اإلقمامت  أو  الرحالت  تنظيم 

الفردية أو الجممعية أو بيع املنتجمت 

ان هذا النشمط ؛

يتم  قد  التي  الخدامت  تقديم 

اإلقمامت  أو  الرحالت  أثنمء  تقديمهم 

وإصدا   الخصوص حجز  على وجه 

عن  نيمبة  والتأجير  النقل  تذاكر 

عمالئهم، وسمئل النقل، حجز الغرف 

في املنشآت

وإصدا   السيمحية،  اإلقماة 

قسمئم اإلقماة و / أو تقديم الطعمم ؛

املتعلقة  الخدامت  تقديم 

وجه  وعلى  السيمحي  بمالستقشمل 

الخصوص تنظيم الدوائر،
أو  واملواقع  املد5  إلى  زيم ات 

املربدين  وخداة  التم يخية  املعملم 

واملربدين السيمحيي5 ؛

السيمحية  الطرود  بيع  أو  إنتمج 

وأداء العمليمت املتعلقة بهم.

األحداث  أو  املؤتمرات  تنظيم 

املممثلة، وكذلك األنشطة السيمحية 

وصيد  والصيد  بملريمضة  املتعلقة 

الفنية  واألحداث  والجشمل  األسممك 

والثقمفية في ظل الظروف املذكو ة 

أعاله ؛

التنظيم، تحقيق عمليمت الحدث 

واملؤسسمت  للشركمت  املخصصة 

وكذلك  والجمعيمت،  واملجموعمت 

جميع الهيئمت الخمصة أو العماة ؛

االستحواذ على حصة في أي كيم5 

له غرض اممثل أو اشمبه كذلك

أو  التجم ية  املعماالت  جميع 

اململية أو األو اق اململية أو العقم ات 

املتعلقة بشكل اشمبر أو غير اشمبر 

بمل�سيء التي تعزز تطويره.

بم ع   2  - الشيضمء  الدا    : املقر 

الوية - حي الحديقة.

املدة : 99 سنة.
د هم،   588.888  : اململ   أ8 

اقسم إلى 5888 سهم بقيمة 188.88 

د هم اخصصة لكل ان :

 L’ATELIER DE VOYAGE بركة 

 PRADHANI NAVIN السمدة  وإلى 

 GOEL و   KESWANI BHAVYA و 

.ISSRANI MUKESH و SAUMYA

 PRADHANANI  : السمدة 

 NAVIN - KESWANI BHAVYA

 - GOEL SAUMYA - ISSRANI

كمسيرين  تعيينهم  تم   MUKESH

اشم كي5.

السنة اإلجتممعية : ان فمتح ينمير 

إلى 31 ديسمبر.

لتكوين االحتيمطي   %  5  : األ بمح 

القمنوني والشمقي للشركمء.

إام يتم ترحيلهم إلى السنة اململية 

التملي أو وضعهم في االحتيمطي.

السجل  في  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  بمملحكمة  التجم ي 

بملدا  الشيضمء بتم يخ 17 ينمير 2823 

تحت  قم 54339)88.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
التجم ي تحت  قم 389)56.

عن اوجز وبيم5

اإلدا ة املسيرة
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ZEYD AUDIT & ADVISORY
تأسيس بركة

عقد  بمقت�سى   : التكوين 
في الشيضمء  بملدا   اؤ خ   عرفي 
بنفس  واملسجل   2823 ينمير  فمتح 
 2823 ينمير   6 بتم يخ  املدينة  هذه 
لشركة  األسم�سي   القمنو5  انجمز  تم 
 - ذات اسؤولية احدودة املسؤولية 

اميزاتهم الرئيسية كملتملي :
 ZEYD AUDIT &  : التسمية 

.ADVISORY
الغرض : جميع األعممل االئتممنية 
املحمسبية  واملراجعة  والتدقيق 

والتنظيمية ؛
بجميع  الدفمتر  اسك  تنظيم 
األنظمة وعلى وجه الخصوص أجهزة 
أنظمة  جميع  تنظيم  الكمشيوتر 

املعلوامت التجم ية ؛
إجراء جميع التشخيصمت وجميع 
والقمنونية  االقتصمدية  الد أسمت 
واململية  والضريبية  واملحمسبية 

واالجتممعية ؛
تقييم االعممل ؛

االستشم ات القمنونية والضريبية 
واملحمسبية واململية واالجتممعية ؛

د أسة وصيمغة جميع السندات 
جميع  استكممل  وكذلك  والعقود، 
وال  اإلجراءات الشكلية ذات الصلة، 

سيمم فيمم يتعلق بملشركمت ؛
تنظيم الندوات ؛

االنشطة  جميع  عماة  وبصفة 
املرفقة أو املقرونة بملغرض املذكو .

زنقة   2  - الشيضمء  الدا    : املقر 
الوية - حي الحديقة.

املدة : 99 سنة.
 أ8 اململ : 58.888 د هم اوزعة 
على 588 سهم بقيمة 188 د هم لكل 
حصة اخصصة للسيد يونس ز وق 

الشريك الوحيد.
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يونس  السيد   : الوحيد  املسير 

ز وق.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر.

اململ  لتكوين   %  5  : األ بمح 

أام  والشمقي  القمنوني  االحتيمطي 

على  يرحل  اام  للشريك  يخصص 

أو  السنة اململية املوالية واام يدخر. 

وضعهم في االحتيمطي.

القمنوني  اإليداع  انجمز  تم 

التجم ية  للمحكمة  الضشط  بكتمبة 

بملدا  الشيضمء بتم يخ 24 ينمير 2823 

تحت الرقم 55361)88.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

التجم ي تحت  قم 569225.
عن اوجز وبيم5

اإلدا ة املسيرة
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SODMA شركة
SARL AU

 أسممل الشركة : 18.888 د هم

املقر االجتممعي : حي املسجد سدي 

بطمش بنسليمم5

تفويت حصص
ب اؤ خ   عرفي  عقد   بمقت�سى 

واسجل   ،2822 ديسمبر   9

بشنسليمم5 بتم يخ 13 ديسمبر 2822 

 188( الحصص  جميع  تفويت  تم 

السيد  الك  في  كمنت  التي  حصة( 

للشطمقة  الحمال  الحمم ي  هللا  عشد 

السيد  إلى   TA36968 الوطنية  قم 

للشطمقة  الحمال  الغندو ي  احمد 

وبملتملي   AD((812 الوطنية  قم 

أصشحت جميع أسهم الشركة في الك 

الغندو ي كمم أصشح  السيد احمد 

هو املسير الوحيد للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

 2822 ديسمبر   21 بنسليمم5 بتم يخ 

 قم اإليداع 645.

296 P

 SOCIETE LOTISSEMENT
BELHIOUANE

SARL
 CAPITAL SOCIAL : CINO

 CENT SOIXANTE SEIZE MILLE
DIRHAMS )576.000.00 DH(

 SIEGE SOCIAL : OUJDA, 41, BD
EL FETOUAKI

العمم  الجمع  اداولة  بمقت�سى 
بتم يخ  استثنمءا  املنعقد  االستثنمئي 
 ،2823 81-83-87 فبراير  31 ينمير و 
ذات  الشركمء  قر   اليوم  نفس  في 
واملسممة  املحدودة  املسؤولية 
 SOCIETE LOTISSEMENT   :
BELHIOUANE SARL  أسمملهم 
اقرهم  والكمئن  د همم،   576.888
بم ع   41 بوجدة،  االجتممعي 
الفطواكي بعد التأكد ان وفمة السيد 
الشركة  في  كشريك  ازيم5  واعلي 
املذكو ة أعاله والتوزيع 1928 حصة 
اجتممعية بقيمة 188 د هم للحصة 
الواحدة، التي كم5 يملكهم في الشركة 

على و ثته، ام يلي :
تقسيم  أسممل الشركة ؛

تعيي5 السمدة عمقل احمد و اوي 
علي  و اوي  ابراهيم،  و اوي  احمد 
وواعلي اصطفى كمسيرين وحيدين 
للشركة ملدة غير احدودة اع تخويلهم 

كمال الصالحيمت لتمثيل الشركة.
جديد  أسم�سي  نظمم  اعتممد 

للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 28 بتم يخ   2597 تحت  قم  بوجدة 

فبراير 2823.
للخالصة واإلبم ة
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SUDOUEST
SARL

 أسمملهم : 158.888 د هم
اقرهم االجتممعي : الدا  الشيضمء 73 

زنقة  بمط املدينة القديمة
تلقمه  توثيقي  عقد  على  بنمءا 
اوثق  بنشوبكر  يوسف  األستمذ 
نوفمبر   38 بتم يخ  بملدا  الشيضمء 

2822، تم ام يلي :

بيع جميع الحصص أي 388 حصة 
التي  الزاكي  احمد  السيد  قشل  ان 
 SUDOUEST SARL يملكهم في بركة
 73 الدا  الشيضمء  االجتممعي  اقرهم 
زنقة  بمط املدينة القديمة،  أسمملهم  

158.888 د هم.
تلقمه  توثيقي  عقد  على  بنمءا 
اوثق  بنشوبكر  يوسف  األستمذ 
 12.12.2822 بتم يخ  بملدا  الشيضمء 

تم ام يلي :
بيع جميع الحصص أي 458 حصة 
ان قشل السيد وكم8 الحسي5 التي 
 SUDOUEST SARL يملكهم في بركة
 73 الدا  الشيضمء  االجتممعي  اقرهم 
زنقة  بمط املدينة القديمة،  أسمملهم 

158.888 د هم.
وبنمءا على الجمع العمم االستثنمئي 
ديسمبر   22 بتم يخ  الشركة  لنفس 
2822 قر وا : استقملة السيد بوبيخ 
الحسن وتعيي5 السيد بوبيخ عمدل 

بصفته اسير وحيد للشركة،
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 

9 ينمير 2823 تحت  قم 53513).
298 P

PROYAN - PROMO شركة
ش.م.م

انعش عقم ي - بمئع واجزئ األ ا�سي
حي املهتدو5، خنيفرة

نص التأسيس
 14 بتم يخ  بمقت�سى عقد عرفي  
2823 تم تأسيس بركة ذات  فبراير 
بمملواصفمت  احدودة  اسؤولية 

التملية :
 PROYAN - بركة   : التسمية 

.PROMO
اسؤولية  ذات  بركة   : الصفة 

احدودة.
املهتدو5،  حي   : االجتممعي  املقر 

خنيفرة.
بمئع   - عقم ي  انعش   : الغرض 

واجزئ األ ا�سي.
ألف  امئة  في  حدد   : الرأسممل 
د هم )188.888.88( اوزع إلى 1888 

حصة اوزعة على الشكل التملي :

بوعطم  نمدية 588 حصة ؛

ااحزو5 احمد 258 حصة ؛

ااحزو5 يحيى 258 حصة.

: تسير الشركة ان طرف  التسيير 

السيدة بوعطم  نمدية ذلك ملدة غير 

احددة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

القمنوني للشركة لدى كتمبة الضشط 

بتم يخ  بخنيفرة  االبتدائية  بمملحكمة 

21 فبراير 2823 تحت  قم 2823/73 

السجل التجم ي  قم 4759.
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STE GOUT. D›EAU
SARL

)1 تجزئة الريحم5 السيري، خنيفرة

غير  اجتممع  احضر  بمقت�سى 

عمدي بتم يخ 25 ينمير 2823 تم اتخمذ 

القرا  التملي :

على  الكلي  التشطيب   : القرا  

الشركة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

القمنوني للشركة لدى كتمبة الضشط 

بتم يخ  بخنيفرة  االبتدائية  بمملحكمة 

28 فبراير 2823 تحت  قم 2823/71 

السجل التجم ي  قم 4121.
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STE OMARHAN
SARL

196 بلوك ج حي السالم، خنيفرة.

غير  اجتممع  احضر  بمقت�سى 

عمدي بتم يخ 3 فبراير 2823 تم اتخمذ 

القرا  التملي : 

التشطيب على الشركة،   : القرا  

وتعيي5 السيد عمر احفوض اصفي 

للشركة.

اإليداع  تم   : القمننوني  اإليداع 

القمنوني للشركة لدى كتمبة الضشط 

بتم يخ  بخنيفرة  االبتدائية  بمملحكمة 

16 فبراير 2823 تحت  قم 2823/65 

السجل التجم ي  قم 2637.

301P
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 GLOBALE TECHNIQUE

SANTÉ
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

 أسمملهم 1.688.888 د هم

اقرهم االجتممعي : حي والد اطمع 

تمم ة  قم 163.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

لشركة   2823 ينمير   12 يوم  املؤ خ 

تم   Globale technique santé

االتفمق على ام يلي :

املصمدقة على نقل املقر االجتممعي 

للشركة ان : حي والد اطمع تمم ة  قم 

حي  الز قطوني  بم ع   16 إلى   163

النهضة - تمم ة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط يوم ) فبراير 2823 

.D133855 تحت  قم
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COLIBRIS MEDIA SERVICE
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بريك وحيد
 أسمملهم 188.888 د هم.

تأسيس بركة
بموجب عقد عرفي حر  بملربمط 

وضع  تم   2823 فبراير   ( بتم يخ 

ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

وحيد  بريك  املحدودة  املسؤولية 

بمملميزات التملية :

 COLIBRIS MEDIA  : التسمية 

.SERVICE

املقر الرئي�سي : 59 بم ع ابن سينم 

بقة 11 أكدال - الربمط.
في  حدد   : الشركة   أسممل 

 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

الواحدة.

الهدف االجتممعي :

- االتصمالت الرقمية والنشر.

الشيمنية  الرسوم  إنشمء   -

واإلعالنية؛

والفيديو  السينممئي  اإلنتمج   -

الشصري ؛

وأعممل  املختلفة  االستشم ات   -

التصميم املختلفة ؛

- الوسمئط املتعددة ؛

- اعلوامت ؛

- تنظيم الحدث ؛

- التد يب والرسوم املتحركة ؛

- الطشمعة الرقمية ؛

والتسويق  التجم ي  الترويج 

أي  على  أو  اإلنترنيت  على  اإلعال5 

وسيلة أخرى ؛

تد يب املوظفي5

التسيير : عي5 السيد جالل املخفي 

اسير للشركة ملدة غير احدودة.

تكوين  اجل  ان   5%  : األ بمح 

احتيمطي قمنوني الشمقي يتم صده تشعم 

لقرا  الجمع العمم.

فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 

كل  ان  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ينمير 

سنة امعدا السنة األولى تبتدئ ان 

تم يخ تسجيلهم بملسجل التجم ي.

سنة تبتدئ ان تم يخ   99  : املدة 

تسجيلهم بملسجل التجم ي.

التجم ية  بمملحكمة  اإليداع  تم 

ملدينة الربمط تحت  قم 133565.

بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 : تحت  قم  الربمط  ملدينة  التجم ي 

.166437

303P

CANAL SMW
SARL AU

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات بريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي سجل بملدا  

تم   ،2823 فبراير   1 بتم يخ  الشيضمء، 

وضع القواني5 األسمسية لشركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات بريك وحيد.

 CANAL SMW SARL  : التسمية 

AU ش.ذ.م.م.ذ.ش.و.

ان بي5 أهداف الشركة   : الهدف 

ام يلي :

املواد  بجميع  الجملة  تجم ة 

الغذائية.

العمليمت  جميع  عماة  وبصفة 

الصنمعية، التجم ية، اململية املنقولة 

اال تشمط  يمكنهم  التي  املنقولة  أو غير 

اشمبرة أو بصفة غير اشمبرة بأهداف 

ازدهم   على  تسمعد  والتي  الشركة 

وتنمية الشركة.

26، بم ع ار8   : املقر االجتممعي 

السلطم5 بقة  قم 3، الطمبق األول، 

الدا  الشيضمء.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسهم.

في  حدد   : االجتممعي  الرأسممل 

اشلغ 188.888 د هم.

للسيدة  التسيير  أسند   : التسيير 

ليلى جعواني.

فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 

ينمير إلى غمية 31 ديسمبر ان كل سنة.

ام  األ بمح  ان  يخصم   : األ بمح 

يقد  ب %5 ان أجل تكوين االحتيمط 

القمنوني للشركة إاى أ5 يشلغ عشر 

الرأسممل االجتممعي.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

الضشط بمملحكمة التجم ية بملسجل 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ي 

 (59579 تحت  قم   2823/82/21

بملسجل  الشركة  تسجيل  وتم 

بملدا   التجم ي لدى نفس املحكمة 

الشيضمء تحت  قم 573865.
ان أجل الخالصة والشيم5

304P

ZH ARCHITECTE
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

بريك وحيد

8.ت : 481)46

بمقت�سى عقد عرفي سجل بملدا  

 ،2822 سبتمبر   15 بتم يخ  الشيضمء، 

تم إقرا  ام يلي :

للشركة  االجتممعي  املقر  تغيير 

بم ع ار8 السلطم5 إقماة   26 ان 

 158 إلى  الدا  الشيضمء   1 الطمبق   3

الشقة  الوازيس  حي  الوازيس  طريق 

17 الطمبق 5 - الدا  الشيضمء.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

 2822 ديسمبر   27 بتم يخ  الشيضمء 

تحت  قم 52824).
ان أجل الخالصة والشيم5

305P

BLUE STUDY
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

بريك وحيد

ش.ذ.م.م.ذ.ش.و

8.ت : 475641

ابعم  بملتغيير
املسجل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

ينمير   24 بتم يخ  الشيضمء،  بملدا  

2823، تم إقرا  ام يلي :

 1888( األسهم  اجموع  تفويت 

احمود  السيد  الكية  ان  سهم( 

حسن  السيد  لفمئدة  السليممني 

السليممني

احمود  السيد  استقملة   -

السليممني ان وظيفته كمسير.

السليممني  حسن  السيد  وتعيي5 

كمسير للشركة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

 2822 فبراير   18 بتم يخ  الشيضمء 

تحت  قم )16)5).
ان أجل الخالصة والشيم5

306P

 SUN BRIGHT CENTER

PRIVE
تصفية الرشكة

 SUN BRIGHT : تسمية الشركة

.CENTER PRIVE
 أسممل الشركة : 188.888 د هم.

الشكل القمنوني للشركة 

 بركة ذات اسؤولية احدودة

املقر االجتممعي : خريشكة 25888 

بلوك أ السوق القديم تقمطع زنقة 

سينمء وزنقة اوالي اسممعيل -  قم 

.9
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 قم السجل التجم ي : 6495.
العمم  الجمع   احضر  بمقت�سى 
على   2823 ينمير   31 يوم  املنتعقد 
السمعة العمبرة صشمحم، قر  بركمء 
املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 
 SUN BRIGHT CENTER PRIVE

بعد االطالع على تقرير املصفي .
املصمدقة على حسمبمت التصفية 
كمم قر  الجمع  ذاة املصفي،  وإبراء 
للخسم ة  الشركمء  تحمل  العمم 
املسجلة في حسمبمت الشركة، وإنهمء 

عملية بملكمال.
لودي  احسي5  السيد  وعي5 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
والسمكن ب    Q317591 تحت  قم 
: إقماة املستقشل جه 25 عمم ة 212 
الشيضمء   - اعروف  سيدي   14  قم 
أجل  ان  للشركة،  اثفيم  بصفته 
القمنونية  اإلجراءات  جميع  إتممم 

الخمصة بملتصفية.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم  قد 
االبتدائية  بمملحكمة  الضشط  كتمية 
تحت   2823/82/14 بخريشكة بتم يخ 

عدد 65.
عن النسخة والنص

307P

STE ESPACE MERY
SARL

في  اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم  بملربمط   2823/81/23

بركة ذات املسؤولية املحدودة.
ذات  بركة   : القمنوني  الصفة 

املسرولية املحدودة.
هدفهم االجتممعي : أبغمل اختلفة 

وبنمء - التقل الطرقي.
 أسمململ : 188.888 د هم،

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النهمئي.

السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 31 
ديسمبر ان كل سنة امعدى السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
املير  بم ع   24  : االجتممعي  املقر 
 - القرية   - سيدي احمد حي الربمد 

سال.

: تسير الشركة ان طرف  التسيير 
السيد حميد اإلد ي�سي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع 
االبتدائية بسال تحت  قم 37585.

308P

STE HALA TDC
تصفية

وتقرير  العرفي  العقد  بمقت�سى 
 2823/82/89 املصفي املسجال5 في 

بملربمط.
.HALA TDC : تم تصفية بركة

بمملحكمة  القمنوني  الوضع  وتم 
االبتدائية بسال بتم يخ 2823/82/28 

تحت الرقم : )4868.
309P

STE HALA TDC
تصفية

املؤ خ  العرفي   العقد  بمقت�سى 
الحل  تم   2823/81/85 بتم يخ 
املسشق لشركة HALA TDC وتسمية 
السيد عشد الغني الكرزبي كمصفي 
تصفية  اقر  تعيي5  تم  كمم  للشركة 
تجزئة النو  حي   15 احل   : الشركة 

الشيخ املفضل سال.
بمملحكمة  القمنوني  الوضع  وتم 
االبتدائية بسال بتم يخ 2823/82/82 

تحت الرقم : 48491.
310 P

STE. BTRPRO
ش.م.م

الرأسممل اإلجتممعي : 188.888.88 
د هم

 DOMICILIE : املقر اإلجتممعي
 CEHEZ TEK EQUIPEMENT

 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY
 AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT
تعديل

الغير  العمم  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   14 بتم يخ  املنعقد  العمدي 
 BTRPRO بركة  قر  بركمء   2823

ام يلي : 

حل الشركة اسشقم : الجمع العمم 
الغير العمدي قر  حل الشركة اسشقم 

BTRPRO ش.م.م.
الجمع   : الشركة  بحل  املكلف 
تكليف  قر   العمدي  الغير  العمم 
السيدة ااجمهد ام يم بحل الشركة 

اسشقم .
اقر حل الشركة : 

الجمع العمم الغير العمدي قر  حل 
 38 بملعنوا5 عمم ة  الشركة اسشقم 
زنقة اوالي أحمد الوكيلي   ( الشقة 

حسم5 الربمط.
للشركة   : القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 
 23 فبراير 2823 تحت  قم )13355.
311 P

فاري بوا
تشعم ملداوالت الجمع العمم الغير 
 2823 ينمير   23 العمدي املنعقد يوم 
 SOCIETE VARI BOIS SARL لشركة
بشريك  املسؤولية  احدودة   AU
د هم   388888.88 برأسممل  وحيد 

تم اإلتفمق على ام يلي :
تغيير اقر الشركة : ان  قم 1365 
املنصو   يعقوب  املسيرة   5 أال 
املسيرة   5 أال   133( الربمط إلى  قم 

يعقوب املنصو  الربمط. 
القمنوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 
لدى املحكمة التجم ية بملربمط بتم يخ 
22 فبراير 2823 تحت  قم 133492.
312 P

 GALAXIE DES PORTEURS
D’ESPOIR

SARL
كالك�سي يدي بو تو  ديسشوا 

تأسيس  على  اإلتفمق  تم  لقد 
بركة حسب املعطيمت التملية :

 GALAXIE DES : بركة  التسمية 
.PORTEURS D’ESPOIR SARL

9385 دوا  أوالد  املقر اإلجتممعي : 
عي5  خلدو5  ابن   44( سالاة  قم 

عتيق تمم ة.

الهدف :
أو  التجم ية  العمليمت  إدا ة 
للخداة  الز اعية  أو  الصنمعية 

املدنية أو العسكرية.
املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

التأسيس.
 : اململ  عدد  أ8   : الرأسممل 

188.888.88 د هم.
التسيير : تسير ان طرف  السيد 
 9 سنة  املزداد  اصطفى  العمري 

ام 8 1969 بحسم5 الربمط.
لقد تم اإليداع القمنوني بمملحكمة 
فبراير   17 بتم يخ  بتمم ة  اإلبتدائية 

2823 تحت  قم )997.
313 P

 SOUSS AL MA JD
SARL AU

إعال5 عن تأسيس
 SOUSS AL MA JD: اسم الشركة

.SARL AU
الهدف اإلجتممعي :

القوا ب  استيراد  تصدير 
والزالجمت النفمثة.

أو  اعدات  أو  قوا ب  استئجم  
أجهزة لأللعمب أو الريمضمت املمئية.
التسيير : السيد ابراهيم ازاهى.

 1 الشقة  قم   : اإلجتممعي  املقر 
الطمبق األول 223 حي النهضة الربمط.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

اقسمة كملتملي :
د هم   188 1888 حصة ان فئة 

للسيد ابرهيم ازاهى.
التجم ي  بملسجل  التقيد   قم 

.166845
314 P

 EXPERTS MAROCAINS
ASSOCIES

SARL AU
إعال5 عن تأسيس

 EXPERTS  : الشركة  اسم 
 MAROCAINS ASSOCIES SARL

.AU
الهدف اإلجتممعي :

اكتب د اسمت.
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اهند8 استشم ي.
اصمم اعلوايمت.

ايت  سفيم5  السيد   : التسيير   
ايدا .

 1 الشقة  قم   : اإلجتممعي  املقر 
الطمبق األول 223 حي النهضة الربمط.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

اقسمة كملتملي :
د هم   188 1888 حصة ان فئة 

للسيد سفيم5 ايت ايدا .
التجم ي  بملسجل  التقيد   قم 

.1659(7
315 P

 ENDROMED
SARL AU

إعال5 عن تأسيس بركة
 ENDROMED : اسم الشركة

.SARL AU
الهدف اإلجتممعي : 

اقمول أبغمل اختلفة والشنمء.
الحدائق  وصيمنة  أغرا8  اقمول 

واملسمحمت الخضراء.
تمجر.

التسيير : السيد وليد برداكي.
 1 الشقة  قم   : اإلجتممعي  املقر 
الطمبق األول 223 حي النهضة الربمط.
 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

اقسمة كملتملي :
د هم   188 1888 حصة ان فئة 

للسيد وليد برداكي.
التجم ي  بملسجل  التقيد   قم 

.1655(9
316 P

EDDARHRI SERVICE
SARL AU

إعال5 عن تأسيس بركة
 EDDARHRI  : الشركة  اسم 

.SERVICE SARL AU
الهدف اإلجتممعي : 

براء وبيع تأجير القوا ب.
التسيير : السيد ابراهيم الداغري.

 1 الشقة  قم   : اإلجتممعي  املقر 
حي النهضة   223 الطمبق األول  قم  

الربمط.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
اقسمة كملتملي :

د هم   188 1888 حصة ان فئة 
للسيد ابراهيم الداغري.

التجم ي  بملسجل  التقيد   قم 
.165439

317 P

ULTRA NET TRANSPORT
SARL

إعال5 عن تأسيس بركة
 ULTRA NET  : الشركة  اسم 

.TRANSPORT SARL AU
الهدف اإلجتممعي : 

أو  )تمجر  وتصدير  استيراد  تمجر 
انتج وسيط(. 

نقل الشضمئع على الصعيد الوطني 
والدولي.

الطمبق   1 بقة   : املقر اإلجتممعي 
األول 223 حي النهضة الربمط.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 
اقسمة كملتملي :

بداوي  عمدل  للسيد  حصة   588
ان فئة 188 د هم للحصة الواحدة.

588 حصة للسيد احمد صمدقي 
ان فئة 188 د هم للحصة الواحدة.

التسيير : السيد عمدل بداوي.
التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

.166281
318 P

 AKRAM TEX IMPORT
EXPORT
SARL AU

إعال5  تعديالت  بملشركة
 AKRAM TEX  : الشركة  اسم 

.IMPORT EXPORT SARL AU
 46 ان   : اإلجتممعي  املقر  تغيير  
بمع عقشة بقة 2 أكدال الربمط إلى 
أال 5 املسيرة  قم 669 الطمبق األول 

يعقوب املنصو  الربمط.
 1888  : تفويت حصص الشركة 
حصة ان السيد عيمد عشد الغفو  

إلى السيد نبيل بوخرطى.

استقملة السيد عيمد عشد الغفو .

بوخرطى  نبيل  السيد  تعيي5 

كمسير وحيد للشركة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع   قم 

التجم ية بملربمط تحت  قم )13328.

319 P

 SOCIETE DE

 CONSTRUCTION,

 MAINTENANCE ET

 DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

   COMADI 
بركة اسمهمة 

  أ8 اململ:  6.888.888 د هم

السجل التجم ي : 14977 بمملحمدية

املقر اإلجتممعي:املحمدية الطريق 

السمحلية  قم 111

اجلس  اجتممع  احضر  حسب 

نوفمبر   23 يوم،  الذي عقد  اإلدا ة 

2822 على السمعة الرابعة والنصف 

املتصرف  تعيي5  إعمدة  تقر   زواال، 

هرنوش  أحمد   »Administrateur  «
كوامدي   بركة  إدا ة  ملجلس   ئيسم 

 SDCC لشركة  وامثال    COMADI

بركة  في  الرئيسية  املتصرفة   SA

ديسمبر   31 غمية  الى   COMADI

 .2823

تقر  أيضم بموجب ذات املحضر 

اآلتية  املتصرفي5  اهمم  تجديد 

أسممئهم ملدة ثالث سنوات الى غمية 

انعقمد الجمع العمم العمدي العتممد 

2822 بركة  حسمبمت السنة اململية 

هرنوش   أحمد  السيد   ،SDCC SA

بملخدير،السيد  يوسف  السيد 

العمم لشركة  احمد ااحرف واملدير 

COMADI السيد سفيم5 تويج.

اإليداع القمنوني بكتمبة  تم إجراء 

بمملحكمة  التجم ي  للسجل  الضشط 

فبراير   89 اإلبتدائية بمملحمدية يوم 

2823 تحت  قم 9)2. 
للشيم5 واإلبم ة                                                                                                                               

320 P

BADRISS DELICE
SARL AU

تكوين بركة احدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

بتمم ة  اؤ خ  احضر  بمقت�سى 
القواني5  وضع  تم   2823 فبراير   2
األسمسية لشركة احدودة املسؤولية 
املميزات  ذات  وحيد  بريك  ذات 

التملية :
الهدف : الوجشمت السريعة.

تشغيل املطعم.
املقر : احل تجم ي  قم )1 إقماة 

النعيم زنقة أم بريق الوفمق تمم ة.
بمم  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

قد ه 188.888.88 د هم.
تدا  الشركة ان طرف   : التسيير 
السيد اد يس ملود5 ملد غير احدودة.
بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بتمم ة  اإلبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

السجل التجم ي 435)13.
321 P

AETHERIT
تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات بريك وحيد
.AETHERIT : تسمية الشركة

 188.888.88: الشركة   أسممل 
د هم.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
38، بقة  املقر اإلجتممعي : إقماة 
)، بم ع اوالي أحمد لوكيلي حسم5 

الربمط.
 قم السجل التجم ي : 166447.

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  إعداد  تم   2823 فبراير   9
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
احدودة ذات بريك وحيد بمملميزات 

التملية :
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
اسؤولية احدودة ذات بريك وحيد.

.AETHERIT : تسمية الشركة
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تقديم   : بإيجمز  الشركة  غرض 
خدامت تكنولوجيم املعلوامت.

اإلنتمج السمعي الشصري.
تقديم الخدامت واملشو ة.

اإلتصمالت والتسويق الرقمي.
إقماة   : اإلجتممعي  املقر  عنوا5 
أحمد  اوالي  بم ع   ،( بقة   ،38

لوكيلي حسم5 الربمط.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 : الشركة  اشلغ  أسممل 

188.888.8 د هم، اقسم كملتملي :
 1888 حدو�سي  طم ق  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم لكل حصة.
طم ق  السيد   : الشركة  اسير 

حدو�سي.
بمملحكمة   : القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم ))1335.
322 P

 TECHNIQUE WINDOWS
ALUMINIUM

ش.م.م.ش.و
SARL AU

تأسيس بركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  بتمم ة،   2823 بتم يخ فمتح فبراير 
إنجمز القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 
الشريك  وذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد اميزاتهم كملتملي :
 TECHNIQUE  : التسمية 
 WINDOWS ALUMINIUM SARL

.AU
األهداف اإلجتممعية :

عماة  بصفة  اختلفة  أبغمل 
والصنمعية  التجم ية  العمليمت  كل 
عالقة  لهم  التي  واململية  والعقم ية 
بأنهم  ان  والتي  الشركة  بنشمط 

املسمهمة في تنمية الشركة.
املتعلقة  األبغمل  جميع  اقمول 
بنجم ة األملنيوم والخشب واالنوكس.

املتعلقة  األبغمل  جميع 
بملخدامت العقم ية.

استيراد  التجم ة  أنواع  جميع 

والتصدير.
18888 د هم   :  أسممل الشركة 

فئة  ان  حصة   188 إلى  اقسمة 

في  الواحدة  للحصة  د هم   188.88

الكية: 

 188 ا سال5  املجيد  السيد عشد 

حصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة  

التأسيس النهمئي.

النصر  تجزئة   : اإلجتممعي  املقر 

املستقشل بم ع طم ق ابن زيمد عمم ة 

5 ب.

املجيد  عشد  السيد   : التسيير 

ا سال5 ملدة غير احددة.

السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 

اإليداع  تمم ة  قم  في  اإلبتدائية 

D18815 الشركة سجلت في السجل 

اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجم ي 

في تمم ة تحت  قم 473)13 يوم 23 

فبراير 2823

323 P

HIGT SERVICE GARD
SARL AU

ش.م.م.ش.و

SARL AU

تأسيس بركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  بملربمط،   2823 فبراير   9 بتم يخ 

إنجمز القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 

الشريك  وذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد اميزاتهم كملتملي :

 HIGT SERVICE  : التسمية 

.GARD SARL AU

األهداف اإلجتممعية :

عماة  بصفة  اختلفة  أبغمل 

والخدامتية  التجم ية  العمليمت  كل 

التي  واململية  والعقم ية  والصنمعية 

لهم عالقة بنشمط الشركة والتي ان 

بأنهم املسمهمة في تنمية الشركة.

اقمول أان خمص.
28888 د هم   :  أسممل الشركة 
فئة  ان  حصة   288 إلى  اقسمة 
في  الواحدة  للحصة  د هم   188.88

الكية: 
السيد بلعمطي احمد 288 حصة.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة  

التأسيس النهمئي.
النصر  تجزئة   : اإلجتممعي  املقر 
املستقشل بم ع طم ق ابن زيمد عمم ة 

5 ب.
احمد  بلعمطي  السيد   : التسيير 
للشطمقة  الحمال  احددة  غير  ملدة 
الوطنية  قم AD289223  والسمكن 
الصخيرات  املنزه  بوطيب  أوالد  دوا  

تمم ة.
السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 
31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
اإلبتدائية في تمم ة تحت  قم اإليداع 
D18884 الشركة سجلت في السجل 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التجم ي 
في تمم ة تحت  قم 457)13 يوم 22 

فبراير 2823.
324 P

STE. SONAFIA
SARL

TRAVAUX FORESTIERS
 TRAVAUX D’AMENAGEMENT
 ET ENTRETIEN DES ESPACES

VERTS
 MARCHAND DE PLANTES
 CERTIFIEES ET SEMENCES

 PEPINIERE
 FOURNITURES DE PRODUITS

CHIMIQUES
الوحيد  املسمهم  لقرا   وفقم 
فبراير  فمتح  بتم يخ  العمم  بملجمع 
تقر   بملربمط  واملسجل   2822

بمإلجممع :
تحويل املقر اإلجتممعي إلى العنوا5 
ان دوا  أوالد عقشة تمم ة إلى   : اآلتي 
عمم ة 149 بم ع اللة يمقوت الطمبق 

الثمني  قم 42 الدا الشيضمء.

تعديل وتجميع النشمط اإلجتممعي 

للشركة كملتملي :

التجم ة.

أبغمل فالحية وغمبوية.

وتطوير  الصيمنة  أبغمل 

املسمحمت الخضراء.

عقمقير -اشمتل.

بيع املواد الكيمموية.

إنتمج وبيع الشتالت والشذو .

اعدات الشنمء.

اواد غذائية.

علف املمبية.

تعديل القمنو5 األسم�سي للشركة.

إيداعه  تم   : القمنوني  اإليدع 

بتم يخ بملربمط  التجم ية   بمملحكمة 

.567 تحت  قم   2823 ينمير   24  

اإليداع القمنوني: تم إيداعه بمملحكمة 

بتم يخ بملدا اليشضمء   التجم ية 

 17 فبراير 2823 تحت  قم )))6.

325 P

NKD INTERNATIONAL
SARL

5.ك.د أنتيرنمسيونمل ش.م.م

 أسمملهم : 188.888 د هم

عند نيدوم بملربمط ديو  الجماع 

بم ع الحسن الثمني عمم ة بد   قم 

488 الشقة 5

I.C.E N°882.(12.1(6.888.856

تفويت حصص
اإلستثنمئي  العمم  الجمع  قر  

املنعقد بتم يخ 23 ينمير 2823 لشركة 

5.ك.د أنتيرنمسيونمل ش.م.م ام يلي :

88) حصة ان فئة  قشول تفويت 

ديونك  السيدة  الك  في  د هم   188

لفمئدة  حصة   381 كيونك  بمم 

السيدة انصراح املكة و258 حصة 

هشمم،  احمد  السيد  ايس  لفمئدة 

حصة  و249   BJ474.382 ب.و عدد 

لفمئدة السيد  ايس يمسي5، ب.و عدد 

األخيرين  همذين  وقشول   BJ474.427

كشريكي5 جديدين.
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أصشح  أسممل الشركة اقسم بي5 
481 حصة في الك  بمعدل  الشركمء 
السيدة انصراح املكة و258 حصة 
و249  هشمم  احمد  للسيد  ايس 
و188  يمسي5  للسيد  ايس  حصة 

حصة للسيد بلمليك اراد.
القمنو5  وتحيي5  املصمدقة 
التغييرات  لكل  املتضمن  األسم�سي 
السمد8  الفصل  خصوصم 

)املسمهمة( والسمبع )الرأسممل(.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
ملدينة  التجم ية  املحكمة  ضشط 
تحت   2823 فبراير   28 يوم  الربمط 

عدد 133.421.
اقتطف وبيم5 إلبهم 

326 P

ULTRATRAV NEGOCE
SARL

تعديل في الشركة
السجل التجم ي : 138827

اإلستثنمئي  العمم  الجمع  إطم   في 
 ULTRATRAV NEGOCE لشركة 
فبراير   17 بتم يخ  واملنعقد   SARL

2823 تقر  ام يلي :
السيد  الشركة  اسيري  استقملة 
هشمم  والسيد  الجرا ي  كممل 
الجرا ي وتعيي5 اسير جديد للشركة 

السيد  بيد ااجوض.
تم اإليداع القمنوني للشركة : لدى 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
الربمط تحت  قم 133576بتم يخ 23 

فبراير 2823.
اقتطف بمثمبة إعال5

327 P

RAK -INS
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
في واملسجل   2822 نوفمبر   24   
بملربمط تأسست   2822 نوفمبر   2(  

الشركة ذات الخصمئص التملية :
املسؤولية  ذات  بركة   : الشكل 

املحدودة بشريك واحد.

الهدف اإلجتممعي : 

وجشمت سريعة خفيفة.

 188888.88  : الشركة   أسممل 

حصة   1888 إلى  اقسمة  د هم 

188 د هم للحصة  إجتممعية بقيمة 

اوزعة كمم يلي :

 1888 إنصمفل  بسيل  السيدة 

حصة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

املقر اإلجتممعي : حي الوفمق 1299 

 1 التكمفول عمم ة طيب  زنقة  ل.ك 

تمم ة.

التجم ي  بملسجل  التقييد   قم 

بمملحكمة اإلبتدائية بتمم ة 425)13.

328 P

FLANI COMPANY

SARL AU

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

للمسمهم الواحد

 أسمملهم : 188.888.88 د هم

تصفية الشركة
تشعم ملقتضيمت الجمع العمم الغير 

ديسمبر   29 بتم يخ  املؤ خ  العمدي 

2822 قر  بركمء الشركة ام يلي :

 FLANI بركة  وتصفية  حل 

.COMPANY SARL AU

فلييو  انيس  السيد  تعيي5 

كمشرف على التصفية.

للشركة  اإلجتممعي  املقر  تعيي5 

الكمئن بعمم ة 38 بقة ) زنقة اوالي 

احمد لوكيلي حسم5 الربمط.

بمملحكمة   : القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 5)1334.

329 P

بركة سوجيفيكوم

STE F.B.M ALLIANCE 
SARL

العماة  الجمعية  قرا   بمقت�سى 

 29 يوم   املنعقدة   العمدية  الغير 

 STE F.B.M لشركة  ديسمبر2822 

ALLIANCE-SARLواقرهم اإلجتممعي 

أ  عمم ة  نبيل  تجزئة  سبتة  بم ع 

الشقة أ2 املحمدية.

1( التصفية النهمئية للشركة.

2( املصمدقة على تقرير املصفي.

3( إبراء ذاة املصفي السيد فؤاد 

ابريشة.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم   )4

تحت  بمملحمدية  اإلبتدائة  املحكمة 
 قم )44 بتم يخ 23 فبراير2823.

330 P

STE  BONITA BEAUTY
SARL

بمـقت�سى احضر اجـتممع املـنعقد 

  STE لشركة    2823 ينمير   16 بتم يـخ 

الكمئـن  ش.م.م   BONITA BEAUTY

اقـرهم تجزئة 3342 عمم ة  82 بم ع 

الحي املحمدي أكمدير   الدا  الشيضمء 

تقر  ام يلــي :

إبراء ذاة املصفي ان اهماه.

االعتراف الختماي للتصفية.

بكـتمبة  القمنـوني  اإليـداع  تـم 

بأكمدير  التجم ية  بمملـحكمة  الضـشط 

تـحت   2823 فبراير   18 بتم يخ 
 قم128413.

331 P

ASLALTIZ شركة 
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ  بتم يخ  

الشريكة  قر ت   2823 فبراير  فمتح 

املسؤولية  ذات  لشركة  الوحيدة 

املحدودة ASLALTIZ SARL AU ذات 

بريك وحيد.

  نقل اقر للشركة.

تمديد غرض الشركة.
زيمدة  أ8 امل الشركة عن طريق 

إنشمء 888) حصة جديد.

 1888888 الشركة  اململ   أ8 

د هم اقسم الي 18888 حصة بقيمة 

188 لكل حصة.

حيث يصشح اجموع الحصص

18888 حصة يمتلكهم السيد نو  

الدين الشديد.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  انجز 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تيزنيت.

بتم يخ 28 فبراير 2823 تحت  قم 

.61

التجم ي  السجل  في  واملسجل 

تحت  قم 3943.

332 P

AMGHOZ MITESE
SARL

تعديل
في   املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشركة  قر  بركمء   2823 ينمير   28

ام يلي : 

املسموي   احمد  السيد  تفويت 

للحصة  د هم  بممئة  حصة   )338(

الواحدة للسيد او�سى ازام .

حمتمي  اريم  السيدة  تفويت 

للحصة  د هم  بممئة  حصة   )338(

الواحدة للسيد او�سى ازام .

اريم  السيدة  استقملة  قشول 

حمتمي وتزكيتهم.

تعيي5 السيد او�سى ازام  كمسير 

احدودة   غير  ملدة  للشركة  وحيد 

العقود  جميع  في  توقيعه  واعتممد 

اإلدا ية والوثمئق الشنكية. 

تحويل الشكل القمنوني ان بركة 

بركة  إلى  احدودة  اسؤولية  ذات 

ذات اسؤولية احدودة ذات بريك 

وحيد.

تحيي5 القمنو5 األسم�سي  للشركة.            

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بإنزكم5 بتم يخ  اإلبتدائية  

2823 تحت  قم 348.     

333 P
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STE L’ODEUR DE L’OR
SARL

 أسمملهم : 188.888 د هم
املقر االجتممعي : الحي الصنمعي 2 

زنقة الدا الشيضمء  قم 54 
ب تمسيال 2 الدبيرة الجهمدية

 تعديل 
في  املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتم يخ   واملسجل   89/82/2823

18/82/2823 بمنزكم5 تقر  ام يلي:
للشركة   االجتممعي  الهدف  تغيير 

كمم يلي :
وتوزيع  وتسويق  إنتمج 
استحضرات التجميل واستحضرات 
وتقديم  الشخصية  النظمفة 

الخدامت.
األولية  املواد  وتصدير  استيراد 

والتعشئة والتغليف.
جميع  وتصدير  استيراد 

استحضرات التجميل.
التجم ة العماة.

تحيي5 القمنو5 األسم�سي  للشركة.
بمكتب  تم  القمنوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
16/82/2823  تحت  بمنزكم5 بتم يخ  

 قم 345.     
334 P

CORYAD
استثنمئي  عمم  جمع  بمقت�سى 
قر    25/12/2822 الربمط  في  حر  
كو يمد للشركة  الوحيد  الشريك 

CORYAD، ام يلي :  
زيمدة  أ8 اململ :

بمشلغ الشركة  امل   زيمدة  أ8 

لزيمدة  د هم  د هم    12.888.888  
د هم   33.888.888 ان  اململ   أ8 
بإنشمء د هم   45.888.888  إلى 

 188 سهم جديد بقيمة   128  888  
د هم لكل سهم.

اململ  زيمدة  أ8  تنفيذ  سيتم 
الجم ي  الحسمب  تحويل  طريق  عن 
للشريك الدائن بمعدل 12.888.888 

د هم.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
بتم يخ    133561 تحت  قم  بتمم ة 

.23/82/2823
335 P

KEI CHO NATURE
تصفية الشركة

العمم   الجمع  احضر  بمقت�سى 
الغير العمدي في سال املسجل بتم يخ 
 KEI بركة  لشركمء   2823 ينمير   13
ذات  بركة  وهي   CHO NATURE
بريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد،  أسمملهم 1.888 د هم .
الكمئن تجزئة   : اقرهم اإلجتممعي 
طريق   16 بقة   (3 عمم ة  بوبوك 

القنيطرة سال.
تصفية نهمئية للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   2823 فبراير   28 بتم يخ  بسال 

 قم 48687.
336 P

صوكوويست ش.م.م

1 التقى بم ع احمد الديو ي  وجممل الدين 

األفغمني  قم 2، القنيطرة

سجل تجم ي  قم 3)259 القنيطرة

BOUYOUGRE
بركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 18.888.88 د هم 
اقرهم اإلجتممعي : بم ع 9 أبريل 

تجزئة املطم  إقماة خديجة الطمبق 
األول  قم )، تطوا5

سجل تجم ي  قم 7941 تطوا5
بمقت�سى عقد عرفي ابرم بتم يخ 
جميع  تفويت  تم   2823 ينمير   25
السيد  يمتلكهم  التي  الحصص 
بوجمعة بعالش والسيد احمد بعالش 
188 حصة لفمئدة السيد  والتي تشلغ 
أحمد داوح الحمال ل.ب.و.ت.  قم 
))BH5538 والسمكن بملدا الشيضمء 
جميلة 5 بم ع السمقية الحمراء  قم 
4) والذي أصشح بهذا التفويت بريكم 

وحيدا.

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى   

بنفس  املنعقد  اإلعتيمدي  الغير 

التم يخ، تم تقرير ام يلي :

إقر  تفويت الحصص واملصمدقة 

على الشريك الجديد.

بعالش  بوجمعة  السيد  استقملة 

اهماهم  ان  بعالش  احمد  والسيد 

السيد  وتعيي5  للشركة  كمسيرين 

أحمد داوح خلفم لهم.

تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضشط 

  ( املحكمة اإلبتدائية بتطوا5 بتم يخ 

فبراير 2823، تحت عدد 27)2.
للخالصة والتذكير

التسيير

337 P

صوكوويست ش.م.م

1 التقى بم ع احمد الديو ي  وجممل الدين 

األفغمني  قم 2، القنيطرة

سجل تجم ي  قم 3)259 القنيطرة

BOUYOUGRE
بركة احدودة املسؤولية

 أسمملهم : 28.888.888 د هم 

اقرهم اإلجتممعي : بم ع 9 أبريل 

تجزئة املطم  إقماة خديجة الطمبق 

األول  قم )، تطوا5

سجل تجم ي  قم 7941 تطوا5

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى   

بتم يخ املنعقد  اإلعتيمدي   الغير 

 18 ينمير 2823، تم تقرير ام يلي :

بمشلغ  الشركة  خفض  أسممل 

د هم ليتقلص إلى   19.998.888.88

)18.888.88( وذلك لجبر الخسمئر.

ان  التخفيض  هذ  اشلغ  خصم 

 أ8 اململ بنسشة اشم كة كل بريك.
القمنو5  ان  و7   6 املمدتي5  تغيير 

األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضشط 

بتم يخ بتطوا5  اإلبتدائية   املحكمة 

 16  ينمير 2823، تحت عدد 2674.
للخالصة والتذكير

التسيير

338 P

NATURE ENVIES

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم

تحويل املقر اإلجتممعي
الوحيدة  املسيرة  ان  بقرا  

 NATURE ENVIES SARL للشركة 

الحمالة  العزوزي  ليزا  السيدة   AU

للتعريف   قم  الوطنية  للشطمقة 

AA73558 تقر  ام يلي :

للشركة  اإلجتممعي  املقر  تحويل 

بوبكر  ايت  دوا   التملي  للعنوا5 

اوعي�سى جممعة تيفلت، الخميسمت،  

أ ض لإلستخدام التجم ي،  قم سند 

.R/24.539 الكية األ ض

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير    23 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823، تحت الرقم )13356.

السجل التجم ي  قم 161611.

339 P

 STE HAFIDI PRESTIGE

AUTO

SARL

تكوين بركة احدودة  املسؤولية
بملربمط   اؤ خ  احضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2823 فبراير   24 بتم يخ 

القواني5 األسمسية لشركة احدودة 

املسؤولية ذات املميزات التملية :

بدو5  السيم ات  كراء   : الهدف 

سمئق.

املقر : 4 زنقة نوبمليم تجزئة 4 امر 

17 بلوك و حي الريمض الربمط.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.

بمم  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

اقسم   ، د هم   188.888.88 قد ه 

د هم   188 1888 حصة بنسشة  على 

الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اإلجتممعي للشركة.
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األ بمح : تؤخذ 5 في املمئة ان األ بمح 

الصمفية للتأسيس اإلحتيمطي.

الحصص : 

السيد عمدل حمفظي 338 حصة.

 338 حمفظي  يوسف  السيد 

حصة.

السيد حسن حمفظي 348 حصة.

املجموع : 1888 حصة.

تدا  الشركة ان طرف   : التسيير 

وحسن  حمفظي  يوسف  السيد 

حمفظي ملدة غير احدودة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

تحت  قم السجل التجم ي 166439.

340 P

STE. SUPERCAR BOLINDE
SARL AU

تكوين بركة احدودة  املسؤولية
بملربمط   اؤ خ  احضر  بمقت�سى 

وضع  تم   2823 فبراير   24 بتم يخ 

القواني5 األسمسية لشركة احدودة 

املسؤولية ذات املميزات التملية :
بدو5  السيم ات  كراء   : الهدف 

سمئق.
املقر : 4 زنقة نوبمليم تجزئة 4 امر 

17 بلوك و حي الريمض الربمط.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تكوين الشركة.
بمم  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

اقسم   ، د هم   188.888.88 قد ه 

د هم   188 1888 حصة بنسشة  على 
الصندوق  في  ودفعت  للواحدة، 

اإلجتممعي للشركة.

األ بمح : تؤخذ 5 في املمئة ان األ بمح 

الصمفية للتأسيس اإلحتيمطي.

الحصص : 

الخسواني  اللطيف  عشد  السيد 

1888 حصة.

املجموع : 1888 حصة.

ان  الشركة  تدا    : التسيير 

طرف السيد انوا  لحممدي ملدة غير 

احدودة.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم السجل التجم ي 166441.
341 P

MOORISH BUSINESS FIRST

YANGA BEAUTY
SARL 

الحل النهمئي
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 قر ا  16 فبراير  املنعقد بتم يخ 
 Mme NDOMBASI اسيرا الشركة 
 JAEL LUZALA ET M.STYVE
 Mme.و  KAYEMBE MUBABINGE

. ALICE MUANGA LUZALA
الشركة في التصفية .

.DH 188.888 : أسمملهم 
بم ع   15  : اإلجتممعي  اقرهم 
األبطمل الشقة  قم 4 أكدال الربمط.

بسبب  للشركة  النهمئي  الحل 
الوضع الصمفي للشركة.

التسجيل : تم التسجيل بمملحكمة 
فبراير   23 يوم  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت الرقم 133573.
الخص ان أجل النشر

342 P

LABEL VIE
S.A

بركة اسمهمة
 أسمملهم : 96.288.88).3)2 د هم
الكمئن اقرهم : كلم 3,5 زاوية زنقة 

الريف وطريق زعير الربمط
السجل التجم ي الربمط  قم 

27.433
الزيمدة في  أسممل الشركة 

اإلدا ة  اجلس  اداوالت  بموجب 
املجتمع في 24 نوفمبر 2822 وبموجب 
طرف  ان  له  املخولة  السلطمت 
الجمعية العماة غير العمدية املنعقدة 
اعمينة  تمت   ،2822 سبتمبر   9 في 
في  أسممل  لزيمدة  النهمئي  اإلنجمز 
بمشلغ   ،LABEL VIE S.A بركة 
املخصص  د هم،   5.499.588.88
 LABEL ألعضمء استخداي اجموعة
بتقداة  لهم،  التمبعة  والشركمت   VIE

عنه  فع  نتج  الذي  ال�سيء  نضية، 

 2(3.(96.288.88 ان  الرأسممل 

د هم،   2(9.395.788.88 إلى  د هم 

سهم   54.995 إصدا   طريق  عن 

إسمية  كقيمة  د هم   188 ذات 

بثمن  تكتتب  الواحد،  للسهم 

الواحد،  للسهم  د هم   3.273.88

املمثلة لتقداة نضية إجمملية بمشلغ 

635.88.)179.99 د هم.

للنظمم  التالزاي  II-التعديل 

األسم�سي.

القمنوني  بمإليداع  القيمم  تم   -III

املحكمة  لدى  الضشط  بكتمبة 

فبراير   16 بتم يخ  للربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 133362.

343 P

ASCONET
SARL

تأسيس بركة احدودة املسؤولية 
 ASCONET 

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تمت  فبراير2823،   22 بملربمط يوم  

لشركة  التأسي�سي  القمنو5  صيمغة 

احدودة املسؤولية ، لهم الخصمئص 

التملية :

 .ASCONET :التسمية

الهدف: تنظيف.

ابن  بم ع     59  : املقر اإلجتممعي 

سينم  بقة  قم 11 اكدال الربمط.

سنة إبتداءا ان تم يخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

حدد  أسممل الشركة  الرأسممل: 

في اشلغ 188.888 د هم.

اإلدا ة: عهد تسيير الشركة للسيد 

جممل اصشمح.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

غمية 31 ديسمبر.

-IIتم اإليداع القمنوني وتسجيل   

الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة 

 22 بتم يخ  بملربمط،  التجم ية 

فبراير2823،تحت  قم 133588.

344 P

DERMASER
SARL AU

تأسيس بركة احدودة املسؤولية 
DERMASER
 SARL AU

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   I-
تمت  فبراير2823،  يوم22  بملربمط 
لشركة  التأسي�سي  القمنو5  صيمغة 
 ، احدودة املسؤولية بشريك وحيد 

لهمالخصمئص التملية 
 DERMASER SARL التسمية: 

 .AU
الهدف :

استحضرات  وبيع  براء   
التجميل.

ابن  بم ع     59  : املقر اإلجتممعي 
سينم  بقة  قم 11 اكدال الربمط.

سنة إبتداءا ان تم يخ   99  : املدة 
تأسيس الشركة.

حدد  أسممل الشركة  الرأسممل: 
في اشلغ 188.88 د هم.

اإلدا ة : عهد تسيير الشركة للسيد 
احمد دهبي.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 
غمية 31 ديسمبر.

تم اإليداع القمنوني وتسجيل   II-  
الشركة بملسجل التجم ي للمحكمة 
 22 بتم يخ  بملربمط،  التجم ية 

فبراير2823،تحت  قم 133513.
345 P

 FOJI DISTRIBUTION
SARL

تأسيس بركة احدودة املسؤولية 
FOJI DISTRIBUTION SARL 

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   I  -
تمت  فبراير2823،   23 بملربمط يوم  
لشركة  التأسي�سي  القمنو5  صيمغة 
احدودة املسؤولية ، لهم الخصمئص 

التملية : 
 .FOJI DISTRIBUTION :التسمية

الهدف:
 استيراد وتوزيع النظم ات.

ابن  بم ع     59  : املقر اإلجتممعي 
سينم  بقة  قم 11 اكدال الربمط.
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سنة إبتداءا ان تم يخ   99  : املدة 

تأسيس الشركة.

حدد  أسممل الشركة  الرأسممل: 

في اشلغ 188.88 د هم.

اإلدا ة: عهد تسيير الشركة للسيد 

ااي5 الو يتني والسيدة انى لحلو.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

غمية 31 ديسمبر.

القمنوني  اإليداع  تم   II-  

التجم ي  بملسجل  الشركة  وتسجيل 

بتم يخ  بملربمط،  التجم ية   للمحكمة 

23 فبراير2823،تحت  قم 133551.

346 P

REPERE CONSEIL

CABINET DE CONSEIL FIDUCIAIRE

STE COZY BUILDING
ش.م.م )ش.و(

8.ت : 166373 )الربمط(

تأسيس
في5  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2823، وضع القمنو5 األسم�سي  ينمير 

لشركة ذات الخصمئص التملية :

.COZY BUILDING : التسمية

احدودة  بركة   : الشركة  بكل 

املهمم  ذات الشريك الوحيد. 

األبطمل  بم ع   : اإلجتممعي  املقر 

بقة  قم 4، اكدال الربمط.

الهدف اإلجتممعي : 

بركة الشنمء.

واألبغمل  العقم ي  اإلنعمش 

املختلفة.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

إجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 

بحوزة  للواحدة  د هم   188 بقيمة 

السيدة جميلة زاكموزي.

ان  تبتدئ   : اإلجتممعية  السنة 

31 ديسمبر لكل  فمتح ينمير وتنتهي في 

سنة.

جميلة  السيدة  تعيي5   : التسيير 

للشركة ملدة غير  زاكموزي كمسيرة 

احددة.

بكتمبة   : القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط  بمملحكمة التجم ية بملربمط، 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.133495
347 P

اكتب املحمسشة فمكسيو5 فينمنص
إقماة الضمم5 بم ع القد8 عمم ة 46  قم 3 

عي5 الشق الشيضمء
لهمتف : 8522.21.59.59

سيراميك الرحمة
بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد
 أسمملهم: 188888.88 د هم

املقر اإلحتممعي : 1 بم ع الكوطة 
إقماة اليمسمي5  قم ب 872 سيدي 

اوان الشيضمء
املؤ خ  الجممعي  القرا   بمقت�سى 
بملدا الشيضمء في 9 فبراير 2823 تقر  

ام يلي :
قيمة  حصة   18888 تفويت 
د هم في الك   188.88 الواحدة انهم 
السيد الحشم ي عشد الجليل لفمئدة 

السيد بوبشك هشمم.
عشد  الحشم ي  السيد  استقملة 
الوحيد  املسير  انصب  ان  الجليل 
وتنصيب  الرحمة  سراايك  لشركة 
السيد بوبشك هشمم اسيرا وحيدا 

لشركة سراايك الرحمة.
بكتمبة  القمنوني:  اإليداع  تم 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
 2823 فبراير   15 بملشيضمء،بتم يخ 

تحت  قم 33))55.
348 P

WIJDAN TRAVAUX
ش.م.م للشريك الواحد

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة للشريك الواحد

في  اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  وضع  تم   2823 13ينمير 
الخصمئص  تحمل  لشركة  األسم�سي 

التملية :
.WIJDAN TRAVAUX : التسمية

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 
املسؤولية املحدودة للشريك الواحد.

الهدف اإلجتممعي :
صنمعة الرصمص.

الشنمء.
د هم   188.888.88  : اململ   أ8 
اقسم إلى 1888 حصة ان فئة 188 

د هم للحصة الواحدة.
ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.
ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 
31 ديسمبر ان كل سنة ام عدا السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.
بم ع   1( عمم ة   : ملقر اإلجتممعي 
فمل ولد عمير الطمبق األول بقة  قم 

3 أكدال الربمط.
سكي  بن  السيد   : السيير 

املصطفى.
التجم ي  بملسجل  التقييد    قم 
بملربمط،  التجم ية  بمملحكمة 

.165(83
349 P

JANALUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : اجموع 92  قم 82، 
حي الششمب الطمبق األول القنيطرة

تأسيس بركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بملقنيطرة، تم وضع القمنو5 األسم�سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصفمت  ذات  وحيد  بشريك 

التملية :
.JANALUX SARL AU : التسمية

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

 92 اجموع   : االجتممعي  املقر 
الطمبق األول  الششمب  حي   ،82  قم 

القنيطرة.
اوضوع الشركة : املقمولة في نقل 

الشضمئع.
 أسممل الشركة.

اشلغ  في  الشركة  حدد  أسممل 
 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888
د هم   188 بقيمة  اجتممعية  حصة 
اكتتشة،  بكمالهم،  احر ة  للحصة، 

واوزعة على الشركمء.

 1888 زيزونة  احسن  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد احسن 
الحمال  اغربية،  الجنسية  زيزونة، 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

.GB271919
التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت  
 قم 273)6 بتم يخ 28 فبراير 2823.

350 P

ENVIRONMENTAL 

MANAGEMENT
بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

R.C : 54925

الخص احضر الجمع العمم 
اإلستثنمئي للشركة

اإلستثنمئي  العمم  الجمع  إطم   في 

 ENVIRONMENTAL لشركة 

ذات  بركة   MANAGEMENT

بتم يخ  املنعقد  احدودة  اسؤولية 

بقة  قم  الكمئنة   2823 6 فبراير 
عشد  اعمو ة وبم ع  زنقة  زاوية   16

القنيطرة   A هيفة  إقماة  الرحمم5 

بمإلجممع  الشركة  اسمهموا  تداول 

على ام يلي :

قراءة تقرير التسيير الذي قمم به 

املسير ؛

سمبقة  بصفة  الشركة  تصفية 

ألوانهم ؛

احمد  القسري  السيد  تعيي5 

وتحديد  التصفية  عن  املسؤول 
زنقة  زاوية   16 بشقة  قم  اقرهم 

اعمو ة وبم ع عشد الرحمم5 إقماة 

هيفة A القنيطرة.

تم اإليداع القمنوني للشركة لدى 

االبتدائية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 

تحت   2823 فبراير   16 بملقنيطرة في 
 قم 6)943.

351 P
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EL MALKI M.A
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي :  تجزئة الوفم 5 

الرقم 476 سمكنية القنيطرة 

السجل التجم ي  قم 54941 

القنيطرة

الحل املشكر للشركة
العـمم  الجـمـع  احضـر  بمــقــتــضـى 

 EL MALKI لشـركـة  العـمدي  الغيـر 

M.A في 25/11/2822 تقـر  اميلي :

املشكر  الحل  على  املصمدقة 

للشركة.

تعيي5 اسير  الشركة السيد عمر 

امللقي بصفته اصفي للشركة.

الشركة  تصفية  اقر  تحديد 

5 الرقم  بملعنوا5 التملي: تجزئة الوفم 

476 سمكنيه القنيطرة.

لإلجراءات  بملنسشة  سلطة 

الشكلية

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ    بملقنيطرة  اإلبتدائية 

2823/82/16 تحت  قم 4)943.

352 P

  » ASTROLOG« شركة
بركة ذات اسؤولية احدودة 

بمسير وحيد

بموجب احضر الجمع العمم غير 

ديسمبر   23 بتم يخ  املنعقد  العمدي 

الوحيد   الشريك  قر     ،2822

بركة ذات   »ASTROLOG« لشركة 

وحيد،  بمسير  احدودة  اسؤولية 

 أسمملهم 188.888 د هم.

اجموعة   2 الوحدة  حي   : اقرهم 

يحيى  سيدي   18 أ  قم  بلوك   41

الغرب   ام يلي :

تغيير اإلسم التحم ي للشركة:

 تغيير اإلسم التجم ي للشركة ان  

ASTROLOG الى اإلسم التملي :

 AUTO ECOLE ESPACE

.PERMIS

تغيير املقر االجتممعي للشركة :
تغيير املقر االجتممعي للشركة ان: 
أ  بلوك   41 اجموعة   2 حي الوحدة 
 قم 18 سيدي يحيى الغرب الى املقر 
حي   : الجديد الكمئن بملعنوا5 التملي 
ج  بلوك   41 اجموعة   2/2 الوحدة 

 قم 117 سيدي يحيى الغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  سليمم5  بسيدي  االبتدائية 
17/82/2823 تحت  قم 33/2823.  
353 P

 PARTS FROM CASA
بركة ذات اسؤولية احدودة

بتم يخ  املنعقد  املحضر  بمقت�سى 
اعيضو5  قر السيد   ،25-85-2822
 PARTS« بركة  في  الشريك  عزيز 
بركة ذات   ،FROM CASA« SARL
املحدودة،  أسمملهم  املسؤولية 
طو   في  ووضعيتهم  د هم   188.888

التصفية :
الى  استنمدا  النهمئية  التصفية 
 26/85/2822 في  املؤ خ  التقرير 
واملسجل بتم يخ 21/82/2823 الذي 
وضعه السيد اعيضو5 عزيز بصفته 

املصفي.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
 ،2823 ينمير   13 بتم يخ  الشيضمء 

تحت  قم 1664.
354 P

األستمذ اصطفى الشريف

اوثق
اكتب  قم 17 عمم ة أانية سمنتر الطمبق األول 

بم ع الحسن الثمني الجديدة

SOCIETE LAND COMPANY
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ان  ابرم  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
الشريف،  اصطفى  األستمذ  طرف 
اوثق بملجديدة، بتم يخ 23 و24 ينمير 
األسم�سي  القمنو5  إعداد  تم   ،2823
املحدودة،  املسؤولية  ذات  لشركة 

حيث خصمئصهم كملتملي :

 SOCIETE LAND  : التسمية 
COMPANY ش.م.م.

الهدف : 
اإلنعمش العقم ي.

بقة  الجديدة،   : املقر االجتممعي 
الصشمح  تجزئة  الثمني  الطمبق   26

إقماة حكيمة.
ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

توقيع القمنو5 األسم�سي.
 188.888 في  حدد   : الرأسممل 
حصة   1888 إلى  اقسم  د هم 

اجتممعية بقيمة 188 د هم.
التسيير : عهد ل :

الحمال  فضمل،  نبيل  السيد 
للتعريف  قم  الوطنية  للشطمقة 
للشركة  امثال  بصفته   M92251
بكل  اتمتعي5  احدودة  غير  ملدة 

الصالحيمت.
تم تقييد الشركة املسممة أعاله.

بمملحكمة  التجم ي  السجل  في 
االبتدائية بملجديدة بتم يخ 16 فبراير 

2823 تحت  قم 29761.
قصد النشر

355 P

 FLORENCE GLOBAL
BUSINESS

بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

 أسمملهم : 188.888 د هم
املقر االجتممعي : 59، إقماة اوالي 

عشد العزيز، بم ع اوالي عشد 
العزيز،  قم 4، القنيطرة

تأسيس بركة
بملقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2823 فبراير   21 بتم يخ 
ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

املواصفمت التملية :
 FLORENCE GLOBAL : التسمية

.BUSINESS SARL AU
ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
إقماة   ،59  : االجتممعي  املقر 
اوالي عشد العزيز، بم ع اوالي عشد 

العزيز،  قم 4، القنيطرة.

اوضوع الشركة : املقمولة في نقل 

الشضمئع.
حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 

الشركة في اشلغ 188.888 د هم اقسم 

بقيمة  اجتممعية  حصة   1888 إلى 

احر ة بكمالهم،  د هم للحصة،   188

اكتتشة، واوزعة على الشركمء.

 1888 العزوزي  يمسي5  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيد يمسي5  التسيير 

الحمال  الجنسية اغربية،  العزوزي، 

للتعريف  قم  الوطنية  للشطمقة 

.Z564482
التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة االبتدائية بملقنيطرة تحت 
 قم 297)6.

356 P

ROSSI ART CLINIC
بـــــــركة احـــــدودة املــــــســـؤوليـــة

ذات الشريك الوحيد
 اسمـــــــــــــــملهم : 188.888 د هــــــــم

اقرهـــم االجتمـــــــمعي :  قم 5 الطمبق 

األول عمم ة نمزك املدينة العليم 

القنيطرة

تأســــــــــــيس الشركــــــــــة
سجـــــــل  عرفي  عقد  بمقتض 

 ،8(/82/2823 بتم يخ  بملقنيطرة 

لشركة  األسم�سي  القـــــمنو5  حــــر  

الشريك  املــــــســـؤوليـــة ذات  احـــــدودة 

الوحيد  تحمل املواصفــــمت التــــملية :

  ROSSI ART CLINIC  : التسمـــية  

.SARL au

الـــــــهدف: 

هدف الشركة: 

-ارفق للعنمية بملجممل.

-االستيراد.

-بيع انتوجمت الصيدلية.
الطمبق   5 :  قم  االجتممعي  املقر 

العليم  املدينة  نمزك  عمم ة  األول 

القنيطرة.

املــــدة  :   99 سنة.
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 أ8 املـــــمل االجتممعي :  حدد  أ8 

املـــــمل في اشلغ 188.888 د  هم اوزع 

على  1888 حــصة  بقيمة 188  د هم 

للحــــــصة الواحدة اوزعة بي5 الشركمء 

على الشكل  التملي :

      1888  : جليلة  ليمم5   : السيدة 

حصــــــة.

املجموع : 1888 حصــة.

قشـل  ان  الشركة  تـدا    : اإلدا ة 

املسـيرة الوحيدة :  

السيدة  : ليمم5 جليلة.

السنة املــــملية : ان فـــمتح ينـــمير الى 

31 دســمبر .

إلنشـمء   5% تـقتـطـع   : الحـــــــصص 

املـمل االحتيمطي القـمنـوني ويخـصص 

الفـمئض حسب قـرا  الشركمء.

بملسجل  الشركة  تسجيل  تـــــــــــم  

بتم يخ  بملقنيطرة  التجم ي 

22/82/2823 تحت  قم 329)6.

357 P

KAMKRIM
SARL

 أسمملهم : 188.888 د هــــــــم

اقرهـــم االجتمـــــــمعي:  اقماة 482 

اليمنس دا نم الشطر 2 ب الشقة 4 

القنيطرة.

تأســــيس الشركــــة
بتم يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة  سجـــــــل   16/82/2823

لشركة  األسم�سي  القـــــمنو5  وحــــر  

تحمل  املــــــســـؤوليـــة  احـــــدودة 

املواصفـمت التـملية :

.KAMKRIM : التسمـــية

الـــــــهدف : 

هدف الشركة: 

واالبغمل  الشنمء  في  املقمولة 

املختلفة.

املقمولة في النجم ة وااللوانيوم.

التجم ة بجميع انواعهم.

 482 اقماة   : االجتممعي  املقر 

 4 ب الشقة   2 اليمنس دا نم الشطر 

القنيطرة.

املـــدة : 99 سنة.

 أ8 املـــــمل االجتممعي : حدد  أ8 

د هم اوزع   188.888 املـــــمل في اشلغ 

د هم   188 حــصة بقيمة   1888 على 

للحــــــصة الواحدة اوزعة بي5 الشركمء 

على الشكل التملي :

     588 كممل  بلقصير  السيـــــد 

حصــة.

الكريم  عشد  الصفريوي  السيـــــد 

588  حصـة.

املجموع 1888   حصــة 

تـدا  الشركة ان قشـل  -اإلدا ة:   6

املسيرين:  

السيـــــد بلقصير كممل.

السيد الصفريوي عشد الكريم

-السنة املــــــملية : ان فـــمتح ينـــمير الى 

31 ديسمبر.

إلنشـمء   5% تـقتـطـع   : الحـــــــصص 

املـمل االحتيمطي القـمنـوني ويخـصص 

الفـمئض حسب قـرا  الشركمء.

بملسجل  الشركة  تسجيل  تـــــــــــم 

بتم يخ  بملقنيطرة  التجم ي 

22/82/2823 تحت  قم 327)6.

358 P

MISTER BBQ
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر اإلجتممعي : 56، زنقة حمم5 

الفطواكي، اتجر  قم 1 القنيطرة

تأسيس بركة
اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2823 ينمير   25 بملقنيطرة بتم يخ 

وضع القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصفمت التملية :

 MISTER BBQ SARL  : التسمية 

.AU

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اإلجتممعي : 56، زنقة حمم5 

الفطواكي، اتجر  قم 1 - القنيطرة.

سريعة  أكلة   : الشركة  اوضوع 

سنمك.

اطعم بثمن احدد.

: حدد  أسممل  الشركة   أسممل 

د هم   188.888 اشلغ  في  الشركة 

اجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 

احر ة  للحصة،  د هم   188 بقيمة 

على  واوزعة  اكتتشة،  بكمالهم، 

الشركمء :

السيد برادة احمد نجيب 1888 

حصة.

املدة : 99 سنة.

إلى السيد برادة  أسند   : التسيير 

احمد نجيب.

التجم ي   بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت 

 قم 313)6 بتم يخ 21 فبراير 2823.

359 P

AHJIL TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر اإلجتممعي : اكتب  قم 3 

يمسمي5 25، بم ع يعقوب املنصو  

القنيطرة

تفويت حصص اجتممعية
وتعيي5 اسير جديد

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

 AHJIL TRANS الغير العمدي لشركة 

املحدودة،  املسؤولية  ذات  بركة 

تقر  ام يلي :

 1888 تفويت  على  املصمدقة 

د هم   188 بقيمة  اجتممعية  حصة 

أحمد  السيد  الك  في  للحصة 

588 حصة لفمئدة السيد  السالاي، 

588 حصة لفمئدة  حمزة الوهراني و 

السيد اونير د اج.

أحمد  السيد  استقملة  قشول 

وتعيي5  الشركة  تسيير  ان  السالاي 

السيد حمزة الوهراني والسيد اونير 

د اج اسيرين للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

تحت  قم  بملقنيطرة،  االبتدائية 

94435 بتم يخ 21 فبراير 2823.

360 P

FASPRO-TECH

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم

املقر اإلجتممعي : 26 زنقة أبي ز عة 

39 بم ع اوالي عشد العزيز و 6) 

اكر  بم ع اوالي عشد الرحمم5 

عمم ة A اكتب 7 القنيطرة

تأسيس بركة

اسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بملقنيطرة، تم وضع القمنو5 األسم�سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

املواصفمت  ذات  وحيد  بشريك 

التملية :

 FASPRO-TECH SARL : التسمية

.AU

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

أبي  زنقة   26  : اإلجتممعي  املقر 

بم ع اوالي عشد العزيز و   39 ز عة 

6) اكر  بم ع اوالي عشد الرحمم5 

عمم ة A اكتب 7 القنيطرة.

في  املقمولة   : الشركة  اوضوع 

التركيشمت الكهربمئية ؛

أو  املختلفة  األبغمل  في  املقمولة 

الشنمء ؛

املقمول في نقل الشضمئع.

حدد   أسممل   :  أسممل الشركة 

د هم   188.888 اشلغ  في  الشركة 

اجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 

بقيمة 188 د هم للواحدة.

املدة : 99 سنة.

عشد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

العملي زوينو.

التجم ي  بملسجل  التقييد  تم 

بمملحكمة اإلبتدائية بملقنيطرة تحت 

 قم 295)6.

361 P
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MEDSEVE
بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك وحيد
املقر االجتممعي : 26 بم ع املتنبي 

اكتب  قم 7 الطمبق  قم 4
القنيطرة.

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
تصحيح  بمصملح   2823 فبراير   18
تم  القنيطرة  ملدينة  اإلاضمءات 
إعداد القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

بمملواصفمتملتملية:
.MEDSEVE :تسمية الشركة

 الشكل القمنوني للشركة : بركة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد.
املقر االجتممعي للشركة : 26 بم ع 
 4 الطمبق  قم   7 املتنبي اكتب  قم 

بملقنيطرة.
الشركة  ان  الغرض   : الهدف 
بشكل اشمبر  في املغرب أو خم جه، 
 أوغير اشمبر، سواء لنفسهم أو لغيرهم 

.EVENMENTIEL : أو اسمهمة في
)الدو ات  والتدبير  استشم ات 

التكوينية(.
العمليمت  جميع  عمم،  وبشكل 
الصنمعية،  اململية،  التجم ية، 
والخدامتية،  الحرفية،  العقم ية، 
واملرتشط  لحسمب الشركة،  جميعهم  
بشكل اشمبر أو غير اشمبر بملهدف 

االجتممعي لتطوير الشركة.
املدة : حددت ادة الشركة في 99 

سنة انذ تم يخ التأسيس.
حدد  أسممل   : الشركة   أسممل 
د هم اقسمة   188.888 الشركة في 
على 1888 حصة ان فئة 188 د هم 

للحصة الواحدة اوزعة كملتملي :
 188.888 بوبوش  احمد  السيد 

د هم 1888 حصة اجتممعية.
الوحيد  الشريك   : الرأسممل 

السيد احمد بوبوش:
 188.888 اجموعه  ام  يمتلك 
حصة   1888 يعمدل  ام  د هم 

اجتممعية.

الشركة يسيرهم السيد   : التسيير 

غير  ادة  إلى  وذالك  بوبوش  احمد 

احددة.

اإليداع القمنوني :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

السجالت  بمصلحة  االبتدائية 

بتم يخ  القنيطرة  ملدينة  التجم ية 

22/82/2823 تحت عدد 337)6.

362 P

 ONE SIXTY ONE

CONTRACTOR
SARL

الرأسمملهم : 588.888 د هم

املقر اإلجتممعي : عمم ة 38 الشقة 
 قم ) زنقة اوالي احمد لوكيلي 

حسم5 - الربمط

قفل التصفية
 بمقت�سى عقد عرفي بملربمط، بتم يخ

بركة  بركمء  قر    2823 فبراير   3

 ONE SIXTY ONE CONTRACTOR

SARL ام يلي :

 ONE لشركة  التصفية  قفل 

 SIXTY ONE CONTRACTOR

اعم�سي  ااي5  السيد  وتعيي5   SARL
بنعمرو  سعيد  والسيد  حدو 

كمصفيي5 للشركة وعنوا5 التصفية 

زنقة   ( الشقة  قم   38 عمم ة  هو 

اوالي احمد لوكيلي حسم5 - الربمط.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملربمط تحت  قم 133396 

بتم يخ 28 فبراير 2823.

363 P

بمس الحسمبمت ائتممنية املحمسشة

ATAT BOUSFIHA
SARL

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2 ينمير 2823 تم تأسيس بركة ذات 

الخصمئص التملية :

 ATAT BOUSFIHA  : التسمية 

.SARL

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة..

األثمث  بيع   : اإلجتممعي  الهدف 

واملفروبمت.

 388.888  : الشركة  الرأسممل 

ان  حصة   3.888 إلى  اجزئة  د هم 

فئة 188 د هم.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الـتأسيس النهمئي.

السنة اململية : ان فمتح ينمير إلى 31 

ديسمبر ان كل سنة ام عدى السنة 

األولى تبتدئ ان تم يخ التسجيل.

: طنجة دائرة بني  املقر االجتممعي 

اكمدة الطريق الوطنية  قم 1.

السيدة  الشركة  يسير   : التسيير 

يمسي5  وبوصفيحة  سعمد  الدويب 

ملدة غير احددة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

التجم ية  املحكمة  لدى  القمنوني 

2823  قم  ينمير   31 يوم  بطنجة 

التقييد بملسجيل التجم ي 134451.
اإلبم ة والنشر

بمس الحسمبمت ائتممنية املحمسشة

364 P

SCOOTRY
SARL AU

برأسممل : 18.888 د هم

6 اكر ، الطمبق السفلي، بلوك »د« 

بم ع 21 غشت خريشكة

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

 : املسممة  للشركة  االستثنمئي 

اؤ خ   SCOOTRY SARL AU

على   2823 فبراير   17 في  بخريشكة 

السمعة العمبرة صشمحم قر  بريكهم 

الوحيد.

اململك  اانيعي  الدين  حسمم 

)بريك  اجتممعية  حصة   188 ل 

واسير( ام يلي :

 : لشركة  ألوانه  السمبق  الحل 

.SCOOTRY SARL AU

د هم   18888 ذات  أسممل 

والواقع اقرهم االجتممعي ب 6 اكر  

الطمبق السفلي بلوك »د« بم ع 21 

غشت خريشكة.

تسكية املصفي : قر  الجمع العمم 
االستثنمئي تعيي5 حسمم الدين    هو 
 SCOOTRY SARL للشركة  املصفي 
AU تحديد اقر الشركة للتصفية : 
6 اكر ، الطمبق السفلي بلوك »د« 

بم ع 21 غشت خريشكة.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة االبتدائية بخريشكة 
بتم يخ 23 فبراير 2823 تحت  قم 98 
وبملسجل التجم ي تحت  قم : 43)6.
365 P

POSITIVE AGENDA
SARL AU

برأ8 اململ : 188.888 د هم
املقر االجتممعي :  قم 9 التقى بم ع 

الواد وزنقة ايدلت حسم5
 الربمط

بمسم الجمع غير العمدي املنعقد 
تم االتفمق   ،2823 ينمير   31 بتم يخ 

حول ام يلي :
للشركة  االجتممعي  املقر  تغيير 
زنقة   74 »  قم   : التملي  العنوا5  إلى 
12 اكدال  جعفر الصديق بقة  قم 

الربمط«.
تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضشط 
بتم يخ بملربمط  التجم ية   املحكمة 
24 فبراير 2823 تحت  قم 133683.

للخالصة والشيم5

366 P

SOCIETE ASRAR GHARBIA
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
إنشمء  تم  فقد   ،2823 فبراير   15
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
تحمل  والتي  الوحيد  والشريك 

الخصمئص التملية :
 SOCIETE ASRAR  : التسمية 

.GHARBIA SARL AU
في  اقمول   : اإلجتممعي  الهدف 

العقم .
 188.888  : الشركة   أسممل 

د هم.
زنقة   ،164  : اإلجتممعي  املقر 

اكمدير، هرهو ة، تمم ة.
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ادة الشركة : 99 سنة ابتداء ان 

تم يخ التأسيس.

التسيير : تم تعيي5 السيد الرفمعي 

انير احمود كمسير للشركة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  القمنوني 

تحت   2823 فبراير   23 بتمم ة بتم يخ 
 قم )1882.

اقتطف وبيم5

367 P

 STE ELYAAGOUBI«    شركة

ET CONSORTS
S.A.R.L

دوا  تز وتي5، أكنول، تمزة 

الرسم املنهي : 16148837

التعريف الجشمئي : 5)536111

السجل التجم ي : 5))6

التعريف الجشمئي  املوحد : 

883241689888845

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 

تأسيس  تم  بتمزة   2823 فبراير    83

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

املحضر  على  املوقعي5  لألشخمص  

للشركة  األسم�سي  القمنو5  على  و 

املذكو  خصمئصهم كملتملي :

للشركة:       القمنونية  التسمية 

 STE ELYAAGOUBI ET بركة 

.CONSORTS SARL

املوضوع االجتممعي للشركة:

الشنمء  أو  املختلفة  األبغمل 

)اقمول(.

استغالل الغمبمت.

صيمنة وتشجير الحدائق.

دوا    : للشركة  االجتممعي  املقر 

تز وتي5، أكنول، تمزة.

الشركة  ادة  إ5  الشركة:  ادة 

احددة في 99 سنة.   

الرأسممل االجتممعي للشركة احدد   

 1888 د هم اقسم إلى   188.888 في 

د هم   188 انهم  كل  قيمة  حصة 

وتتوزع على الشكل التملي:

عشد الكريم اليعقوبي 588 حصة.

حميد    اليعقوبي 588 حصة.  

تسيير الشركة : إ5 الشركة اسيرة 

وادا ة ان طرف السيد عشدالكريم 

اليعقوبي.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 

بتمزة  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 

عدد   تحت    2823/82/22 بتم يخ 

.68/2823

368 P

PRO - SHINE
SARL AU

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

بريك وحيد
 أسمملهم : 18.888 د هم

اقرهم االجتممعي : 26 بم ع 

ار8 سلطم5، بقة 3 طمبق 1 

الدا  الشيضمء

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات بريك

عرفي  عقد  بمقت�سى 

في الشيضمء  بملدا    اؤ خ 

تم تأسيس بركة   ،2823 ينمير   19

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات الخصمئص اآلتية :

 PRO - SHINE SARL  : التسمية 

.AU

واالستشم ات  البراجة   : الهدف 

وأنشطة تكنولوجيم.

بم ع   26  : اإلجتممعي  املقر 

 1 طمبق   3 بقة  سلطم5،  ار8 

الدا  الشيضمء.

املدة : 99 سنة ابتداء ان تأسيس 

الشركة.

18.888 د هم اقسم   : الرأسممل 

إلى 188 حصة ان فئة 188 د هم.

السيد طم ق اوحدب 188 حصة.

ان  تبتدئ   : االجتممعية  السنة 

ان كل  ديسمبر    31 إلى  ينمير  فمتح 

سنة.

اوحدب  طم ق  السيد  تعيي5  تم 

كمسير للشركة ملدة غير احدودة.

والتسجيل  القمنوني  اإليداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية 

الدا  الشيضمء تحت  قم 571789.
بيم5 اختصر

369 P

ENOVLAND
SARL AU 

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
بريك وحيد

 أسمملهم : 18.888 د هم
اقرهم االجتممعي : 26 بم ع 

ار8 سلطم5، بقة 3 طمبق 1 
الدا  الشيضمء

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات بريك
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 ،2823 ينمير   17 في  الشيضمء  بملدا  
املسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصمئص اآلتية :
 ENOVLAND SARL  : التسمية 

.AU
واالستشم ات  البراجة   : الهدف 

وأنشطة تكنولوجيم.
بم ع   26  : اإلجتممعي  املقر 
 1 طمبق   3 بقة  سلطم5،  ار8 

الدا  الشيضمء.
املدة : 99 سنة ابتداء ان تأسيس 

الشركة.
18.888 د هم اقسم   : الرأسممل 

إلى 188 حصة ان فئة 188 د هم.
السيد عشد الحكيم  الشكري 188 

حصة.
ان  تبتدئ   : االجتممعية  السنة 
ان كل  ديسمبر    31 إلى  ينمير  فمتح 

سنة.
الحكيم   عشد  السيد  تعيي5  تم 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  الشكري 

احدودة.
والتسجيل  القمنوني  اإليداع  تم 
بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية 

الدا  الشيضمء تحت  قم 571787.
بيم5 اختصر

370 P

 HOLDING GENERALE
D›EDUCATION

بركة اسمهمة
 أسمملهم : 659.415.488 د هم

املقر االجتممعي : 4 زنقة البيي وازيس 
الدا  الشيضمء

سجل تجم ي : 322393
وفقم ملحضر الجمع العمم العمدية 
ينمير   5 بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي 
العمم  الجمع  اجتممع  فإ5   ،2823

للشركة قر  ام يلي :
ثممنية  بمشلغ  اململ  في  أ8  زيمدة 
واثنم5  وامئتي5  اليو5  وثممني5 
وواحد  وثالثممئة  ألف  وسشعو5 
وأ بعو5  وتسعة  د همم  وخمسو5 
د هم(   ((.272.351.49( سنتم 
تدفع  اإلصدا (،  عالوة  )بمال 
الرأسممل  يرفع  امم  نقدا،  بملكمال 
إلى  د هم   659.415.488 ان 

3.988)788.7 د هم.
إلغمء حقوق االكتتمب التفضيلية  
زيمدة  أ8  بموجب  للمسمهمي5 
 AFRICA58 PROJECT اململ لصملح 

FINANCE ؛
الجديد  األسم�سي  النظمم  تعديل 

للشركة ؛
تفويض الصالحيمت ملجلس إدا ة 

الشركة ؛
نبيل  السيد  بمستقملة  اإلقرا  

التريكي ان انصشه كمدير ؛
)السيد  جدد  اديرين  تعيي5 
احمد   ضم حسني، السيد اريم بن 

حسي5، السيدة دينم حسي5(
وبحسب احضر اداوالت اجلس 
اإلدا ة بتم يخ 5 ينمير 2823 فقد تقر  

املصمدقة على :
ثممنية  بمشلغ  اململ  زيمدة  أ8 
واثنم5  وامئتي5  اليو5  وثممني5 
وواحد  وثالثممئة  ألف  وسشعو5 
وأ بعو5  وتسعة  د همم  وخمسو5 
د همم(   ((.272.351.49( سنتم 
)بمالة عالوة اإلصدا ( تدفع بملكمال 
 659.415.488 ان  تزايد  في  نقدا، 

د هم إلى 3.988)788.7 د هم.
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إلغمء حقوق االكتتمب التفضيلية 
للمسمهمي5 بموجب زيمدة  أ8 اململ 
 AFRICA 58 PROJECT لصملح 

FINANCE ؛
الجديد  األسم�سي  النظمم  اعتممد 

للشركة ؛
استقملة السيد نبيل التريكي ان 

انصشه كمدير ؛
اإلدا ة  اجلس  أعضمء  دخول 

الجدد إلى انمصبهم.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 

 7 فبراير 2823 برقم 57492).
371 P

 VANTAGE PAYMENT
SYSTEMS

بركة اسمهمة
 أ8 اململهم : 388.888 د هم

اقر الرئي�سي : 288 بم ع غمندي 
الطمبق 2 الدا  الشيضمء
سجل تجم ي : 232861

وفقم ملحضر اداوالت الجمع العمم 
2823، قر   18 ينمير  املشترك بتم يخ 

الشركمء :
الشركة  اململ  في  أ8  زيمدة 
ان  ليرتفع  د هم   9.788.888 بمشلغ 
 18.888.888 إلى  د هم   388.888

د هم.
7 ان النظمم  و   6 تعديل املمدتي5 

األسم�سي واعتممد قواني5 جديدة ؛
تعيي5 ادقق حسمبمت ؛

العمراني  علي  السيد  تعيي5 
لو ا5  والسيد  الحسني  الجوتي 
 3 ملدة  استقلي5  اديرين  سمبليه 

سنوات.
اإلدا ة  اجلس  احضر  على  بنمء 
تقر  بشكل   ،2823 ينمير   12 بتم يخ 

خمص :
زيمدة  أسممل  إنجمز  تسجيل 
د هم   9.788.888 بمشلغ  الشركة 
إلى  د هم   388.888 ان  ليصشح 

18.888.888 د هم،
 7 و   6 املمدتي5  تعديل  االحظة 
ان النظمم األسم�سي واعتممد قواني5 

جديدة،

فصل اهمم  ئيس اجلس اإلدا ة 
والرئيس التنفيذي؛

اإلدا ة  اجلس  اهمم  ئيس  إقرا  
السيد علي بطمحي ملدة سنة.

تعيي5 السيد اصطفى بد  الزام5 
 ئيسم تنفيذيم ملدة 6 أبهر.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 
38 ينمير 2823 تحت  قم 56368).

372 P

Z FILMS شركة
ش.ذ.م.م ان ش.و

بركة ذات اسؤولية احدودة ان 
بريك وحيد

 أسمملهم : 318.888 د هم
املقر : 71 بم ع أنفم اكتب  قم 48 

الطمبق 9 الدا  الشيضمء املغرب
بموجب جمعية عماة غير عمدية 
الشريك  قر    ،2822 امي   9 بتم يخ 
 231 الوحيد تغيير اقر الشركة ان 
الدا   املعم يف  أنز ا5  بئر  بم ع 
الشيضمء إلى 71 بم ع أنفم اكتب  قم 

48 الطمبق 9 الدا  الشيضمء املغرب.
تم اإليداع القمنوني لهذه القرا ات 
بمملحكمة  الضشط  كتمبة  لدى 
بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 

13 امي 2822 تحت  قم 24999).
373 P

 BRAIN CAPITAL شركة
INVESTMENTS

بركة ذات اسؤولية احدودة ان 
بريك وحيد

 أسمملهم : 188.888 د هم
املقر : تجزئة فلو يدا اركز بم ك 
1 اكتب 66 عي5 الشق سيدي 
اعروف الدا  الشيضمء املغرب

بموجب جمعية عماة غير عمدية 
قر    ،2822 ديسمبر   15 بتم يخ 
الشركة  اقر  تغيير  الوحيد  الشريك 
 (7 بقة  املقمواة  بم ع   171 ان 
فلو يدا  تجزئة  إلى  الدا  الشيضمء 
66 عي5 الشق  1 اكتب  اركز بم ك 
سيدي اعروف الدا  الشيضمء املغرب.

تم اإليداع القمنوني لهذه القرا ات 
بمملحكمة  الضشط  كتمبة  لدى 
بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 

2 فبراير 2823 تحت  قم 76)56).
374 P

AKDITAL
بركة املسمهمة

 أسمملهم : 188.888.188 د هم
املقر الرئي�سي : 246 , طريق الوازيس 

- الدا  الشيضمء
سجل تجم ي : 357999

العمم  الجمع  احضر  على  بنمء 
نوفمبر   16 بتم يخ  للشركة  املوحد 
الجمعية  اجتممع  قر    ،2822
وعلى  للشركة،  املوحدة  العمواية 

وجه الخصوص :
السوق  في  الشركة  إد اج  قر  
عن  الرئي�سي لشو صة الدا  الشيضمء 

طريق :
املخصص  اململ  زيمدة  أ8 
)بمال عالوة  أق�سى  بحد  للجمهو  
اليو5  ثممنممئة  يشلغ  اإلصدا ( 

)88.888.888)( د هم ؛
للجمهو ،  الشركة  أسهم  بيع 
ويحدد عددهم بقرا  ان اجلس إدا ة 

الشركة.
اململ  زيمدة  أ8  تكو5  أ5  قر  
ان  كجزء  للجمهو   املحجوزة 
للشركة  األولي  العمم  االكتتمب 
اليو5  ثممنممئة  أق�سى  بحد 
)88.888.888)( د هم )يشمل عالوة 

اإلصدا ( ؛
االكتتمب  حقوق  إلغمء  قر  
إلغمء  وقر   للمسمهمي5  التفضيلية 
الحق املذكو  لصملح الجمهو  في إطم  

االكتتمب العمم األولي للشركة ؛
التغييرات الالزاة على  قر  إجراء 
لجعلهم  للشركة  األسم�سي  النظمم 
التي  القمنونية  األحكمم  اع  اتوافقة 
تحكم الشركمت التي يتم إد اج أو اقهم 
الدا  الشيضمء،  بو صة  في  اململية 
التنفيذ  حيز  التعديالت  هذه  تدخل 
ان اليوم األول إلد اج أسهم الشركة 

في بو صة الدا  الشيضمء ؛

قر  تفويض الصالحيمت ملجلس 

إدا ة الشركة ؛

الشركة  اديري  جميع  استقملة 

ان  اعتشم ا  كمديرين،  اهماه  ان 

اليوم األول إلد اج أسهم الشركة في 

بو صة الدا  الشيضمء ؛

على  املصمدقة  قرا   على  بنمء 

كمراقشة حسمبمت.
األول  اليوم  ان  اعتشم ا  يعي5 

بو صة  في  الشركة  أسهم  إلد اج 

الدا  الشيضمء : السيد  بدي طملب، 

فمطمة  السيدة  زكريم،  السيد جواد 

أكديم، السيدة ام يم طملب، السيدة 

 MCIII TEAM الشركة  طملب،  انى 

LTD، بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات  بركة   ،MC III AI RAZI و 

اعتشم ا ان  اسؤولية احدودة قر ، 

اليوم األول إلد اج أسهم الشركة في 

تعيي5 بركة  بو صة الدا  الشيضمء، 

حسمبمت  كمراقب   OMNIPACT

اشم ك للشركة ؛
األول  اليوم  ان  يعي5  أي  قر  

بو صة  في  الشركة  أسهم  إلد اج 

استقلي5  اديرين  الدا  الشيضمء 

الحمكمة  القمنونية  لألحكمم  وفقم 

للشركمت التي تم إد اج أو اقهم اململية 

السيدة  الشيضمء  الدا   بو صة  في 

يمسمينة بمدو والسيد احمد أاي5 بن 

حليمة.

وفقم ملحضر قرا ات اجلس إدا ة 

 ،2822 نوفمبر   17 بتم يخ  الشركة 

ان  الشركة  إدا ة  اجلس  يستفيد 

لهم  املمنوحة  الصالحيمت  تفويض 

ان قشل الجمعية العمواية املوحدة 

قر  على وجه   ،2822 نوفمبر   16 في 

الخصوص :

اململ  زيمدة  أ8  على  املصمدقة 

حتى  للجمهو   املخصص  الشركة 
اليو5  وتسعي5  وتسعة  سشعممئة 

ألف  وتسعي5  وثممنية  وتسعممئة 

بإصدا   د هم   )799.99(.888(

ألف وستممئة  امئتي5 وستة وستي5 

أسهم   ))266.666( وستي5  وستة 

للسهم االكتتمب  بسعر  جديدة 
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)3.888( د هم  الواحد ثالثة آالف     
بملقيمة  د هم   )188( امئة  )أي 
 (2.988( اإلسمية وألفم5 وتسعممئة 
زيمدة  وبملتملي   ) د هم عالوة إصدا  
اليو5  امئة  ان  الشركة  امل   أ8 
إلى  د هم   )188.888.188( وامئة 
امئة وستة وعشرو5 اليو5 وستممئة 
وستممئة  اليو5  وعشرين  وستة 
وسشعممئة  ألف  وستي5  وستة 

)126.666.788( د هم،
والشروط  الخصمئص  تحديد 

النهمئية إلتممم زيمدة  أ8 اململ 
اجلس  قرا ات  احضر  وبحسب 
ديسمبر   12 بتم يخ  الشركة  إدا ة 
2822، قر  اجلس اإلدا ة على وجه 

الخصوص : 
زيمدة  ان  النهمئي  بمالنتهمء  العلم 
زيمدة  أ8  تمت  فقد  اململ،   أ8 
وامئة  اليو5  امئة  الشركة ان  امل 
)188.888.188( د هم إلى امئة وستة 
وعشرين اليو5 وستممئة وستي5 ألف 

سشعممئة 126.666.788( د هم ؛
أقر بملتم يخ الفعلي لتعديل املمدة 

6 ان النظمم األسم�سي للشركة ؛
املصمدقة على بدء سريم5 اللوائح 
الجمعية  اعتمدتهم  التي  املعدلة 
 2822 نوفمبر   16 العماة املوحدة في 

اعتشم ا ان 14 ديسمبر 2822 ؛
الستقملة  الفعلي  بملتم يخ  أقر 

أعضمء اجلس إدا ة الشركة ؛
الفعلي  بملتم يخ  اإلحمطة  تم 
اعتشم ا ان 14 ديسمبر 2822 للتعيي5 
كمراقب حسمبمت اشترك للشركة ؛

ديسمبر   14 بتم يخ  اإلحمطة  تم 
يمسمينة  السيدة  بتعيي5   2822
بمدو والسيد احمد أاي5 بن حليمة 

اديرين استقلي5 ؛
تم اإلقرا  بملتم يخ الفعلي لتعيي5 
اديري بركة : السيد  بدي طملب، 
والسيد فمطمة  والسيد جواد زكريم، 
طملب،  ام يم  والسيدة  أكديم، 
 MCIII والسيدة انى طملب، وبركة  
TEAM LTD، بركة ذات املسؤولية 
 MC III AI RAZI بركة  املحدودة 

بركة ذات اسؤولية احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

) فبراير 2823 تحت  قم 57691).
575 P

ACROSS THE POND TRADE
 بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

بريك وحيد  أسمملهم 188.888 
د هم

املقر االجتممعي، املسيرة 3 اتجر  قم 
18، حي يعقوب املنصو  الربمط.

 فسخ الشركة قشل األوا5
احضرالتسيير  ملداولة  تشعم 
قر    ،13/82/2823 بتم يخ  املنعقد 
 ACROSS لشركة  الوحيد  الشريك 
واقرهم    THE POND TRADE
 ،18 اتجر  قم   ،3 املسيرة  بملربمط، 

حي يعقوب املنصو ، ام يلي :
فسخ الشركة قشل األوا5 ابتداء 

ان تم يخ 31/81/2823.
السيد  الشركة  كمصفي  تعي5 

أنم8 بوستة القمطن بتمم ة.
اتجر   ،3 املسيرة  التصفية:  اقر 
املنصو ،  يعقوب  حي   ،18  قم 

الربمط.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم   ,23/82/2823 يوم 

.133554
بمثمبة اقتطف وبيم5 

376 P

 STE INCHAAT
IMMOBILIERE

 SARL AU
األسم�سي  القمنو5  بمقت�سى   
فبراير  بتم يخ82   املؤ خ  للشركة 
فبراير   82 بتم يخ  املسجل   ،2823
2823, تكونت بركة ذات املسؤولية 

املحددة.
 STE  INCHAAT اسممة: 

 IMMOBILIERE SARL AU
   أسمملهم :    188.888.88 د هم.
الهدف االجتممعي: انعش عقم ي.

عمم ة   C/O االجتممعي:  املقر 

84 بم ع  82 بقة  قم  الخوجي  قم 

حي العرب ايت الول.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99 املدة:   

تسجيلهم بملسجل التجم ي.  
 أسممل الشركة اقسم كمم يلي :

                             1888 كواغم   العربي  السيد 

حصة.

ان طر ف العربي  تسير الشركة: 

كواغم  بصفته املسير الوحيد لشركة 

ملدة غير احدودة.

ان  تبتدئ  االجتممعية:  السنة 

فمتح ينمير وتنتهي في 31 ديسمبر.

بمملحكمة  تم  القمنوني:  اإليداع 

فبراير    9 بتم يخ  بإنزكم5  االبتدائية 

2823، تحت  قم 292.

377 P

 STE IKHLASS COULEUR
SARL.AU

بركة احدودة املسؤولية

ICE : 003230325000036

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ  

2823  تم تأسيس بركة  81  فبراير 

بريك  ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد ذات الخصمئص التملية : 

 STE IKHLASS  : التسمية 

 .COULEUR Sarl.au

املقر االجتممعي:بلوك 8  قم 117 

حي اازيل بنسركمواكمدير.

واالبغمل  الشنمء  ابغمل  الهدف: 

املتنوعة.

 188.888  : االجتممعي  الرأسممل 

د هم.

التسيير: كممل بمكير.

املدة: 99 سنة.

السنة اململية :  فمتح ينمير حتى31 

دجنبر .

بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التجم ي بمكمدير  تحت  قم128525  
بتم يخ 21 فبراير 2823،   قم السجل 

التجم ي 54425 .

378 P

 STE HOUARA FOUR 
 SARL au

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بملشريك الوحيد

 أ8 املهم  : 188.888 د هم

املقر االجتممعي: بقة  قم 11 

الطمبق  قم األول عمم ة أانم  بم ع 

احمد الخماس انزكم5

 تأسيس بركة 
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 

تم إحداث القمنو5  يونيو2822،   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

للعقد،  املوقع  طرف  ان  املحدودة 

خصمئصهم كملتملي:

 STE فو ة«  هوا ة   « التسمية: 

.HOUARA FOUR SARL au

 11 بقة  قم  االجتممعي:  املقر 

الطمبق  قم األول عمم ة أانم  بم ع 

احمد الخماس انزكم5.. 

الهدف االجتممعي: التغدية العماة 

 VENTE التقسيط،   و  بملجملة 

 D’ALIMENTETION GENERAL

. EN GROS ET E DETAIL

في:  حدد  الشركة  امل   أ8 

 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888

للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

الواحدة يملكهم :

 ................ خملد   املوانى  السيد 

1888 حصة.

املوانى  السيد  عي5  التسيير: 

خملد اسيرا وحيدا للشركة ملدة غير 

احدودة.

إلى  ينمير  فمتح  ان  اململية:  السنة 

31 دجنبر.

املوانى  السيد  الشنكي:  اإلاضمء 

خملد

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

 2 املحكمة االبتدائية بإنزكم5 بتم يخ 

ينمير 2823، تحت  قم: 81 ، السجل 

التجم ي: 27649.

379 P
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املكتب العمم للحسمبمت واالستشم ات

تملبرجت أكمدير 

الهمتف : 86 63 35 55 68    

 STE LATA GESTION
 .S.A.R.L  

بركة ذات اسؤولية احدودة 

تأسيس بركة 
احر    عرفي   عقد   بموجب  

بمكمدير  يوم 14 أكتوبر 2822،  وضع  

ذات   لشركة   األسم�سي   القمنو5  

اسؤولية  احدودة اميزاتهم  كملتملي:

للتسيير،  تم  ال  بركة     : اإلسم 

بركة  ذات  اسؤولية  احدودة.

إدا ة وتسيير عن طريق  املوضوع: 

تأجير املشمني أو العقم ات.

براء وبيع العقم ات

املقر االجتممعي  :  بقة )8 م.8. 

29 عمم ة 191 إسال5 الحي املحمدي 

أكمدير.

  188.888 في   حدد  الرأسممل: 

د هم .

السيد لشكر طم ق والسيدة زهيرة 

وفم عينم  اسيرا5 للشركة   ملدة   غير   

احدودة.

بمملحكمة    القمنوني   اإليداع   تم  

ديسمبر   14 يوم  بأكمدير  التجم ية 
2822، تحت   قم 119674.

380 P

 STE KAGO IMMOBILIER
sarl au

األسم�سي  القمنو5  بمقت�سى   

فبراير  بتم يخ14  املؤ خ  للشركة 

فبراير   15 بتم يخ  املسجل   ،2823

2823, تكونت بركة ذات املسؤولية 

 STE KAGO  : اسممة  املحددة 

 IMMOBILIER  SARL AU
 أسمملهم :  188.888 د هم.

الهدف االجتممعي: انعش عقم ي.

عمم ة   C/O االجتممعي:  املقر 

84 بم ع  82 بقة  قم  الخوجي  قم 

حي العرب ايت الول.

تم يخ  ان  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تسجيلهم بملسجل التجم ي.  

 أسممل الشركة اقسم كمم يلي :

                          1888 تمكرت  احمد  السيد   

حصة. 

ان طر ف احمد  الشركة:  تسير 

تمكرت بصفته املسير الوحيد لشركة 

ملدة غير احدودة.

ان  تبتدئ  االجتممعية:  السنة   

فمتح ينمير وتنتهي في 31 ديسمبر.

بمملحكمة  تم  القمنوني:  اإليداع 

فبراير   21 بتم يخ  بإنزكم5  االبتدائية 

2823، تحت  قم1)3 .

381 P

 STE K.L.C PROTECTION

 SARL

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 

فمتح فبراير 2823، تم تأسيس بركة 

ذات املميزات التملية:

ك.ل.8  بركة     : التسمية   

بروتكسيو5 ش.م.م

تركيب  و  بيع  االجتممعي:  الهدف 

تركيب  و  بيع   – العمفية  طفمية 

كمايرات املراقشة.

العنوا5:    دوا  ايت أيوب اغوداد 

انمبهة تم ودانت.

املدة:    99 سنة.

د هم   188.888  : الرأسممل 

فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 

188 د هم.

ان فمتح  السنة االجتممعية:     

ينمير إلى 31 دجنبر ان كل سنة.

يسير الشركة السيدة  التسيير:    

العميري كريمة ملدة غير احدودة. 

اإليداع  تم  التجم ي:    السجل 

بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 

بتم يخ بتم ودانت   االبتدائية 

 28 فبراير 2823، تحت عدد 246  

382 P

 STE FAMILIABLDY
 SARL

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
تأسيس بركة  تم   ،2823 فبراير   (

ذات املميزات التملية:
فميليمبلدي  بركة     : التسمية 

ش.م.م.
الهدف االجتممعي: اطعم و اقهى.

العنوا5:    بم ع االلفة   قم 3872  
تجزئة تيليال تيكوين اكمدير.

املدة:    99 سنة
د هم   188.888  : الرأسممل 
فئة  ان  حصة   1888 إلى  اقسمة 

188 د هم.
ان فمتح  السنة االجتممعية:     

ينمير إلى 31 دجنبر ان كل سنة.
يسير الشركة السيدة  التسيير:    

اضم  نمدية ملدة غير احدودة. 
اإليداع  تم  التجم ي   السجل 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
فبراير   28 بتم يخ  بمكمدير  التجم ية 

2823،  تحت  قم  128515.
 

383 P

 STE FA TRANS 
 INTERNATIONAL

 sarl
 أ8 املهم : 188.888 د هم

املقر االجتممعي: بقة بملطمبق التمني 
الكمئنة بزنقة 3186 الرقة 3 حي اكي 
افرضن الدبيرة إنزكم5- ايت الول  

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
2823، تم إحداث القمنو5  ينمير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
للعقد،  املوقع  طرف  ان  املحدودة 

خصمئصهم كملتملي:
 STE FA TRANS   : التسمية 

.INTERNATIONAL
بملطمبق  بقة  االجتممعي:  املقر 
 3 الرقة   3186 الكمئنة بزنقة  التمني 
حي اكي افرضن الدبيرة إنزكم5- ايت 

الول. 

الهدف االجتممعي:

الدولي  و  الوطني  النقل 

والتفموض.                                                          للشضمئع 

 TRANSPORT NATIONAL ET

 INTERNATIONAL DE M/ESE &

                                                                                                                                          NEGOCE
في:  حدد  الشركة  امل   أ8 

 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888

للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

الواحدة يملكهم كل ان:

 588 السيد. البريك  بيد ..........  

حصة.

 ........... بوعقيل فمضمة  السيدة. 

588 حصة.

إلى  ينمير  فمتح  ان  اململية:  السنة 

31 دجنبر

العمم  الجمع  قرا   بمقت�سى 

19ينمير  بتم يخ  املؤ خ  التأسي�سي 

2823م ، تقر  ام يلي:

بوعقيل  عينت السيدة.  التسيير: 

الحمالة لشطمقة التعريف  ؛  فمضمة 
 قم JE 2462(4؛ اسيرة للشركة ملدة 

ترانس  ف.أ  لشركة«   احدودة.  غير 

أنترنمسيونمل ش.م.م.

الشنكي  اإلاضمء  الشنكي:  اإلاضمء 

البريك  بيد  السيد.  بي5   اشترك 

و السيدة. بوعقيل فمضمة . 

لقد تم اإليداع القمنوني لدى   2-

بتم يخ  بإنزكم5  االبتدائية  املحكمة 

 -  533 تحت  قم:   ،2823 فبراير   17

السجل التجم ي: 27963.

384 P

  STE EXTRA COMPANY
 SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

 SIEGE SOCIAL : 1ER ETAGE

 NR 37 LOT NAITE LQLIAA AIT

MELLOUL

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
 7 7 فبراير 2823، تم إعداد القمنو5 

األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية 

بمملميزات التملية:
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التسمية : اكسترا كواشني.
العماة  التجم ة   : الغرض 

واالستيراد والتصدير.
املقر االجتممعي : الطمبق األول  قم 

37 تجزئة نميت لقليعةايت الول.
حدد  االجتممعي:  الرأسممل 
 أسممل الشركة في عشرة ألف د هم 
18.888 د هم اقسم على 188 حصة 
للواحدة،اقسمة  د هم   188 بقيمة 
كملتملي: السيد يمسر املود5 58 حصة 
السيد   و  للحصة  د هم   188 بقيمة 
صملح الفتوكي 58 حصة بقيمة 188 

د هم للحصة .
يمسر  السيد  تعي5  تم  التسيير: 
 ، الفتوكي  صملح  السيد   و  املود5 

كمسيرا5 للشركة ملدة غير احدودة.
اإليداع  تم  القمنوني:  اإليداع 
القمنوني للشركة بمملحكمة االبتدائية 
  ،2823 فبراير  بتم يخ28  بمنزكم5 
تحت  قم 372  قم السجل التجم ي 

 .27979
385 P

 Travaux de comptabilité et Contrôle de

gestion

 Déclarations fiscales

(… TVA , IS, IR (

 Création et Modification des Sociétés,

Coopératives, Associations

 Traitement des salaires

(…Gestion de paie, CNSS(

 STE FOURNITURES
 TIFAOUINE

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

تأسيس بركة
يوم  املؤ خ  العرفي  للعقد  طشقم 
تم تأسيس بركة   ،2823 ينمير   26
 Ste FOURNITURES  : اسم  تحت 
تحمل    TIFAOUINE SARL

املواصفمت التملية:
والكتب  الجرائد  بيع  األهداف: 

واملجالت.
بيع استلزامت املكتب والطشمعة.

 188.888   : الشركة   أسممل 
د هم في الك.

السيد  احمد الدونرا  50%.
السيد الحسن يعقوبي 50%

تملوين   تمبيم  حي  االجتممعي:  املقر 
تم ودانت

اإليداع  تم  القمنوني:  اإليداع 
الضشط  بكتمبة  للشركة  القمنوني 
بمملحكمة االبتدائية بتم ودانت تحت 
فبراير   15 بتم يخ   2823/184  قم 
التجم ي  بملسجل  وسجلت   2823
لنفس املحكمة  وبنفس التم يخ تحت 

 قم: 9371.
386 P

  STE MOUMAD T.N.S
SARL AU 

بركة احدودة املسؤولية
ICE : 003245274000030

تأسيس بركة
بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ 
تأسيس بركة  تم   ،2823 فبراير   9
احدودة املسؤولية ذات ذات بريك 

وحيد الخصمئص التملية : 
 STE MOUMAD  : التسمية 

.T.N.S  Sarl
ا  الصفم  االجتممعي:تجزئة  املقر 

 قم 223 ايت الول.
املستخداو5  نقل  الهدف: 

لحسمب الغير.
 188.888  : االجتممعي  الرأسممل 

د هم.
التسيير :عمر ايت اممد.

املدة: 99 سنة.
حتى ينمير  فمتح    : اململية   السنة 

31 دجنبر .
بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 
  377 تحت  قم  بإنزكم5   التجم ي 
بتم يخ 28 فبراير 2823،  قم السجل 

التجم ي 5)279.
387 P

 STE MIELOMAR 
السـجــل الـتـجــم ي    قم :  5245 

تـــزنـيـــــت
بتم يخ عرفي،  عقد   بمقت�سى 
2822، تم تأسيس بركة  يونيو   81 
بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد، ذات املواصفمت التملية :

 ،  MIELOMAR   : التسمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.

تهدف   : اإلجتممعي  الهدف 

الشركة، إلى تحقيق األهداف التملية:

تصدير واستيراد جميع املنتجمت 

الصنمعية  واملواد  الفالحية 

والز اعية؛

املوا�سي  وتربية  الز اعة 

الحليب  وانتمج  األليفة  والحيوانمت 

واشتقمته وكذا انتمج اللحوم ؛

البستنة  والفوكه،  الخضر  انتمج 

وإنتمج املشمتل واإلستغالل الفالحي 

عموام ؛

وتسيير  واستغالل  وكراء  انشمء 
وكذا  الفالحية  الضيعمت  جميع 
احطمت التلفيف واحطمت التبريد ؛
في  والتجم ة  وتصدير  استيراد 
الفالحية  واملعدات  اآلآلت  جميع 
والشذو  واألسمدة وكل ام له عالقة 

بششكة الري ؛
اإلنعمش العقم ي بجميع أبكمله؛
املقموالت  جميع  في  املشم كة 
والشركمت ذات نفس الهدف أو التي 

قد تسمعد على تنمينة  الشركة.
العمليمت  جميع  وعموام، 
التجم ية، اململية، الصنمعية، املنقولة 
والعقم ية املتعلقة بملهدف اإلجتممعي 
بصفة اشمبرة أو بصفة غير اشمبرة 
أو التمبع لهم والتي يمكن أ5 تسمهم في 

نشمط الشركة وفي تنميتهم.
ازا ع  تزنيت،   : االجتممعي  املقر 
دوا  أيت سماللت، جممعة  سموكة.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 
تسجيلهم في السجل التجم ي ام عدا 

الحل املسشق او التمديد.
يتكو5 ان   : الرأسممل االجتممعي 
 1888 الى  اقسم  د هم،   188.888
د هم للسهم   188,88 سهم ان فئة 

الواحد.
التسيير : تم تعيي5 السيد املفمكر 
 للشركة، 

ً
عمدل اسيرا تأسيسم وحيدا

ملدة غير احدودة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائيية  املحكمة  لدى  الضشط 
 ،2822 يونيو   22 بتم يخ  بتزنيت، 

تحت 2822/197.

388 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°81 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25 / FIX :

85.2(.23.2(.6(

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE MAYBAKH CARS
بمقت�سى القمنو5 األسم�سي بتم يخ 
بركة  تأسيس  تم  ينمير2823،   26
بمملواصفمت  املسؤولية  احدودة 

            :
ُ
التملية

 S T E بركة اميشمخ كم 8  التسمية: 
              .MAYBAKH CARS

بدو5  السيم ات  كراء  الهدف:  
سمئق .                      

املقر اإلجتممعي :  قم  14عمم ة 1 
املختم  السو�سي II بم ع عشد الرحيم 

بوعشيد اكمدير.
تم يخ  ان  ابتداء  سنة   99 املدة: 

التأسيس.
 188.888.88   :  أسمملهم         

د هم.
اسالم  يونس  للسيد  التسيير: 

الرااي.
اسالم  يونس  للسيد  اإلاضمء: 

الرااي.
بمملحكمة  تم  القمنوني  اإليداع 
 28 بتم يخ  ألكمدير  التجم ية 
 ،12858( تحت  قم  فبراير2823 

 قم السجل التجم ي 54413.  
389 P

MASSA CONSULTING
إبهم 

بموجب عقد بتم يخ 2822 تأسيس 
  MASSA CONSULTING بركة 
ذات  املسؤولية  احدودة  بركة 

بريك وحيد اميزتهم كملتملي:
التسيير والتدبير.

اقرهم التجم ي      :دا  الجوا   قم 
24 بلوك ج حي الهدى اكمدير .

  أسمملهم    : 98888 د هم .
نو   السيداقريضن   : اسيرهم 

الدين.
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الشركة  الف  إيداع  ثم  لقد 

بمملحكمة التجم ية بمكمدير بتم يخ  16 

فبراير2823تحت  قم128475.

390 P

 NEW FACE BEAUTY

LOUNGE
 SARL  

اإلبهم  القمنوني
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى   -

 NEW FACE للشركة  التأسي�سي  

BEAUTY LOUNGE- SARL

 أسمملهم 188.888.88 د هم املنعقد 

 15 بمملقر اإلجتممعي للشركة بتم يخ  

الوحيد  الشريك  قر   نوفمبر2821 

اميلي:

1883 بلوك  : زنقة  - اقر الشركة 

5 بم ع الربمط حي املحمدي اكمدير.

-  أ8 اململ حدد في 188.888,88: 

د هم اقسواة إلى  1888 حصة ان 

واوزعة  الواحدة  188د هم  فئة   

كتملي :

- السيدة هودى الو �سي          588 

حصة .

الو �سي        عواطف  -السيدة 

588 حصة .

الشركة:  أهداف  ان  املوضوع:   -

بملجسم والجممل  العنمية  اركز   -  1

للمرأة بنسشة 100٪. 

هودى  تعتبرالسيدة  التسيير:    -

 NEW FACE الو �سي اسيرة للشركة

BEAUTY LOUNGE SARL   ملدة غير 

احدودة.

ان  ابتداء  سنة   99 -املدة: 

التسجيل بملسجل التجم ي.

القمنوني  اإليداع  تم  اإليداع:   -

بمدينة  التجم ية  املحكمة  لدى 

تحت  ينمير2822   6 بتم يخ  اكمدير 

السجل التجم ي  قم   1879(6  قم  

.58817

391 P

            STE NLS DCHAIRI SERVICES
بركة احدودة املسؤولية 

 أسمملهم : 188.888.88 د هم
 اقرهم اإلجتممعي :  قم 53 الطمبق 
الرابع  واق املماونية بم ع حسن 
بونعممني FH 500 حي الداخلة‚ 

اكمدير
إنشمء بركة             

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
وضع  ثم  بمكمدير   2823 فبراير   82  
احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

املسؤولية  ذات املميزات التملية : 
 STE NLS DCHAIRI  : اإلسم 

  .SERVICES
هدف اللشركة :

-تأاي5 الوصول إلى املشمني واواقع 
األبغمل.

-خداة اواقع الشنمء.
الطمبق   53 :  قم  الشركة  اقر 
حسن  بم ع  املماونية  الرابع  واق 
الداخلة‚  حي   588FH بونعممني 

اكمدير.
املدة : احدودة في 99 سنة  .

الرأسممل احدد في : 188.888.88 
ان  حصة   1888 الى  اقسم  د هم 
188 د اهم للحصة الواحدة تم  فئة 

اكتتمبهم كمم يلي : 
 51888.88 السيد بوكرين احمد 

د هم أي 518 حصة إجتممعية.
نوال  الدبليري  السيدة 
حصة   388 أي  د هم   38888.88

إجتممعية.
السيد جواد العسكري19888.88 

د هم أي 198 حصة إجتممعية.
ثم تعيي5 السيد جواد    : التسيير 
العسكري كمسيرقمنوني للشركة ملدة 

غير احدودة.
لتكوين    5% األ بمح يتم اقتطمع 
عليه  املنصوص  اإلحتيمطي  الرصيد 

قمنونيم. 
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بمكمدير بتم يخ 23 فبراير 2823   تحت 

 قم 128589.  
392 P

 PGI SPORTING ELITE DU

MAROC
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة  ان بريك وحيد
قرا ات  احضر  على  بنمء 

بتم يخ املنعقد  الوحيد   الشريك 

تأسست بركة ذات  فبراير2823   3 

املسؤولية املحدودة ان بريك وحيد  

بمإلعتشم ات التملية:

 PGI Sporting «  اإلسم: بركة  -

اسؤولية  ذات   »Elite du Maroc

احدودة ان بريك وحيد .

-  العنوا5: دوا  تماللت السمحل، 

تزنيت.

-الهدف : تد يب وإبراف األطفمل 

كرة  اجمل  في  الششمب  والالعشي5 

القدم وبيع املستو دات.

العمليمت  كل  عماة  وبصفة 

اململية  التجم ية،  السيمحية، 

واإلقتصمدية التي ان بأنهم أ5 تنمي 

وتطو  نشمط الشركة املذكو ة أعاله.

سنة  وتسعو5  تسعة  املدة:   -

)99سنة(.
الشركة  امل  املــــمل:  أ8  -  أ8 

د هم(   18.888( د هم  أالف  عشرة 

)188( حصة قيمتهم  اقسم إلى امئة 

امئة )188( د هم لكل واحدة انهم.

 HAAS السيد  عي5  التسيير:   -

كمسير   MARK CHRISTIAN

للشركة.

تم اإليداع    : القمنوني  اإليداع   -

القمنوني بمملحكمة اإلبتدائية بتيزنيت 

تحت  قم   2823 فبراير    14 بتم يخ  

.2823/55

293 P

STE PHYSIO PRO CENTER
SARL AU

بمقت�سى  عقد  عرفي  اؤ خ  يوم 

9 فبراير2823 تم إنشمء بركة  ذات 

الخصمئص التملية :

 STE PHYSIO PRO  : التسمية 

. CENTER SARL AU

الهدف :

والعالج  الطبي  -الترويض 

الفيزيمئي.

إعمدة التأهيل الريم�سي والتأهيل 

الوظيفي.
املقر :  اكتب  قم 2 الطمبق األول 

تجزئة  فرح  تجزئة  ادهماو  عمم ة 
أيت  الثمني  الحسن  بم ع   3  قم 

الول. 

د هم   188.888.88 الرأسممل:  

اقسمة كمآلتي :

السيد : أاي5 اد بزى 1888  حصة 

)188 د هم للحصة(.

التسيير: السيد أاي5 اد بزى.

في  وضع  القمنوني  اإليداع 

 21 يوم  بمنزكم5  االبتدائية  املحكمة 

فبراير2823 تحت  قم  9)3 السجل 

التجم ي  27995.

394 P

Cabinet

IDJAMAA CONSEILS 

 Siège social :N°704, LOT MESUGINA,

DRARGA, AGADIR

Tél : 06-62-64-12-88

E-mail :Idjamaa.conseils@gmail.com

EASY GOING
SARL AU

العمم   الجمع   بمقت�سى احضر  

والدي  املنعقد في فمتح أكتوبر2823 

ذات  بركة  تأسيس  بموجشه  ثم 

اسؤولية احدودة اميزاتهم كملتملي : 

   EASY GOING اإلسم التجم ي:  

  . SARL AU

اسؤولية  ذات  بركة  الصفة: 

احدودة.

الرأسممل 188.888.88د هم .

جالل  :السيد   يتوفر  حيث 

بنطو   على1888 حصة.

الهدف:

-نزل.

-انعش سيمحي.

ااسوا5  أامدل  تجزئة   : العنوا5 
أكمدير   التمري  ااسوا5   342  قم 

عمملة أكمدير اداوتنم5.
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فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 
ينمير إلى 31 ديسمبر ان كل سنة.

السيد  طرف  ان  تسير  التسيير: 
جالل بنطو  .  

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 2823 15فبراير  في  بأكمدير  التجم ية 

تحت الرقم الترتيبي128456  .
395 P

 STE GOLD SAMIMOU
 TRANS

ICE : 003207628000009
Sarl.AU

إعال5 عن تأسيس بركة احدودة 
املسؤولية ذات بريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ  
بركة  تأسيس  تم  فبراير2823   9
بريك  ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد ذات الخصمئص التملية : 
 STE GOLD  : التسمية 

. SAMIMOU TRANS    Sarl.AU
البرج  طريق  اإلجتممعي:  -املقر 

حمدا5 سيدي بيبي .
-الهدف:

 نقل الشضمئع لحسمب الغير.
اإلجتممعي.188888  -الرأسممل 

د هم.
-التسيير :السيد الحسن تبرين.

-املدة: 99 سنة.
-السنة اململية :  فمتح ينمير حتى31 

ديسمبر .
بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 
 336 تحت  قم  بمنزكم5  التجم ي 
فبراير2823   قم السجل   15 بتم يخ 

التجم ي 27945.
396 P

GHANDI FISH
إعال5  تأ سيس بركة

ينمير   12 عرفي  عقد  بمقت�سى 
2823, تم تأسيس بركة بمملواصفمت 

التملية :
   :GHANDI FISHالتسمية

:زنقة اهل الشيخ  املقر اإلجتممعي 
امء العيني5  طمنطم5.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 
اسؤولية احدودة بشريك وحيد. 

الهدف اإلجتممعي :
بيع السمك بملجملة والتقسيط .

املدة: تسعة وتسعو5 سنة. 
د هم   188.888  : اململ  الرأ8 
إجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 
ان فئة 188 د هم للواحدة  املوكة 
عزالدين  السيد  ف  طر  ان  كمالة 

االبيض. 
والعمئلية  الشخصية  األسممء 

وصفمت واواطن الشركمء :
-السيد عزالدين االبيض, عنوانه 

زنقة ابن بطوطة طمنطم5.
التسيير : السيد عزالدين االبيض. 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  -تم 
  13 تحت  قم  بطمنطم5  اإلبتدائية  
والتقييد بملسجل التجم ي تحت  قم 

7173 بتم يخ 25 ينمير2823.
397 P

حسمبمت ادايم ش.م.م
اعتمد ان طرف الدولة

336 بم ع املقمواة ايت الول
الهمتف248884)852الفمكس 24921)852 

DAHDOH TRANS شركة
  SARL 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة وذات الشريك 

الوحيد 
بموجب عقد عرفي احر  بتم يخ 
القمنو5  وضع  ثم   2823 فبراير   83
احدودة  بركة  لتأسيس  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  وذات  املسؤولية 

بمملميزات التملية:
 DAHDOH بركة  التسمية: 

  . TRANS
املسؤولية  ذات  بركة  الشكل: 

املحدودة وذات الشريك الوحيد.
حدد  أسممل  الشركة:   أسممل 
د هم اقسمة   188.888 الشركة في 
بقيمة  إجتممعية  1888حصة  إلى 
في  كلهم  وهي  للواحدة  د اهم   188

الكية السيد دهدود حسن.  
اقر الشركة: الطمبق السفلي  قم 

)9 الحي الصنمعي ايت الول.

الوطني  النقل  الشركة:  نشمط 
والدولي للشضمئع لحسمب الغير.          

دهدود  السيد  عي5  التسيير: 
البشير كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

احدودة.
: الشركة الزاة بملتوقيع  التوقيع 
دهدود  السيد  للمسير  الوحيد 

البشير. 
إلى  ينمير  فمتح  ان  اململية:  السنة 

31 ديسمبر. 
في الشركة احددة  ادة    :  املدة 

 99 سنة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  ثم 
الضشط بمملحكمة اإلبتدائية النزكم5 
 353 تحت  قم  فبراير2823   17 يوم 
و قم السجل التجم ي هو  27961   .
398 P             

  CHCM CONSEIL 
ش.م.م 
تأسيس

املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بتم يخ  واملسجل  3فبراير2823   في 
تأسيس  تم  بأنزكم5  فبراير2823   6

بركة ش.م.م. 
-هدفهم :

 -1 اإلدا ة والتوطي5 اركز األعممل 
واإلستشم ات اإلدا ية.
-2  تد يب احترافي.

-3   تقديم الخدامت واإلستشم ات 
القمنونية.                                     

- العنوا5 التجم ي: الطمبق التمني 
تجزئة الفتح  قم 177 ايت الول.

د هم   188.888.88  : - أسمملهم 
اوزع إلى1888 حصة قيمة كل حصة 
188 د هم اكتتبت على الشكل اآلتي:

السيد   اسحيمدة احمد :  1888 
حصة.

تم تعيي5 السيد  اسحيمدة احمد 
احدودة.  غير  ملدة  للشركة  كمسير 
اسحيمدة  تم اعتممد توقيع السيد  
والوثمئق  العقود  جميع  في  احمد 
اإلدا ية والشنكية.                                   

- املدة : ادة عمر الشركة 99 سنة 
ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.

اإليضمحي  التجم ي  -السجل 
 قم73)27.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   -
بتم يخ بمنزكم5   اإلبتدائية 

 6 فبراير2823 تحت  قم 267 .
399 P 

CHBIK  SERVICES
إعال5  تأ سيس بركة

بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس بركة   ,2823 ينمير   13  

بمملواصفمت التملية :
   . CHBIK SERVICES : التسمية

املقر اإلجتممعي :  قم 16   زنقة  2 
حي الشيخ عشداتي طمنطم5.

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل   
اسؤولية احدودة بشريك وحيد.  

الهدف اإلجتممعي  : 
تسيير أداء األجراء امليمواو5.
  النظمفة وأبغمل اختلفة.
املدة: تسعة وتسعو5 سنة .

د هم   188.888  : اململ  الرأ8 
إجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 
ان فئة 188 د هم للواحدة  املوكة 
لهواوي  السيدة  طرف  ان  كمالة 

اليكة.
التسيير : السيدة   لهواوي اليكة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
  18 تحت  قم  بطمنطم5  اإلبتدائية  
والتقييد بملسجل التجم ي تحت  قم  

7169 بتم يخ  23 ينمير 2823 .
400 P

STE.C C E G A
SARL

تأسيس بركة 
 1997 بتم يخ  عقد  بموجب 
   C C E G A SARL تأسيس بركة   
ذات  املسؤولية  احدودة  بركة 

بريك وحيد اميزتهم كملتملي :
- الهدف:

-    بيع التجهيزات الكهربمئية .
املسيرة  طريق  التجم ي:  -اقرهم   

توهماوKM3 ايت الول. 
-  أسمملهم: 688888 د هم .
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- اسيرهم: السيد الهيف عتمم5.

الشركة  الف  إيداع  ثم  لقد 

بتم يخ  بمنزكم5  اإلبتدائية  بمملحكمة 

11 امي)199 تحت  قم )99)2 .

401 P

 CAN ROUTE شركة

 SARL A.U 

 إعـــــــال5 عن إنشـــمء بركـــــة
 7 بتم يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة  تأسيس  تم  فبراير2823  

وحيد  بشريك  املسؤولية  احدودة 

ذات املميزات التملية:

 CAN ROUTE  SARL:التسمية

.A.U

اختصم  الشركة.

زنقة   85 املقر اإلجتممعي: 

از كيي5، طمنطم5.

188.888,88د هم  الرأسممل:

حصة ان فئة    1888 اقسمة على 

188,88 د اهم.

: الهدف 

سيم ة  بواسطة  الطرقي  -النقل 

األجرة .

الشركمء:

 ، الشكري  اللطيف  عشد  -السيد 

اغربي، ازداد بتم يخ 1971، ب. و. ت  

.JF9626

فمتح  ان  :تبتدئ  اململية  السنة 

كل  ان  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ينمير 

سنة.

ان  حمليم  الشركة  التسيير:تسير 

طرف:

السيد عشد اللطيف الشكري ملدة 

غير احددة.

بمملحكمة  :تم  السجل التجم ي 

 28 بتم يخ   بطمنطم5  اإلبتدائية 

فبراير2823  تحت  قم1)71.

402 P

DENTAL LAB SIGNATURE
 بركة احدودة املسؤولية 

ان بريك واحد
التأسيس

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بموجب 
تم انجمز   ، بمكمدير    2823 ينمير   17
احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
ذات  واحد  بريك  ان  املسؤولية 

الخمصيمت التملية :
الشركة  تأخذ     : التسمية 
 DENTAL LAB  : التملية  التسمية 

SIGNATUREش.م.م.ش.و .
الغرض : 

-  اختبر صنمعة األسنم5.
 1 اكتب  قم  اإلجتممعي:  -املقر 
 17 الطمبق األول،عمم ة  قم   ، اكر  
القد8،  حي  حشمد،  فرحمت  بم ع 

اكمدير. 
 املدة : حددت ادة الشركة في 99 
سنة ابتداء ان يوم تأسيسهم النهمئي 

بمستثنمء حملة الحل قشل األوا5 .
 : حدد  أ8 امل الشركة في اشلغ 
188.888,88د هم )امئة ألف د هم( 
فئة   ان  حصة  إلى1888  اقسم 
د هم احر ة بكمالهم عند    188,88

اإلكتتمب واوزعة كمم يلي :
 1888 -السيد املحفوظ بوكشير:  

حصة ان فئة 188 د هم. 
املحفوظ  السيد  عي5  التسيير: 
بوكشير اسيرا ملدة غير احدودة.                                           
اإليداع  تم   : القمنوني  -اإليداع 
التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
تحت  فبراير2823     ( بأكمدير يوم  

 قم)12837   .
403 P

BIO FOURRAGE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تممسط 

 ايكودا اانمبهم - 3888)
تم ودانت املغرب

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
9375

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد القمنو5  2823 فبراير   87

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي   
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية :
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 BIO  : تسميتهم  بمختصر  االقتضمء 

FOURRAGE
-إنتمج   : بإيجمز  الشركة  غرض 
وتسويق األعالف ذات الشذو  النشمتية 

)الشعير النمبت(.
إنتمج وتسويق النشمتمت املمئية.  - 
تممسط   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
تم ودانت   (3888  - ايكودا اانمبهم 

املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
الشركة  اشلغ  أسممل 
:  188.888.88 د هم، اقسم كملتملي 
السيدة خديجة عمدل :  1888حصة 

بقيمة 188 د هم للحصة.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
: الشركمء  واواطن   وصفمت 
 : عنوانهم  عمدل  خديجة  السيدة 
ايكودا اانمبهم  تمسط  القراقر  دوا  

تم ودانت.
والعمئلية  الشخصية  -األسممء 
: الشركة  اسيري   واواطن 
 : عنوانهم  عمدل  خديجة  السيدة 
ايكودا اانمبهم   تمسط  القراقر  دوا  

تم ودانت.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  بتم ودانت  االبتدائية 

15 فبراير 2823 تحت  قم 118.
404 P

 BILLIONNAIRES
TECHNOLOGI CLUB

  ICE : 003215244000017
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس  تم  بمكمدير   2823 ينمير   17
املحدودة   املسؤولية  ذات   بركة 

ذات الخصمئص التملية :

 BILLIONNAIRES التسمية 
TECHNOLOGI CLUB

أ&أ خدامت  8/أ بركة   : املقر 
 قم 1525  قم 5 حي السالم أكمدير.

ستراد  اإل   - آلتجم ة   : املوضوع 
والتصدير.

في  الرأسممل  حدد   : الرأسممل 
على  اوزعة  د هم   188.888,88
د هم   188 قيمة  ان  حصة   1888

اوزعة بي5 الشركمء كملتملي :
حصة   588 بد   احدادو  السيد 

58.888  د هم ؛
حصة    258 زكريم  السيد صديق 

25.888  د هم ؛
 258 سلمى   فمتحو5  السيدة 

حصة 25.888  د هم.
: تسير الشركة ان طرف  التسيير 
السيد احدادو بد  ملدة غير احدودة.                                           
اإليداع  تم  القمنوني :  اإليداع 
الضشط  كتمبة  لدى  القمنوني 
بتم يخ   بمكمدير  التجم ية  بمملحكمة 

15/82/2823 تحت عدد 128446.
405 P

 STE BAYT AL AMOUAGE
ش.م . م 

تأسيـــس بركـــــــة
اؤ خ  عرفي  احضر  بمقت�سى 
تأسيس  تم   13/82/2823 بتم يخ 

بركة بمملواصفمت التملية :
األاواج،  بيت  بركة    : التسمية 
 STE BAYT AL AMOUAGE  - ش.م.م
: امم سة وتعزيز وتطوير  الهـدف 
تخصصمت  كوب األاواج وأنشطتهم 

اإلضمفية )أو التكميلية(،
تنظيم د و8  كوب األاواج تحت 
املد بي5  ان  أكثر  أو  واحد  إبراف 
في  والعملية  املثبتة  املهم ات  ذوي 
الدو ات  إلى  بمإلضمفة  املجمل،  هذا 
امم سة  يمضة  كوب  في  التد يبية 

األاواج.
الوطنية  السيمحية،  اإلقماة   -

والدولية... 
بركة  لدى   : االجتممعي  املقر 
5)، حي  ه.ل. أدفيس- بلوك أ.4  قم 

القد8 أكمديــر.   
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اشلغ  في  حدد   : املهم   أ8 
100.000،00 د هم اقسم إلى 1888 
حصة اجتممعية، بقيمة  188 د هم 

للواحدة : 
حصة   388 كريسني  حمزة 

أجتممعية 30.000،00 د هم
حصة   388 بنكيرا5  يوسف 

أجتممعية 30.000،00 د هم
حصة   388 وهـــــمب  أحمد 

أجتممعية 30.000،00 د هم
حصة   188 كريسني  احمــد 

أجتممعية 10.000،00 د هم
بتسيير  عهد   : واإلاضمء  التسيير 
)الشنكي(  واصرفيم  إدا يم  الشركة 
السيد  للمسير  الوحيد  بملتوقيع 
فردي  توقيع  أو  احمد،  كريــسني 
ووحيد ألحد الشركمء السملف الذكر.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   2-
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
بتم يخ    ،128541 بأكمدير تحت  قم 

21/82/2823، 8– ت :54435.
406 P

شركة بوزكار امو
ش.ذ.م.م- ش

بقة  قم19 بلوك ا إقماة نرجس  
حي الفراح2  اكمدير

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
 19/81/2823 بتم يخ  التأسي�سي 
تمت  ذ.م.م  ااو  بوزكم   بركة 

املصمدقة على ام يلي :
التسمية : تسمية الشركة بوزكم  

ااو ش.ذ.م.م.
املقر  جعل  الشركة :  اقر   
االجتممعي للشركة بملعنوا5 التملي :  

بقة  قم 19 بلوك ا إقماة نرجس  
حي الفراح 2  اكمدير .

تحديد  تم   : الشركة   أسممل 
 188.888,88 في  الشركة   أسممل 
د هم   1888 إلى  اقسمة  د هم 
للحصة 188 د هم للحصة ) واوزعة 

كمآلتي :
حصة     338 احمد   ااسكي5 
الحممض عشد هللا 348    حصة عشد 

االله  استمسك 338 حصة.

وبيع  براء   : الشركة  أهداف 
العقم ات انعش عقم ي ؛  

وغرف  انمزل  تأجير   -
واستوديوهمت الخ ؛
 - ابغمل الشنمء 

 و جميع األاو  العقم ية تدخل في 
املوضوع أعاله ؛

اإلادادات واملواد  وبراء  اقتنمء   
ضمن  تند ج  التي  الشنمء  واعدات 

العنصر.
التسييـر: - يعتبر السيد عشد االله  
عشد  الحممض  السيد  و  استمسك 
هللا املسيرين لشركة بوزكم  ااو »ش. 

ذ.م.م.
ابتداء  سنة   99  : املــدة 

ان19/81/2823.
اإليداع القمنوني : لقد ثم اإليداع 
لدى املحكمة  التجم ية بمكمدير بتم يخ 
 1284(8 تحت  قم   17/82/2823

السجل التجم ي7)543 .
407 P

 STE BOULANGERIE     
DOHA EZZAHRAE

SARL A-U
تٱسيس بركـــة

تحمل الخصمئص التملية :
 STE BOULANGERIE     : التسمية

.DOHA EZZAHRAE  SARL A-U
احدودة  بركة   : الشكل 

املسؤولية ذات املسمهم الوحيد.
الخبز ,  وبيع  تصنيع  املوضوع 

الحلويمت و توزيع املعجنمت.
و75   75 :  قم  االجتممعي  املقر 
اكر  تجزئة فضل هللا بم ع عالل بن 

عشدهللا  الدبيرة الجهمذية.
   188.888   :  أ8 اململ االجتممعي 
1888 حصة ان فئة  د هم اجزأ الى 
188 د هم للحصة ترجع كلهم للسيد : 

إخراز5 عشد السالم.
99 سنة إبتداءان   : ادة الشركة 

يوم تأسيسهم.
: تسير الشركة ان طرف  التسيير 

السيد: إخراز5 عشد السالم.

السنة اإلجتممعية :  ان فمتح ينمير 

إلى 31 ديسمبر.

لذى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

 23 يوم  بمنزكم5  االبتدائية  املحكمة 

ينمير2823 تحت  قم 167.

408 P

بلوم بوست
تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة
في    املؤ خ  للعقد  طشقم 

بركة  تأسيس  تم   81.82.2823

بملخصمئص  احدودة   املسؤولية  

التملية :  

اإلسم : بلوم بوست.

الهدف : استيراد و تصدير .
 أسممل املجموعة  : 188.888,88   

د هم.

املسير : هشمم جمبر.
زنقة   1 بلوك   : االجتممعي  املقر 
املحمدي  الحي   2956 3  قم   قم 

اكمدير8838) املغرب.

  املدة :  99 سنة

للمجموعة  القمنوني  اإليداع  تم 

بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية 

بتم يخ   1283(( تحت  قم  بأكمدير 

.8(.82.28233

RC 54387  

409 P

  ATLANTISK FISK GROUP
SARL

تأسيس بركة
املؤ خ  العرفي  للعقد  طشقم 

بركة  تأسيس  تقر    86/12/2823

بمملواصفمت اآلتية :

 ATLANTISK FISK   : التسمية 

GROUP

احدودة  بركة   : الشكل 

املسؤولية.
 2 بلوك   4 :  قم  املقر االجتممعي 

الشكمي  الرئيس  بم ع  االول  الطمبق 

اكمدير.

 أ8 اململ : 188.888 د هم.

هنري  احمد  السيد   : املسيرين 

جو5 فرح.

 31 ينمير الى   1 : ان  السنة اململية 

ديسمبر.

الضشط  كمتب  لدى  اإليداع  ثم 

بتم يخ  بمكمدير  التجم ية  للمحكمة 

28/82/2823 برقم 128499.

410 P

»ATRIM« شركة

تأسيس بركة ذات املسؤولية 
املحدودة  

الجمع  احضر  على  بنمء 

بتم يخ  املنعقد  التأسي�سي  العمم 

بركة  تأسست   2822/84/11   : 

ذات املسؤولية املحدودة بمالعتشم ات 

التملية : 

ذات   »ATRIM« : بركة  اإلسم    -

اسؤولية احدودة. 

: اركز ايرلفت سيدي  العنوا5    -

افني .

  -الهدف : اقهى.

العمليمت  كل  عماة  وبصفة 

اململية  التجم ية،  السيمحية، 

واالقتصمدية التي ان بأنهم أ5 تنمي 

وتطو  نشمط الشركة املذكو ة أعاله.

سنة تسعو5  و  تسعة   : املدة   - 

)99 سنة(.

-  أ8 املــــمل :  أ8 امل الشركة هو 

د هم(   18  888  ( عشرة آالف د هم 

)188( حصة قيمتهم  اقسم إلى امئة 

امئة )188( د اهم لكل واحدة انهم.

عينت السيدة فمطمة  التسيير:   -

ابحري كمسيرة للشركة.

اإليداع  تم  القمنوني :  اإليداع   -

القمنوني بمملحكمة االبتدائية بكلميم 

 : تحت  قم   2822/12/27 بتم يخ 

.4(2

411 P
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 SOCIETE FIDUCIAIRE DU PROMOTEUR

EN COMPTABILITE-S.A.R.L

Mr. AHMED ZAHOUR

COMPTABLE AGREE PAR L’ETAT

 “SOCIETE  ARDENT TILILA “
S.A.R.L

بركة احدودة املسؤولية 

  أسمملهم 188.888.88 د هم

للجمع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 17/18/2822 يوم  العمدي  العمم 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة :

ARDENT TILILA : التسمية

لألسنم5  اعمل   : الهدف 

االصطنمعية.

 (98 تجزئة   : االجتممعي  املقر 

الطمبق السفلي تيليال - اكمدير.  

 *  99   : الشركة  صالحية  ادة 

تسعة و تسعو5 سنة*
 أ8 اململ : 188.888.88 د هم.

وزعت  الحصص  إ5  الحصص: 

بي5 الشركمء على الشكل التملي:

تيليال   يحيم  بن   : السيدة 

188.888.88 د هم.

املجموع :   188.888.88 د هم. 

السنة االجتممعية : ان فمتح ينمير 

إلى غمية 31 ديسمبر.

التسيير : بن يحيم تيليال.

التوقيع : بن يحيم تيليال.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 128322 التجم ية بأكمدير تحت  قم 

وبملسجل   83/82/2823 بتم يخ 

بتم يخ   54253 تحت  قم  التجم ي 

.83/82/2823
االقتطمف والشيم5

احمد زهو 

412 P

4إس كومباني
تـأسـيـس بــركة

بتأ يخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
القمنو5  وضع  تم   83/82/2823

التأسي�سي لشركة احدودة املسؤولية 

الخصمئص  تحمل  الوحيد  الشريك 

التملية :

الـتـسـميـــــــــــــــة : 4إ8 كواشمني.
بركة ذات املسؤولية    : الشكل  

املحدودة الشريك الوحيد.
   -الـمـوضـــــوع : -التجم ة.

- استيراد وتصدير. 
- أعممل اتنوعة أو إنشمءات. 

 ،11 :  قم  االجـتـممعــي  -الـمـقر 
بم ع  عمم ة65،  الثملث،  الطمبق 

القم�سي عيمض، ااسرنمت، اكمدير. 
-اــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

ان يوم تأسيسهم.  
  : الشركـــة  - أسمـــمل 
 1888 على  اقسم  188.888د هم 
حصة ان فئة 188 د هم  كلهم  للسيد 
بمهي5 سيف سعيد بن بمهي5 

اليعربي.   
يتم اقتطمع نسشة   : األ بــــــــــــــــــمح   -    
لالحتيمط القمنوني  ان األ بمح    5  %

والشمقي حسب تقرير .
الشريك الوحيد. 

ان  الشركة  تسير   : -الـتسـيـيـــــــــــــر 
سعيد  سيف  بمهي5  السيد:  طرف 
بن بمهي5 اليعربي. اع كل صالحيمت 

االاضمء.  
فمتح  ان   : االجتمـمعيـة  -السنـــة 

ينمير إلى 31 دجنشـــــر.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 
يـوم  بمكمدير  التجم ية  املحكمة 

82/14/ 2823 تحت  قم128437.
413 P

  3RD EYE شركة
بركة ذات اسؤولية احدودة  

بشريك واحد 
تأســـيــس

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ ب   )I
28 ينمير2823 بأكمدير أسست بركة 
بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 

واحد. 
 3RD EYE التسمية : بركة

السكنية  املحالت  تسيير  الهدف 
وتأجير الشيوت السيمحية.   

481 تجزئة  :  قم  املقر االجتممعي 
إيراك أاديل جممعة إاسوا5 دائرة 

التماري أكمدير. 

99 سنة ان تم يخ التقييد   : املدة 

في السجل التجم ي.

د هم   188.888.88  : الرأسممل 

اوزع على  1.888 حصة بمقدا  188 

د هم للحصة اوزعة كملتملي :

الوحيد  للشريك  حصة   1.888

السيدة لكويس إيمم5. 

السيدة  تعيي5  تم   : التسيير 

لكويس إيمم5 اسيرة للشركة و التي 

قشلت املهمة ملدة غير احددة.

بملسجل  اسجلة  الشركة   II(

بأكمدير  التجم ية  بمملحكمة  التجم ي 

تحت  قم   17/82/2823 بتم يخ 

9)543، و تم اإليداع القمنوني بنفس 

التم يخ تحت  قم  املحكمة و بنفس 

.1284(3

414 P

 STE AZZDIN-LBT

TRANSPORT
 SARL

تأسيس بركة
اسجل  بنمءا على عقد عرفي،   -I

تم   ،87/82/2823 بتم يخ  بكلميم 

لشركة  األسمسية  القواني5  وضع 

AZZDIN-    : املسؤولية  احدودة 

LBT TRANSPORT ذات الخصمئص 

التملية : 

في  الشركة  هدف  الهدف :   1

املغرب كمم في الخم ج هو: 
بدو5  واألاتعة  الشضمئع  نقل 

ارافقي5 لحسمب الغير
زنقة زالغ  قم  املقر االجتممعي :   -

14 حي التواغيل كلميم.

- املدة :  99 سنة

- الرأسممل : حدد في 188.888,88 

حصة   1888 على  اقسم  د هم 

اجتممعية بقيمة 188 د هم للواحدة 

وهي في نصيب : 

688   حصة  1(  عزالدين الغزالي 

اجتممعية.

حصة     488 لشمت بولحرير    )2

اجتممعية.

وملدة  الشركة  تسير  التسيير :   5-
السيدين  طرف  ان  احدودة  غير 

عزالدين الغزالي و لشمت بولحرير.
القمنوني  اإليداع  تم   -  II
بتم يخ  بكلميم  االبتدائية  بمملحكمة 

28/82/2823 تحت  قم  537.  
415 P

شركة  ديلفت كار 
ش.م.م      

برأسممل قد ه 388.888.88 د هم    
 قم 333 تجزئة الصفمء ايت الول 

انزكم5 
 بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
تمت صيمغة القمنو5   28/81/2823
املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة  ذات الخصمئص التملية : 
الغرض االجتممعي : 

  -  كراء السيم ات بدو5 سمئق. 
كم   ديلفت  بركة   : التسمية 

ش.م.م.
333 تجزئة  :  قم  املقر االجتممعي 

الصفمء ايت الول انزكم5.
املدة : حددت في 99 سنة

الرأسممل والحصص االجتممعية: 
 388.888.88 في  الرأسممل  حدد 
حصة   3888 إلى  اقسم  د هم 
اجتممعية بقيمة 188 د هم للواحدة  
اوزعة كمألتي :                                                                     

داو5  بيد 1588 حصة 
 1588 الدين  صالح  بلقم�سي 

حصة .
ان  اسيرة  الشركة   : التسيير 
طرف السيدين  داو5  بيد وحمزة 
الشنكي  التوقيع  .أام  ااتزكي5  ايت 
فهو انفصل حيث أ5 توقيع السيد  
ااتزكي5  ايت  أوحمزة  داو5  بيد 
أنواع  بجميع  الشركة  يلزم  هوالذي 

املعماالت املصرفية .  
 37 توزع حسب الفصل   : األ بمح 

ان القمنو5 األسم�سي للشركة. 
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
 : تحت عدد  قم  االبتدائية بمنزكم5  

)2823/37  بتم يخ 28/82/2823.
416 P
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شركة بيال موطو
ش.م.م بشريك وحيد      

برأسممل قد ه 188.888.88 د هم      
تجزئة أليممم  قم 359 الد ا كة 

أكمدير
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
تمت صيمغة القمنو5   38/81/2823
املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخصمئص التملية : 
الغرض االجتممعي : 

النم ية الد اجمت  وبراء  بيع   - 
 و الهوائية.

اوطو   بيال  بركة    : التسمية 
ش.م.م بشريك وحيد.

أليممم  تجزئة   : االجتممعي  املقر 
 قم 359 الد ا كة أكمدير .    
املدة : حددت في 99 سنة.

الرأسممل والحصص االجتممعية 
د هم   188.888 حدد الرأسممل في   :
اجتممعية  حصة   1888 إلى  اقسم 
اوزعة   ، د هم للواحدة   188 بقيمة 
كمألتي :                                                                     

 أحمد ايت بال 1888 حصة.
التسيير : الشركة اسيرة ان طرف 
الشريك الوحيد السيد أحمد ايت بال 
ملدة غير احدودة و يعود له كل ان 

التوقيعي5 الشنكي و االجتممعي.
 15 توزع حسب الفصل   : األ بمح 

ان القمنو5 األسم�سي للشركة.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  بأكمدير   التجم ية  املحكمة 
بتم يخ   2823/128495  : عدد  قم 

.17/82/2823
417 P

 SOCIETE » HOLDING
» FRESHNESS SYNERGY

S.A.R.L AU
 أسمملهم 188.888,88 د هم.

اقرهم االجتممعي : اكتب  قم 5 
بلوك د 63 تجزئة ا كمنة ايت الول

ذات  كشركة  هولدينك  تـأسيس 
بريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
هولدينك  تأسست   ،15/86/2822
املحدودة  املسؤولية  ذات  كشركة 
ذات بريك وحيد وعنمصرهم كملتملي :
اسم  تحمل  الشركة   : التسمية   
   » سينيرجي  فريشنيس  هولدينك   «

ش.م.م. ش.و.
االستثمم  في   : الغرض االجتممعي 

األسهم والحصص.
 5 اكتب  قم   : االجتممعي  املقر 

بلوك د 63 تجزئة ا كمنة ايت الول
 : االجتممعي  الرأسممل 

188.888,88  د هم .
تخويل  تم   : واإلاضمء  التسيير 
التسيير واإلاضمء إلى السيدة : فالني 

اسممعيل.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  ثم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضشط 
  1416 تحث  قم  بمنزكم5  االبتدائية 

بتم يخ   22/87/2822.
418 P

ZAHRA FISH EXIM
 SARL

انشمء بركة
املقر االجتممعي : اكتب  قم 53 

الطمبق الرابع كملغي اماونيم بم ع 
حسن بونمعممني 588FH- حي 

الداخلة اكمدير.
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  وضع  ثم   1(/81/2823
األسم�سي لشركة احدودة املسؤولية 

ذات املميزات التملية :
 ZAHRA FISH EXIM اإلسم 

 SARL
- هدف الشركة :

1 - االستيراد والتصدير.
2 - التخزين و تبريد جميع انتجمت 

الصيد الشحري.
املدة احددة في 99 سنة. 

في  احدد  الرأسممل   -
الى  اقسم  د هم  اشلغ 188.888 
د هم   188 فئة  ان  حصة   1888
للحصة الواحدة قد تم اكتتمب 175 
و  الحق  عشد  فريحي  للسيد  حصة 
175 حصة للسيد فريحي احمد ااي5 
.ZAHRA FISH و 658 حصة لشركة

السيد  تعيي5  تم    : التسيير   -
للشركة  ااينكمسير  احمد  فريحي 
ملدة غير احدودة اع إعطمئه صالحية 
اإلاضمء اإلدا ي و الشنكي ازدوجم اع 

السيد فريحي عشد الحق.
لتكوين   5% -األ بمح يتم اقتطمع 
عليه  املنصوص  االحتيمطي  الرصيد 

قمنونم.
اإليداع  تم  القمنوني  اإليداع   -
لدى  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
بمكمديرتحت  قم   التجم ية  املحكمة 

128454بتم يخ 15/82/2823.
419 P

شركة وينغم لألشغال
ش.م.م

STE WINGEM TRAVAUX «
» SARL AU

 أ8 املهم 188.888 د هم
املقر االجتممعي : دوا  دا  بوبكر 

د ا كة أكمدير.
 إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بملشريك 

الوحيد
اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
تم إحداث  ينمير2823م،   26 بتم يخ 
ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
املسؤولية املحدودة ان طرف املوقع 

للعقد، خصمئصهم كملتملي :
 STE « التسمية : » وينغم لألبغمل

WINGEM TRAVAUX SARL AU
بوبكر  دا   دوا    : املقر االجتممعي 

د ا كة أكمدير. 
الهدف االجتممعي :

و  الشنمء  أو  العماة  األبغمل 
TRAVAUX DIVERS  -  التفموض 
OU CONSTRUCTION&NEGOCE
في:  حدد  الشركة  امل   أ8 
ألف  إلى  اقسم  د هم   188.888
للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

الواحدة     
يملكهم كل ان :

 1888   : السيد الصمفي عشد هللا 
حصة.

التسيير: عي5 السيد الصمفي عشد 

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  هللا اسيرا 

احدودة.

إلى  ينمير  فمتح  ان  اململية:  السنة 

31 ديسمبر.

الصمفي  السيد   : الشنكي  اإلاضمء 

عشد هللا

- لقد تم اإليداع القمنوني لدى   2

بتم يخ  بأكمدير  التجم ية  املحكمة 

 21/82/2823م تحت  قم: 128533 -

السجل التجم ي : 54429.

420 P

UM GENIE CIVIL 

SARL AU 

ش. م. م
تأسيس بركة م م 

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2823/82/16 في 

تحمل  املسؤولية  احدودة  بركة 

الخصمئص التملية :

 UM GENIE CIVIL  : 1 - التسمية

ش م م

: الشركة  -  أسممل   2 

الى  اقسم  د هم   188.888

لكل  د هم   188 بقيمة  1888حصة 

حصة املوكة ل :

النيمي  بيعة : ب1888 حصة

دوا  الخربة   : املقر االجتممعي   -  3

أوالد ايمو5 سيدي بيبي ابتوكة ايت 

بمهم

أبغمل   : االجتممعي  الهدف   -  4

الشنمء.

تسيير الشركة ان  التسيير:    -  5

الشطمقة  النيمي  بيعة  قم  طرف 

.JB249418الوطنية

القمنوني  امللف  إيداع  تم   -  6

املحكمةاالبتدائية  لدى  للشركة 

بتم يخ   369 تحت  قم  بمنزكم5 

.28/82/2823

421P
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TRANSPORT BIZZIZ

حي الشنينمت بم ع هوا ة اوالد 

تميمة اقليم تم ودانت

 تـــأسـيــس

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،87/82/2823 بتم ودانت بتم يخ 

املسؤولية  احدودة  بركة  تأسيس 

صفمتهم كمم يلي : 

    Transport Bizziz : التسمية

أسمسم  الشركة  تهدف   : الهــدف 

إلى :

- نقل الشضمئع

- تصدير و االستيراد

وعموام جميع العمليمت التجم ية 

الصنمعية اململية و العقم ية املتعلقة 

األنشطة  وكل  املذكو ة  بمالنشطة 

بأنه  ان  طمبع  ذات  أو  املشمبهة 

توسيع وتنمية الهدف االجتممعي.

الشنينمت  حي  االجتممعي  املقر 

اقليم  تميمة  اوالد  هوا ة  بم ع 

تم ودانت.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة  

التسجيل بملسجل التجم ي بمستثنمء 

حملة التمديد أو الفسخ املسشق.

الرأسممل :  حدد  أسممل الشركة 

في 188.888 د هم  اقسم  إلى 1888 

حصة. 

  588  : املوين  بوبعيب  السيد 

حصة.

 588  : الحميد  احمد   السيد 

حصة.

املوين  السيدة صفمء  التسيير :    

غير  ملدة  ذلك  و  للشركة  اسيرة 

احدودة. 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

يوم  بتم ودانت  االبتدائية 

28/82/2823 تحت  قم 115.

422 P

STE TOP POLYMER
SARL au

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة

في  املؤ خ  للعقد  طشقم 

بركة  تأسيس  تم   18/82/2823

بريك  دات  احدودة   املسؤولية 

واحد بملخصمئص التملية :  

  STE TOP POLYMER   : اإلسم 

     SARL

والتصدير  االستراد  الهدف 

وابغمل الشنمء والتفموض
   188.888 املجموعة :   أسممل 

)امئة الف( د هم.  

التسيير: سملم اوجهرة.
املقر االجتممعي :   قم 4 بم ع 81 

بلوك ب حي العرب ايت الول.

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القمنوني  اإليداع  تم 

بمملحكمة  التجم ي  بملسجل 

 363 تحت  قم  انزكم5  االبتدائية 

بتم يخ  28/82/2823.

423 P

ستار سود نيكوس
بركة احدودة ذات الشريك 

الوحيد

تأسيس
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   24

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية :

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد 

التسمية : ستم  سود نيكو8

الهدف : تجم ة عماة
املركز   4( :  قم  االجتممعي  املقر 

التجم ي تمغزوت بم ع )1 نونبر الحي 

الحسني انزكم5

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسهم.

د هم.  188.888  :  أسممل  

حصة اجتممعية   1888 اقسمة إلى 

د هم للواحدة اوزعة   188 ان فئة 

على الشكل التملي : 

 1888  : اغراش  سعيد  السيد   

حصة اجتممعية

سعيد  التسيير:تم تعيي5 السيد  

الوطنية  للشطمقة  الحمال  اغراش 

بتم يخ  املزداد  و   JE 29(159  قم 

اكي  ب  والسمكن   84/89/1996

الدبيرة   5( )251  قم  واكي الزنقة 

انزكم5 كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

احددة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

 .3822 فبراير   17 بتم يخ  بإنزكم5 

تحت  قم 351  قم السجل التجم ي 

.27959

424 P 

 TIZUZAF شركة

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة

في     املؤ خ  للعقد  طشقم 

87/82/2823  تم تأسيس بركة ذات 

بملخصمئص  احدودة     املسؤولية  

التملية :  

TIZUZAF  : االتسمية

انتمج وتسويق  تصميم،  الهدف :  

املنتجمت الحرفية.

       188.888  : املجموعة    أسممل 

د هم.

املسير: ايوب احسو8.

املقر االجتممعي:  قم 35 بلوك )د( 

حي املوظفي5 تيزنيت.

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  القمنوني  اإليداع  تم 

تيزنيت   بمملحكمة  التجم ي  بملسجل 

تحت  قم  57  بتم يخ 2823/82/16.

425 P

TIO MIMOUN

انشمء بركة

بركة ذات اسؤولية احدودة

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بأكمدير،   81/82/2823

ذات  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

املميزات  ذات  احدودة  اسؤولية 

التملية :

بركة   TIO MIMOUN  : اإلسم 

ذات اسؤولية احدودة. 

- هدف الشركة :

- اطعم.

– أكلة خفيفة ، سنمك.   - اقهى.

 ،16 احل  قم  الشركة:  اقر   -

الحي  سو8،  حدائق   ،73 عمم ة 

املحمدي، أكمدير. 

املدة احددة في 99 سنة. 

اشلغ  في  احددة  الرأسممل 

  1888 الى  اقسم  د هم   188.888

للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

الواحدة قد تم اكتتمبهم بملتسموي بي5 

الشركي5 السيد سعيد حردوف 588 

حردوف  املصطفى  والسيد  حصة، 

588 حصة.

السيد سعيد حردوف  -التسيير: 

هو املسير الوحيد للشركة، اع إعطمء 

للسيد  املنفصل  اإلاضمء  صالحية 

املصطفى  السيد  أو  سعيد حردوف 

حردوف.

لتكوين   5% -األ بمح يتم اقتطمع 

عليه  املنصوص  االحتيمطي  الرصيد 

قمنونم.

اإليداع  تم  القمنوني  -اإليداع 

لدى  الضشط  بكتمبة  القمنوني 

املحكمة التجم ية بأكمدير تحت  قم : 

128528، بتم يخ : 28/82/2823.

426 P
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شركة تيغمي دون
ش.ذ.م.م- ش.

SOCIETE  TIGHMI DENT 
S.A.R.L

بلوك 86 بم ع 86  قم 38 حي 
الفراح اكمدير 

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
 84/11/2822 بتم يخ  التأسي�سي 
تمت  ذ.م.م«   دو5  تيغمي  »بركة 

املصمدقة على ام يلي :
التسمية : - تسمية الشركة تيغمي 

دو5 »ش.ذ.م.م -
املقر  جعل   - الشركة :  اقر   
االجتممعي للشركة بملعنوا5 التملي :  

حي   38 86  قم  بم ع   86 بلوك 
الفراح اكمدير 

تحديد  تم   : الشركة    أسممل 
د هم   188.888  أسممل الشركة في 

اقسمة إلى 1888 د هم للحصة  
)واوزعة  للحصة  د هم   188

كمآلتي :
بوعقيل ابراهيم : 1888 حصة.   

أهداف الشركة :
صنمعة  ولوازم  اعدات  بيع 

االسنم5.
الكمشيوتر  بمسمعدة  تصميم 

  .CAO. FAO
تركيب اواد تعويضية لألسنم5 

املواد  صيمنة  في  املسمعدة 
التعويضية لألسنم5. 

اراممت  صمنعي  وتكوين  تد يب 
األسنم5. 

طب  صنمعة  في  التد يب  تنظيم 
األسنم5. 

استيراد وتصدير.
ابراهيم  السيد  يعتبر   - التسييـر: 
بوعقيل  املسير الوحيد لشركة تيغمي 

دو5 »ش. ذ.م.م -«.
ان  ابتداء  سنة   99   : املــدة 

.84/11/2822
اإليداع القمنوني : لقد ثم اإليداع 
لدى املحكمة  التجم ية بمكمدير بتم يخ 
 128364  : تحت  قم   87/82/2823

السجل التجم ي : 5)542.
427 P

SAAYOUD LAHOUCINE
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة  ان بريك وحيد
قرا ات  احضر  على  بنمء 

بتم يخ  املنعقد  الوحيد  الشريك 

بركة  تأسست   2823/81/17 

ذات املسؤولية املحدودة ان بريك 

وحيد  بمالعتشم ات التملية : 

 SAAYOUD« بركة   : اإلسم   -

اسؤولية  ذات   »LAHOUCINE

احدودة ان بريك وحيد 

-  العنوا5 : الطمبق األ �سي، املشنى 
3، الحي الصنمعي، تجزئة بيشم،   قم 

تزنيت.

األملنيوم  نجم ة  اقمول  -الهدف : 

الشنمء أو  اختلفة  أبغمل   اقمول 

و افموض.

العمليمت  كل  عماة  بصفة  و 

اململية  التجم ية،  السيمحية، 

 واالقتصمدية التي ان بأنهم أ5 تنمي

املذكو ة  الشركة  نشمط  تطو   و   

أعاله.

- املدة : تسعة و تسعو5 سنة )99 

سنة(.
:  أ8 امل الشركة  -  أ8 املــــمل 

د هم(   188.888( د هم  أالف  امئة 

اقسم إلى ألف )1888( حصة قيمتهم 

امئة )188( د هم لكل واحدة انهم.

احمد  السيد  عي5  التسيير:   -

سعيود كمسير للشركة.

اإليداع  تم  القمنوني :  اإليداع   -

القمنوني بمملحكمة االبتدائية بتيزنيت 

بتم يخ  2823/82/16 تحت  قم )5.

428 P

 PHYTO FERME MAROC
 SARL AU

RC : 9373

تـأسـيـس بــركة
بتم يخ  عرفي   عقد  بمقت�سى   
القمنو5  وضع  تم    38/81/2823

احدودة  لشركة  الـتأسي�سي 

املسؤولية تحمل الخصمئص التملية :

 PHYTO FERME«  : الـتـسـميـــــــــــــــة 

. »MAROC SARL AU

املسؤولية  ذات  بركة   : الشكل 

املحدودة.    

أنواع  جميع  بيع   : الـمـوضـــــوع 

بيع  والدواجن  املوا�سي  أعالف 

اللوازم  و  املعدات  بيع  األسمدة 

الفالحية.

سوق اكودا    : الـمـقر االجـتـممعــي 

اانمبهم ، تم ودانت.

اــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 
 188.888  : الشركـــة   أسمـــمل 

د هم، 888 1 حصة ب 188 د هم.

سعمد   : السيدة   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

عزاي.

لقد تم اإليداع القمنوني للسجل 

االبتدائية  املحكة  لدى  التجم ي 

بتم ودانت تحت الرقم الترتيبي 185 
بتم يخ : 15/82/2823  قم سجلهم 

التجم ي هو: 9373.

429 P

Ste NIYA AUTO GARAGE 
SARL

ICE : 003223439000009

إعال5 بتأسيس بركة
تأسست  عرفي  عقد  وبموجب 

بركة دات املسؤولية املحدودة تحت 

 NIYA بتم يخ     16/81/2823 إسم 

.AUTO GARAGE « SARL

االبغمل  و بة   : هدفهم   -

الوقود  بيع  والهيكل،  امليكمنيكية 

واستلزامت  التشحيم  وزيوت 

السيم ات، بيع السيم ات الجديدة أو 

املستعملة، التصدير و االستيراد.
- العنوا5 التجم ي :  قم )1 زنقة 

تسيال  الصنمعية  املنطقة  أصيال 

الدبيرة الجهمدية.    
-  أسمملهم 188.888 د هم اوزعة 

إلى 1888 حصة قيمة كل حصة 188 

د اهم، اوزعة كمم يلي: السيد بوتبيم 

احمد لديه 333 حصة، السيد ويطو 

السيدة  حصة،   334 عشد هللا لديه 

بوعدا بشرى لديهم 333 حصة.

- تسيير الشركة تم تعيي5: السيد 
اع  احدودة  غير  ملدة  احمد  بوتبيم 
حسب  الصالحيمت  كمال  تخويله 

القمنو5 األسم�سي للشركة.
تم يخ  ان  سنة   99  : املدة   -

تأسيسهم.
بمكتب  تم  القمنوني  اإليداع   -
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 
بتم يخ   33( تحت  قم  بمنزكم5 

.16/82/2823
 NIYA AUTO الشركة  سجلت   -
بملسجل التجم ي    GARAGE SARL
بتم يخ   27947 تحت  قم  بإنزكم5 

.16/82/2823
430 P

 Siège social : DOMICIELIEE CHEZ

 CENTERE D’AFFAIRE L’AVENIR IMM EL

 KHIATI ETAGE 83 APP 85 AV HASSAN 2

 MHAITA TAROUDANT

DISSOLUTION

MAROC INV 
 SARL AU

الجمع  احضر  بمقت�سى 
في   املنعقد  العمدي  الغير  العمم 

23/12/2823 ثم بموجشه :
في  للشركة ووضعهم   حل اسشق 

تصفية. 
تعيي5 زهرة ابعيراصفية للشركة.

عمم ة  في  التصفية  اقر  تثبيت 
بم ع   5 الشقة   3 الطمبق  الخيمطي 

الحسن التأني احميطة تم ودانت.
القمنوني بمملحكمة  أال يداع   ثم  
تحث  قم  بتم ودانت  التجم ية 

.284/2822
430P مكرر

 
STETRANS RACSLIMI

 SARL
تصفية بركة

العمم االستثنمئي  الجمع  بموجب 
املنعقد بتم يخ 13 فبراير 2823 بميت 
على  الشركة  بركمء  صمدق  الول 

تصفية الشركة.
بمصلحة  تم  القمنوني  اإليداع 
السجل التجم ي بمملحكمة االبتدائية 
بمنزكم5 بتم يخ 15 فبراير 2823 وذلك 

تحت  قم 335.
431 P
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GLOBALSUNMAROC 
 SARL AU

تصفية الشركة
املنعقد  العمم  الجمع  بمقت�سى 
2823 للشركة  3 ينمير  بمكمدير بتم يخ 

املسممة :
 GLOBALSUN MAROC SARL  

. AU
د هم   188.888  بركة  أسمملهم 

املتواجد اقرهم االجتممعي :
 N°48 BLOC F16 CITE

.DAKHLA AGADIR
 قر  الشركمء ام يلي :

-  إنهمء عملية التصفية.
التجم ي  السجل  تشطيب   -

للشركة.
تم اإليداع القمنوني لدى كتمبة   -
بٲكمدير  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
 : 2823 تحت  قم  17 فبراير   : بتم يخ 

.1284(9
432 P

 HOLALI BAT SARL شركة
بتم يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بمكمدير قر  بركمء   2822 سبتمبر   6

 HOLALI BAT SARL بركة
ام يلي : 

 HOLALI * اإلقفمل النهمئي لشركة
 * BAT SARL

إبراء ذاة املصفي.
املصمدقة على تقرير التصفية.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 
فبراير   28 بتم يخ  بمكمدير  التجم ية 

2823 تحت  قم 128583.
433 P

 JAITIFRERES ACCESSOIRES
AUTOS

حــــــل اسشق للشركة
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
 JAITIFRERES لشركة  االستثنمئي 
املنعقد   ACCESSOIRES AUTOS

يوم 13 فبراير 2823 تقر  ام يلي : 

لشركة  املسشق  الحل 

 JAITIFRERES ACCESSOIRES

التصفية  اقر  تحديد  وتم   AUTOS

تجزئة  قم  : االجتممعي  املقر   هو 
الحي الصنمعي ايت   21 زنقة   955B  
جيتي  اصطفى  السيد  وعي5  الول 

اصف للشركة. 
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة االبتدائية إلنزكم5 
تحت  قم 365 يوم 28 فبراير 2823.
434 P

 ELECDOMNAVAL شركة
 SARL A U

تعديل
بتم يخ  احر   احضر  بمقت�سى 
العمم الجمع  قر    2823 فبراير    6 
ELECDOMNAVAL  االستثنمئي لشركة 

SARL A U ام يلي :
حل اسشق للشركة.

املهمدي  حسن  السيد  تعيي5 
كمصفي للشركة.

بمملقر  التصفية  اقر  تحديد 
االجتممعي للشركة بلوك 12 زنقة 15 

 قم 4 حي بئر انز ا5 تكوين أكمدير.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
2823 تحت  28 فبراير  بمكمدير بتم يخ 

الرقم )12849.
435 P

Radiation

 SOCIETE AZA TECHNOLOGIES

 SARL

 BUREAU SIS 0  : املقر االجتممعي 

 76 RUE AGUERD CITE SALAM

AGADIR

 SOCIETE AZA

TECHNOLOGIES SARL
بتم يخ اداوالتهم  اثر   على 

العمم  الجمع  قر    2823 ينمير   17  

 SOCIETE AZA غير العمدي للشركة 

TECHNOLOGIES SARL املسجلة 

بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية 

بمكمدير تحت  قم 9))58 ام يلي  : 

بعد  املصفي  تقرير  اعتممد   -

الفحص ؛

الودية  التصفية  إقفمل  إعال5   -

للشركة ؛ 

إبراء داه املصفي ؛

الصالحيمت  املصفي  تخويل   -

األخيرة  اإلجراءات  النجمز  الضرو ية 

النمتجة عن إقفمل التصفية الودية. 

 تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط

لدى املحكمة التجم ية بمكمدير تحت 

128433 بتم يخ 13 فبراير 2823.

على  التشطيب  طلب  إيداع  تم 

الضشط  بكتمبة  التجم ي  السجل 

بمملحكمة التجم ية بمكمدير اع الحمق 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية.

436 P

Radiation

SOCIETE AZA TECHNOLOGIE SARL AU

 املقر االجتممعي : 

 N 87 IMM N 49 ETAGE 3 RUE 

 MESSOUAD EL WAFQAOUI CITE SALAM

AGADIR

 SOCIETE AZA

TECHNOLOGIE SARL AU
 17 بتم يخ  اداوالتهم  اثر  على 

غير  العمم  الجمع  قر    2823 ينمير 

 SOCIETE AZA للشركة  العمدي 

TECHNOLOGIE SARL AUاملسجلة 

بملسجل التجم ي بمملحكمة التجم ية 

بمكمدير تحت  قم 33955 ام يلي  : 

بعد  املصفي  تقرير  اعتممد   -

الفحص ؛

الودية  التصفية  إقفمل  إعال5   -

للشركة ؛ 

إبراء داه املصفي ؛

الصالحيمت  املصفي  تخويل   -

األخيرة  اإلجراءات  النجمز  الضرو ية 

النمتجة عن إقفمل التصفية الودية 

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

 13 بتم يخ   128432 تحت  بمكمدير 

فبراير 2823. 

على  التشطيب  طلب  إيداع  تم 
الضشط  بكتمبة  التجم ي  السجل 
بمملحكمة التجم ية بمكمدير اع الحمق 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية.
437 P

 SOCIETE BEN SOFT SARL 
بمقت�سى احضر اجتممع املنعقـد 

بتم يخ 89 ينمير 2823 تقر  اميلي :
املصمدقة عـلى حسمبمت التصفية. 

 ابراء د اة املصفي. 
 الحل النهمئي للشركة. 

 التشطيب على السجل التجم ي. 
بمملحكمة  القمنوني  إليداع  تم 
 128399 التجم ية بمكمدير تحت  قم 

بتم يخ 9 فبراير 2823.
438 P

املكتب العمم للحسمبمت واالستشم ات
الرقم 16 بم ع 29 فبراير تملبرجت أكمدير

شركة النقل الرحال
 STE TRANSPORT ARRIHAL

 .S.A.R.L 
تصفية بركة ذات اسؤولية 

احدودة
1( بموجب عقد عرفي احر  يوم 

21/89/2822 تقر  ام يلي : 
1 - تصفية الشركة.

2 - تعيي5 اأاو  التصفية.
بمإلجراءات  القيمم  صالحية   -  3

القمنونية.
 2( تم اإليداع القمنوني بمملحكمة 
أكتوبر   21 يوم  بأكمدير  التجم ية 

2822 تحت عدد 918)11.
اقتطف للنشر والشيم5

439 P

املكتب العمم للحسمبمت واالستشم ات
الرقم 16 بم ع 29 فبراير تملبرجت أكمدير

 الهمتف  : 8663 35 55 68 

شركة إفراح فاميلي
 STE IFRAH FAMILY S.A.R.L
تصفية بركة ذات اسؤولية 

احدودة
احر   عرفي  عقد  بموجب   )1
تقر    2822 نوفمبر   21 يوم  بمكمدير 

ام يلي : 



4303 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

1 - تصفية الشركة.

2 - تعيي5 اأاو  التصفية.

بمإلجراءات  القيمم  صالحية   -  3

القمنونية.

 2( تم اإليداع القمنوني بمملحكمة 

ديسمبر   15 يوم  بأكمدير  التجم ية 

2822 تحت عدد 119781.
اقتطف للنشر والشيم5

440 P

شركة جينان أكري / ش.م.م
برأسممل قد ه : 188.888.88 د هم

تجزئة األنس بلفمع امسة ابتوكة 

ايت بمهم 

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى   

18 فبراير  االستثنمئي املنعقد بتم يخ  

2823، تمت املصمدقة بمإلجممع على 

املقترحمت اآلتية : 

- حل الشركة.

- تعيي5 السيد الجيد عشد الرحيم 

اصفي الشركة.

كمحل  الشركة  اقر  تعيي5   -

التصفية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بمنزكم5  االبتدائية 

2823 تحت عدد  قم 7/2823)3.

441 P

 SOCIETE DES شركة
 TRAVAUX D’ELECTRICITE

 ET RESEAUX
INFORMATIQUE ش.م.م

االنحالل النهمئي للشركة
االستثنمئي  العمم  الجمع  بمقت�سى 

 SOCIETE DES TRAVAUXللشركة

 D’ELECTRICITE ET RESEAUX
 INFORMATIQUE  أسمملهم 188.888

االجتممعي  بمملقر  املنعقد  د هم 
قر    2823 فبراير   2 بتم يخ  للشركة 

اميلي : 

املوافقة على حسمبمت الحصيلة 

السنوية للتصفية.

اإلبراء للمصفي.

اإلغالق النهمئي لتصفية الشركة.

اإليداع : تم اإليداع القمنوني لدى 

انزكم5  بمدينة  االبتدائية  املحكمة 

بتم يخ 28 فبراير 2823 تحت  قم362 

السجل التجم ي  قم 24471.

442 P

 SOCIETE DES شركة

 TRAVAUX D’ELECTRICITE

 ET RESEAUX

INFORMATIQUE ش.م.م
االنحالل املسشق للشركة

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

 SOCIETE DES TRAVAUX للشركة 

 D’ELECTRICITE ET RESEAUX

 INFORMATIQUE  أسمملهم 188.888

االجتممعي  بمملقر  املنعقد  د هم 

 2823 فبراير  فمتح  بتم يخ  للشركة 

قر اميلي : 

ان القمنو5   31 على الشند  بنمء   -

 SOCIETE DES للشركة  األسم�سي 

 TRAVAUX D’ELECTRICITE ET

RESEAUX INFORMATIQUE–

S.A.R.L قر  الجمع العمم االستثنمئي 

االنحالل املسشق للشركة. 

 KAWAR LAMYA تعيي5 السيدة 

كمصفي للشركة.

كمقرا  الشركة  اقر  تحديد 

للتصفية. 

اإليداع : تم اإليداع القمنوني لدى 

انزكم5  بمدينة  االبتدائية  املحكمة 

بتم يخ 28 فبراير 2823 تحت  قم361 

السجل التجم ي  قم 24471.

443 P

شركة هند فغوي / ش.م.م
برأسممل قد ه : 18.888 د هم

بلوك-ب-  قم 384 املسيرة ايت الول 

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

فبراير   6 بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي 

2823، تمت املصمدقة بمإلجممع على 

املقترحمت اآلتية : 

- حل الشركة.

- تعيي5 االل هند اصفي الشركة.

كمحل  الشركة  اقر  تعيي5   -

التصفية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بمنزكم5  االبتدائية 

2823 تحت عدد  قم 6/2823)3.

444 P

شركة بيو نافيت / ش.م.م
برأسممل قد ه : 68.888 د هم

دوا  أنو نداو دااي اقو 5 بيوكرى 

ابتوكة ايت بمهم 

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

فبراير   7 بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي 

2823، تمت املصمدقة بمإلجممع على 

املقترحمت اآلتية : 

- حل الشركة.

ابراهيم  أقشمش  السيد  تعيي5   -

اصفي الشركة.

كمحل  الشركة  اقر  تعيي5   -

التصفية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

21 فبراير   : االبتدائية بمنزكم5 بتم يخ 

2823 تحت عدد  قم : 9/2823)3.

445 P

 Société CAMPUS SCIENCE

DE SANTE PRIVE
 أسمملهم 188.888 د هم

اقرهم االجتممعي بم ع إبراهيم 

الروداني بمب الخميس تم ودانت

تفويت حصص
االستثنمئي  العمم  للجمع  تشعم 

بتم يخ )1 ينمير 2823، الذي قر  فيه 

الشركمء ام يلي : 

تفويت السيدة بوعدا حيمت 588 

الشركة  بذات  تملكهم  التي  حصة 

للسيدة ابروك يسرا وتفويت السيد 

سعيد حسمم 258 حصة التي يملكهم 

بذات الشركة لفمئدة السيدة ابروك 

يسرا.

على هذا التفويت تم تحيي5  بنمء 
على  للشركة  األسم�سي  القمنو5 
اع  االجتممعية  الحصص  استوى 
القمنو5  عنمصر  بشمقي  االحتفمظ 
التفويت  لهذا  وتشعم  األسم�سي، 
اسؤولية  ذات  الشركة  أصشحت 

احدودة بشريك واحد.
تم اإليداع القمنوني لدى اصلحة 
السجل التجم ي للمحكمة االبتدائية 
 2823 فبراير   16 بتم يخ  بتم ودانت 
والتصريح بملتغيير   ،111 تحت  قم 

بنفس التم يخ تحت  قم 232.
446 P

STE NOUR TEIMA
بركة ذات اسؤولية احدودة

تفويت حصص
8.ت : 5655 تم ودانت

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
أغسطس   24 بتم يخ  العمدي  الغير 

2822، تقر  ام يلي : 
آيت  عمئشة  السيدة  فوتت   .1
الحسن 588 حصة بقيمة 188 د هم 

للسيد صملح العيم�سي.
املكونة  حصة   1888 وزعت   .2

لرأسممل الشركة كمم يلي : 
: الحسن  أيت  عمئشة  السيدة   - 
سهم   588 تمتلك  د هم   58.888

بقيمة 188 د هم لكل انهمم.
- السيد صملح العيم�سي : 58.888 
 188 سهم بقيمة   588 د هم يمتلك 

د هم لكل انهمم.
3. تحويل بكل الشركة الى بركة 

ذات اسؤولية احدودة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 2( بتم يخ  بتم ودانت  االبتدائية 

ديسمبر 2822 تحت  قم 66).
447 P

STE AMAGDAL CARS SARL
بركة أاـــكــــدال كــــــــــم  ش.م.م

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
لشركة أاـــكــــدال كــــــــــم  ش.م.م بتم يخ 
االستممع  وبعد   2823 فبراير   83

وقراءة املحضر تقر  ام يلي :



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4304

حصة ان أصل   588 تفويت   - أ 

في  كمنت  التي  للشركة  حصة   1888

الكية السيد بوزيد أحمد الى السيد 

بريكم  بدلك  ليصشح  فهمي  خملد 

وحيدا للشركة.

خملد فهمي 1888 حصة. 

ب - استقملة السيد يوسف بوزيد 

وتعيي5  للشركة  كمسير  انصشه  ان 

وحيدا  اسيرا  فهمي  خملد  السيد 

للشركة.

الصالحيمت  جميع  تفويض   - ج 

 واالاضمءات املتعلقة بملشركة للسيد

خملد فهمي.

 تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط

لدى املحكمة التجم ية بمكمدير بتم يخ 

28 فبراير 2823 تحت  قم 128513.

448 P

 SOCIETE MAGICAGADIR

السجل التجم ي : 14.257 أكمدير

 بمقت�سى القرا  االستثنمئي للشريك

الوحيد بتم يخ 24 ينمير 2823، تقر  

ام يلي : 

الحصص  اجموع  تفويت 

االجتممعية اململوكة ان طرف السيد 

السيد  لفمئدة  التزنيتي احمد خليل 

وبيهي يوسف.

احمد  التزنيتي  السيد  استقملة 

وحيد  كمسير  اهماه  ان  خليل 

للشركة.

تعيي5 السيد وبيهي يوسف كمسير 

وحيد للشركة.

االجتممعي  التوقيع  انح صالحية 

للسيد وبيهي يوسف.

تعديل القمنو5 األسم�سي

انح السلط لإلجراءات اإلدا ية

املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 

 .2823 فبراير   ( في  التجم ية بأكمدير 

تحت  قم 128379.

449 P

 BLACKSBURG شركة
SERVICE ش.م.م ش.و
 أسمملهم 188.888 د هم

املقر االجتممعي   : م )1 عمم ة )8 
إقماة اكمدير بمي1 غ19 حي فونتي 

اكمدير
 RC N° 45115 / ICE

N°882649181888836
هشة

بمقت�سى عقد عرفي للجمع العمم 
فبراير   9 الغير العمدي املحر  بتم يخ 

2823 تقر  ام يلي :
هشة 1888 حصة ان طرف السيد 
الصوابني حمزة لصملح اخوه السيد 

الصوابني طم ق علي بصفته اخوه.
الشركة  تقسيم  أسممل  ليصشح 

كمالتي.
 1888 طم ق  الصوابني  السيد 

حصة أي 188.888 د هم.
قشل  العمدي  الغير  العمم  الجمع 
هشة السيد استقملة السيد الصوابني 
الوحيد  املسير  اخوه  وتعيي5  حمزة 

للشركة.
بإاضمء  الزاة  ستكو5  الشركة 

الوحيد للسيد الصوابني طم ق.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بأكمدير  التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.128467
450 P

 BEN EL MOUINE شركة
SERVICE

بركة ذات اسؤولية احدودة 
بشريك وحيد
8.ت : 1)48

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 
تقر    ،2822 ديسمبر   28 في  املؤ خ 

ام يلي : 
فوت السيدا5 اإلد ي�سي علي   .1
واملوين إبراهيم 66 حصة بقيمة 188 

د هم، للسيد املوين يوسف.
2. تحولت الشركة إلى بركة ذات 

اسؤولية احدودة بشريك وحيد.

3. نتيجة لتفويت الحصص أصشح 

 أ8 امل الشركة احر  بملكمال في 

 188 يوسف،  املوين  السيد  اسم 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة.

املوين  السيد  الشركة  يسير   .4

يوسف.

 تم اإليداع القمنوني بكتمبة الضشط

بتم ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.186

451 P

Société TICIBIT sarl 

بيع حصص 
بمقت�سى احضرالجمعية العماة 

 2822 أكتوبر   25 االستثنمئية بتم يخ 

تقر  ام يلي : 

املصمدقة على بيع السيدة فمطمة 

بيشم5 والسيد حدو اضريب والسيدة 

تودة حوسني والسيدة فمطمة بيشم5 

ملجموع  أضريب  كوثر  والسيدة 

في  أسممل  يملكونهم  التي  الحصص 

بركة Société TICIBIT وهي 58888 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

 5888888 الواحدة اي ام اجموعه 

د هم للسيد حسن لشيهي. 

  أسممل الشركة : يتكو5  أسممل 

بقيمة  حصة   58888 ان  الشركة 

د هم لكل حصة املوكة كمم   188

يلي : 

 58888  : لشيهي  حسن  السيد 

حصة. 

للشركة  القمنوني  الشكل  تحويل 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة  ان 

بريك واحد إلى بركة ذات اسؤولية 

احدودة.

تعيي5 السيد حسن لشيهي اسير 

جديد للشركة. 

تعديل النظمم األسم�سي للشركة. 

 تم إيداع امللف القمنوني للشركة

بطمنطم5  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت  قم 25/2823 بتم يخ 15 فبراير 

.2823

452 P

 SOCIETE CONFIANCE

VOYAGE INTERNATIONAL
SARL

العمم  الجمع  اداولة  بمقت�سى  

نونبر   4 بتم يخ  املؤ خ   االستثنمئي 
33 اكر   2822 للشركة الكمئنة  قم 

تم  بلوك د ودادية املوظفي5 تيزنيت. 

تفويت الحصص كملتملي : 

حصة   31.25 فمطمة  القداح 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة    (3.34 بيكيري  يمانة 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة    3(.69 بوبكر  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة    3(.69 اعوبمي الحسي5 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة    3(.69 احمد  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة   3(.69 احمد  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة   19.35 فمضمة  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي  ؛

حصة   19.35 حليمة  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة   19.35 عمئشة  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

حصة   19.35 خديجة  اعوبمي 

لفمئدة لسيد  بيد اعوبمي ؛

اعوبمي  بيد  السيد  تعيي5  تم 

كمال  تحمله  اع  للشركة  كمسير 

الصالحيمت حسب القمنو5 األسم�سي 

للشركة.

تم انجمز اإليداع القمنوني بكتمبة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   28/12/2822 بتم يخ  تيزنيت 
 قم 482/22.

453 P
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 SOCIETE CONFIANCE

VOYAGE INTERNATIONAL
sarl

العمم  الجمع  اداولة  بمقت�سى  

نونبر   83 بتم يخ  املؤ خ   االستثنمئي 

الكمئنة  قم  للشركة           2822

املوظفي5  ودادية  د  بلوك  اكر    33

تيزنيت.

الحسن  املرحوم  وفمة  بعد   

بي5  حصصه  تقسيم  تم  أعوبمي 

الو ثة  كملتملي : 

*القداح فمطمة 31.25 حصة ؛

*بوبريك اينة 31.25  حصة ؛

*يمانة بيكيري 3.34)  حصة ؛

*اعوبمي براهيم 3.34)  حصة ؛

*اعوبمي  بيد  69.)53 حصة ؛

*اعوبمي بوبكر 69.)3  حصة ؛

*اعوبمي الحسي5 69.)3  حصة ؛

*اعوبمي احمد 69.)3  حصة ؛

*اعوبمي احمد 69.)3 حصة ؛

*اعوبمي فمضمة 19.35 حصة ؛

*اعوبمي حليمة 19.35 حصة ؛

*اعوبمي عمئشة 19.35 حصة ؛

*اعوبمي خديجة 19.35 حصة ؛

* تم تعيي5 السيد اعوبمي  سيد 

كمال  تحمله  اع  للشركة  كمسير 

الصالحيمت حسب القمنو5 األسم�سي 

للشركة.

-تم انجمز اإليداع القمنوني بكتمبة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   28/12/2822 بتم يخ  تيزنيت 
 قم 481/22.

454 P

 CONDUITE INTELLEGENTE

PRIVEE
SARL

العمم  الجمع  اداولة  بمقت�سى  

نونبر   3 بتم يخ  املؤ خ   االستثنمئي 

2822 للشركة الكمئنة  قم 81 تجزئة 

املرحوم  وفمة  بعد  تيزنيت.  الشرف 

الحسن أعوبمي تم تقسيم حصصه 

بي5 الو ثة  كملتملي : 

القداح فمطمة 62.58 حصة ؛

بوبريك اينة 62.58  حصة ؛  

يمانة بيكيري 166.67  حصة ؛

اعوبمي براهيم 166.67  حصة ؛

اعوبمي  بيد  )77.3 حصة ؛

اعوبمي بوبكر )77.3  حصة ؛

اعوبمي الحسي5 )77.3  حصة ؛

اعوبمي احمد )77.3  حصة ؛

اعوبمي احمد )77.3 حصة ؛

اعوبمي فمضمة 69.)3 حصة ؛

اعوبمي حليمة 69.)3 حصة  ؛

اعوبمي عمئشة 69.)3 حصة  ؛

اعوبمي خديجة 69.)3 حصة.

اعوبمي  بيد   السيد  تعيي5  تم 

كمال  تحمله  اع  للشركة  كمسير 

الصالحيمت حسب القمنو5 األسم�سي 

للشركة.

تم انجمز اإليداع القمنوني بكتمبة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   28/12/2822 بتم يخ  تيزنيت 
 قم 483/22.

455 P

 CONDUITE INTELLEGENTE

PRIVEE
SARL

العمم  الجمع  اداولة  بمقت�سى  

نونبر   84 بتم يخ  املؤ خ   االستثنمئي 

 81 2822         للشركة الكمئنة  قم 

تجزئة الشرف تيزنيت.

 تم تفويت الحصص كملتملي : 

حصة   62.58 فمطمة  *القداح 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

حصة    166.67 بيكيري  *يمانة 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

حصة    77.3( بوبكر  *اعوبمي 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

*اعوبمي الحسي5 )77.3  حصة 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

حصة    77.3( *اعوبمي احمد 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

حصة    77.3( احمد  *اعوبمي 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي.

حصة   3(.69 *اعوبمي فمضمة 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي 

حصة   3(.69 حليمة  *اعوبمي 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

حصة   3(.69 عمئشة  *اعوبمي 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

حصة   3(.69 *اعوبمي خديجة 

لفمئدة السيد  بيد اعوبمي

* تم تعيي5 السيد اعوبمي  بيد 

كمال  تحمله  اع  للشركة  كمسير 

الصالحيمت حسب القمنو5 األسم�سي 

للشركة

-تم انجمز اإليداع القمنوني بكتمبة 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

تحت   28/12/2822 بتم يخ  تيزنيت 
 قم 484/22.

456 P

 STE ANNAKHIL FERME
إستثنمئي  احضر  بمقت�سى 

ينمير   21 بتم يخ  العماة  للجمعية 

2823، تمت املوافقة على بيع 2772 

حصة يملكهم السيد نيم عزيز إلى كل 

ان :

 نيم سعيد، نيم أحمد، نيم اشم ك، 

نيم  عشدالرحمم5،  نيم  إبراهيم،  نيم 

عمر،  نيم  عشدالسالم،  نيم  حسن، 

السيدة لعنميت فمضمة،  نيم  بيد، 

نيم  السيدة  سلطمنة،  عشيم  السيدة 

فمطمة،  السيدة نيم اليكة و السيدة 

نيم ليلى

تم اإليداع القمنوني لكل الوثمئق 

اإلبتدائية  بمملحكمة  الضشط  بكتمبة 

بإنزكم5 بتم يخ  28 /82 / 2823 تحت 
 قم 378 .

457 P

 STE AGYAD AGRICULTURE
إستثنمئي  احضر  بمقت�سى 

ينمير   21 بتم يخ  العماة  للجمعية 

2823، تمت املوافقة على بيع 88)2 

حصة يملكهم السيد نيم عزيز إلى كل 

ان :

 نيم سعيد، نيم أحمد، نيم اشم ك، 

نيم  عشدالرحمم5،  نيم  إبراهيم،  نيم 

عمر،  نيم  عشدالسالم،  نيم  حسن، 

السيدة لعنميت فمضمة،  نيم  بيد، 

نيم  السيدة  سلطمنة،  عشيم  السيدة 

فمطمة،  السيدة نيم اليكة و السيدة 

نيم ليلى.

تم اإليداع القمنوني لكل الوثمئق 

اإلبتدائية  بمملحكمة  الضشط  بكتمبة 

بإنزكم5 بتم يخ  28 /82 / 2823 تحت 
 قم 371 .

458 P

» SOCIETE » SOFPRIM
S.A.R.L

 أسمملهم 5.136.888.88. د هم.
اقرهم االجتممعي :   قم ب684 الحي 

الصنمعي تجزئة ا كمنة ايت الول
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 
بعد تقديم حصص للهولدينك.

الجمع  احضر  بمقت�سى 
بتم يخ املؤ خ  للشركمء    االستثنمئي  
)2 ديسمبر 2822 لشركة  صوفبريم  
 5.136.888.88 م  أسمملهم  ش.م 

د هم تقر  ام يلي :
 تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 
فالني  السيد   حصص  تقديم  بعد 
اسممعيل 17.128 حصة  في  أسممل 
سينيرجي«  فريشنيس  »هولدينك 
 : االجتممعي  اقرهم  ش.و  ش.م.م. 
اكتب  قم 5 بلوك د 63 تجزئة ا كمنة 

ايت الول.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  ثم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضشط 
  77 تحث  قم  بمنزكم5  االبتدائية 

بتم يخ   18/81/2823.
459 P

» SOVIVAL « : شركــــــــــة
السجل التجم ي : 3)474 / م ت 

اكمدير
العنـــــــــوا5 : حي اكر ايكنم او ير نواحي 

اكمدير
تعديــــــــــــــــــــــل

بتم يخ  احر   احضر  بمقت�سى 

،قر  الجمع العمم   2823 فبراير   14

االستثنمئي لشركة ام يلــــــــــــــــــــــــــي :
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اسؤولية  ذات   »  SOVIVAL «
احدودة . 

- فوت السيد أازيل الحسي5 588 
بي5 الحصص  حصة اجتممعية ان 
لفمئدة   الشركة،  في  يملكهم  التي 

السيد أفقير احمد.  
، أسممل  وبموجب هذا التفويت 
 (1888( ألف  ان  املكو5  الشركة 
واحر ة  ادفوعة  اجتممعية  حصة 
بملتسموي  اقسمم  أصشح  بملكمال، 
الحسي5  أازيل  السيد  الشركمء  بي5 
588 حصة و السيد أفقير احمد 588 

حصة كذلك. 
- تعيي5 السيد أفقير احمد اسيرا 
إلى  احدودة  غير  ملدة  للشركة  آخر 

جمنب السيد أازيل الحسي5.  
- تعـديل وتحييـن القمنو5 األسم�سي 

للشركة.  
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
  2823 فبراير       28 بتم يخ  بمكمدير 

تحت الرقم 128585 . 
للنشر والشيم5

املسيرين 

460 P

 » SOCIETE » TOMAPRIM
S.A.R.L

 أسمملهم : 1.888.888.88 د هم.
اقرهم االجتممعي :  بلوك د اكتب 
 قم 2 الحي الصنمعي تجزئة ا كمنة 

ايت الول
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 
بعد تقديم حصص للهولدينك

الجمع  احضر  بمقت�سى 
بتم يخ  املؤ خ  للشركمء   االستثنمئي  
26 ديسمبر 2822 لشركة  طوامبريم  
 1.888.888.88 م  أسمملهم  ش.م 

د هم تقر  ام يلي :
 تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 
فالني  السيد   حصص  تقديم  بعد 
في  حصة    18.888 اسممعيل    
فريشنيس  هولدينك   «  أسممل 
اقرهم  ش.و  ش.م.م.   » سينيرجي 
االجتممعي : اكتب  قم 5 بلوك د 63 

تجزئة ا كمنة ايت الول.

طريق  عن  جديد  بريك  وقشول 
بمقدا   الشركة  ان  أسممل  الرفع 

58.888.88 د هم.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  ثم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضشط 
  75 تحث  قم  بمنزكم5  االبتدائية 

بتم يخ   18/81/2823.
461 P

STE IGHIL FRIENDS
SARL

RC: 42111/AGADIR
بتم يخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بموجشه  ثم  والدي   16/11/2822
 IGHIL « بشركة   تغييرات  إحداث 
اسؤولية  ذات  بركة    »FRIENDS
 188888.88 احدودة  أسمملهم 
3  قم  بلوك  واقرهم االجتممعي هو  
تيلدي الحي الصنمعي اكمدير حيت   5

اتفق على اميملي :
الحصص  جميع  تفويت 
االجتممعية ان طرف السيد اتوكيل 
احمد لفمئدة السيد اوجي نو الدين.
احمد  اتوكيل  السيد  استقملة 
تعيي5  و  للشركة  اسير  انصب  ان 
السيد  و  نو الدين  اوجي  السيد 
للشركة  اسيرين  ابراهيم  اتوكيل 
ملدة غير احدودة اع التوقيع بشكل 
اشترك في جميع العقود والحسمبمت 

الشنكية للشركة.
إلى  للشركة  االجتممعي  املقر  نقل 
عالل  بم ع   5 التملي:  قم  العنوا5 
الفم�سي اغم ا8 ايراك بو كم5 اكمدير.
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة.

بمملحكمة   القمنوني  اإليداع  ثم  
 2823/82/16 في  بمكمدير  التجم ية 

تحث    قم 128464 .   
462 P

شركة فريتيب لوجيستيك   
ش.م.م بشريك وحيد

برأسممل قد ه 188.888.88 د هم
بلوك او  قم 226  حي اداي5 ايت 

الول  انزكم5  
الجمع  احضر  بمقت�سى 
بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي  العمم 
املصمدقة  تمت   ،16/81/2823

بمإلجممع على املقترحمت اآلتية :

الطويلب  حفيظ  السيد  قمم    

اجموع  ان  حصة   588 بتفويت 

داخل  يمتلكهم  التي   حصة   1888

الشركة إلى السيد احمد قراوي .   

حفيظ  السيد   استقملة   -

الطويلب ان انصشه كمسير للشركة  

اسيرا  قراوي  احمد  السيد  وتعيي5 

للشركة وذلك ملدة غير احدودة.أام 

التوقيع الشنكي فهو انفصل. 

للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير   -

ان ش.م.م بشريك وحيد إلى ش.م.م     

- تحديث القواني5.  

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  ثم 

بتم يخ  بمنزكم5     االبتدائية  

 : عدد  قم  تحت    83/82/2823:

.258/2823

463 P

 SOCIETE » FELLANI

» PRIMEURS
S.A.R.L 

 أسمملهم 1.888.888.88. د هم.

اقرهم االجتممعي :  بلوك د اكتب 

 قم 1 الحي الصنمعي تجزئة ا كمنة 

ايت الول

تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 
بعد تقديم حصص للهولدينك.

الجمع  احضر  بمقت�سى 

بتم يخ  املؤ خ  للشركمء   االستثنمئي  

26 ديسمبر 2822 لشركة  طوامبريم  

 1.888.888.88 م  أسمملهم   ش.م 

د هم تقر  ام يلي :

تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة 

فالني  السيد   حصص  تقديم  بعد 

في  حصة    18.888 اسممعيل    

فريشنيس  هولدينك   «  أسممل 

اقرهم  ش.و  ش.م.م.   » سينيرجي 

االجتممعي : اكتب  قم 5 بلوك د 63 

تجزئة ا كمنة ايت الول.

طريق  عن  جديد  بريك  وقشول 

بمقدا   الشركة  ان  أسممل  الرفع 

58.888.88 د هم.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضشط 

  74 تحث  قم  بمنزكم5  االبتدائية 

بتم يخ   18/81/2823.

464 P

»BOUKRAA TRANS « شركــــــــــــة

العنوا5 :  قم 16) تجزئة اسكينة 

جممعة الد ا كة أكمدير

السجل التجم ي: 42723 / م ت 

اكمدير

تعديــــــــــــــــــــــل
بمقت�سى احضر احر  واصمدق 

 ،2823 فبراير   81 بتم يخ   عليه 

 : اميلــــــــــــي  العمم        الجمع  قر  

االستثنمئي   »BOUKRAA TRANS «

لشركة ذات اسؤولية احدودة .

 588 وهب السيد بوكراع انوا    -

بي5 الحصص  حصة اجتممعية ان 

لشقيقته   الشركة  في  يملكهم  التي 

بوكراع وفمء.  

أصشح  الهشة  هذه  وبموجب 

ألف  ان  املكو5  الشركة،   أسممل 

واحر ة  ادفوعة  اجتممعية  حصة 

بي5  بملتسموي  اقسم  بملكمال، 

 588 أنوا   بوكراع  السيد  الشركمء 

حصة   588 وفمء  بوكراع  و  حصة 

كذلك.

  - استقملة السيد بوكراع انوا  ان 

اسيرة  وفمء  بوكراع  وتعيي5  التسيير 

وحيدة للشركة  ملدة غير احدودة. 

- تعديل وتحيي5 القمنو5 األسم�سي 

للشركة.  

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

  2823 فبراير        28 بمكمدير بتم يخ 

تحت الرقم 128586 . 
للنشر والشيم5   

املسيرة

465 P
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C.A CONSEIL

 Siège social : 97, 1ER ETAGE, AVENUE

 ,MANSOUR DAHBI, CITE DAKHLA

 Tél/ 85 2( 237 626 Fax 85 2( 22 (1 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE AGADIR LED  
 SARL

MODIFICATION
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

املنعقد في 17/81/2823 ثم بموجشه 

 AGADIR بشركة  تغييرات  احدات 

LED بركة ذات اسؤولية احدودة. 

      حيت قر  ام يلي  :

املوك  حصة   5888 تفويت 

والسيد  امنزوني  اليسمند و  للسيد 

خمتم  السيد  لصملح  كم لو  امنزوني 

الحسي5.

اليسمند و  السيد  استقملة 

امنزوني ان انصشه كمسير.

بقي السيد خمتم الحسي5 اسيرا 

وحيدا للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع   ثم  

  17/82/2823 في  بمكمدير  التجم ية 

تحت    قم  1)1284.   

466 P

 STE  BATIMENT

JARDINAGE ASSOUANE
SARL

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

لشركة بــــمتـــيـتــمــو5 جـــم ديـــنمج أســـوا5 

 2823 فبراير   8( بتم يخ   ش.م.م 

 و بعد االستممع و قراءة املحضر, تقر  

ام يلي :                                                                                                                         

بمشلغ  الشركة  امل  زيمدة  أ8 

الحسمب  اع  بمقميضة   488.888

الجم ي.

 588.888      أ8 امل الشركة 

د همم.

الصالحيمت  جميع  تفويض 

بملشركة  املتعلقة  واالاضمءات 

للسيدة اينة أسوا5.

بكتمبة  القمنوني  االيداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

2823 تحت  28 فبراير  بمكمدير بتم يخ 
 قم 128514 .

467 P

RED PACK 
 SARL AU

 أسممل : 7.888.888  د هم

تجم ي سجل : 47827
 قم التعريف الضريبي 7136)581

 قم املوحد التعريف 

882(881(4888833

املقر  : عمم ة أ، الرقم 12، املكتب 

84، اقماة برج الدالالت، بم ع 

الحسن الثمني، اكمدير
زيمدة  أسممل الشركة 

االستثنمئي  العمم  الجمع  إثر 
قر    2822 12دجنبر  املنعقد بتم يخ 

الشريك االوحد ام يلي :
بمشلغ  الشركة  في  أسممل  زيمدة 

د هم ليصل بذلك ان   2.888.888

اشلغ  إلى  د هم   5.888.888 اشلغ 

7.888.888، د هم عن طريق تقديم 

حصة نقدية.
تعديل الفصلي5 6 و7 ان القمنو5 

األسم�سي للشركة اع أخذهذا التغيير 

بعي5 االعتشم .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتم يخ  ألكمدير  التجم ية 

2823 تحت املرجع 128412.

468 P

 STE HOLDING FRESHNESS

SYNERGY
S.A.R.L AU

AU CAPITAL DE  100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : BLOC D N°63

 BUREAU N°5 LOT ARGANA BP

1382 Z.I AIT

MELLOUL

الزيمدة في  أسممل الشركة عن طريق 
تقديم عيني بمألسهم

الجمع  احضر  بمقت�سى 

املؤ خ  للشريك الوحيد   االستثنمئي  

لشركة    2822 دجنبر   13 بتم يخ 

سينيرجي   فريشنيس  هولدينك 

د هم   188.888 ش.م.م  أسمملهم 

تقر  ام يلي : 

الزيمدة في  أسممل الشركة  برفعه 

ان 188.888 د هم إلى  27.916.588 

د هم  وذلك عن طريق تقديم أسهم 

وحصص السيد فالني اسممعيل التي 

يملكهم في  أسممل كل ان : 

 18.888 بريمو   فالني  بركة 

حصة.

بركة طوام بريم 18.888 حصة.

بركة صوفبريم 17.128 حصة.

بركة اكريسو8 1.855 سهم.

بمشلغ  األسهم  هذه  قوات 

16.588).27 د هم.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  ثم  وقد 

املحكمة  هيئة  لدى  الضشط 

  59 تحث  قم  بمنزكم5  االبتدائية 

بتم يخ 89/81/2823.

469 P

FLY VIRAL
ش.م.م 

نقل اقر الشركة
العمم  الجمع  ملحضر  تشعم 

بأكمدير  املؤ خ  للشركمء  االستثنمئي 

بتم يخ  )1 /81/  2823  قر ت بركة 
يسموي   ذات  أسممل  فيرال  فالي 

 81 واقرهم  قم  د هم   188.888

عمم ة السالم بم ع الشيخ السعدي 

تلشو جت أكمدير اميلي :

العنوا5  إلى  الشركة  اقر  نقل 

التملي :

اكتب  قم 4 الطمبق األول عمم ة 

عيمض  القم�سي  بم ع  أكمدير  برج 

أكمدير.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

بمكمدير بتم يخ 17 فبراير 2823، تحت 
 قم ))1284.

470 P

BIOG BHA
 SARL

احضر الجمع العمم االستثنمئي 
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 84/11/2822  قر اسمهمو 

الشركة ام يلي :
-1 تحويل اقر الشركة الى دوا  تي5 
خزا زادا اواحند جممعة واد الصفم 

بيوكرة بتوكة ايت بمهم.
تحيي5 القمنو5 االسم�سي للشركة.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  ثم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
تحت   15/82/2823 بتم يخ  بمكمدير 

 قم 128455  .   
471 P

STE  BIGAZI TRADIVE   
SARL.AU 

السجل التجم ي 489)1
تعديل

بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ 
2823/82/14 قر  اميلي :

تجزئة  ان  الشركة   اقر  تحويل 
الى  الول  ايت   34 السعمدة  قم 
العنوا5  تجزئة السعمدة  قم 77 ايت 

الول.
تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة.

بكتمبة  القمنوني  االيداع  تم 
الضشط بمملحكمة بإنزكم5 تحت  قم 

349 بتم يخ 17/82/2823.
472 P

LAMLIH CAFTAN
SARL AU

املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
بتم يخ  31/81/2823  بمنزكم5  قر ت  
الجمعية العماة االستثنمئية لشركة 
     LAMLIH CAFTAN SARL AU

اميلي :    
 : املفر الجديد  تغيير اقر الشركة. 
كراج  ثم 1 زنقة   738A حي تغزوت1 

تراست  انزكم5. 
لدي  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  انزكم5  االبتدائية  املحكمة 

21/82/2823  تحت  قم 379 .
473 P
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PRESTIGIO CAR RENTAL

ش.م.م

الرأ8 امل 188.888 د هم

الرقم 1871 عمم ة اسجد لشنم5 

املدينة الجديدة اكمدير

نــقل املقر
الشريك   85/81/2823 يواه 

 PRESTIGIO CAR لشركة  الوحيد 

RENTAL بركة احدودة املسؤولية 

د هم   188.888 امل  الرأ8  ذات 

كمئنة بمكمدير صمدق على ام يلي : 

 prestigio car« بركة  اقر  نقل 

rental« بركة احدودة املسؤولية.

2 حي سيدي  بلوك   42 ان الرقم 

احمد اكمدير. 

اسجد  عمم ة   1871 الرقم  الى 

لشنم5 املدينة الجديدة اكمدير.

تم اإليداع القمنوني بكتمبة ضشط 

املحكمة التجم ية بمكمدير في 89 فبراير 

2823 تحت  قم 128485.  

474 P

NEOCOMAR  شركة

 ش.م.م 

املقر االجتممعي :  قم 6 زنقة 3989 

حي القد8 الدبيرة الجهمدية

 قم السجل التجم ي :1)261 انزكم5

العماة  الجمعية  قر ت 

بتم يخ  املنعقدة  االستثنمئية 

38/81/2823 اميلي : 

الحملي  االجتممعي  املقر  تحويل 

حي   3989 زنقة   6 :  قم  للشركة ان 

:  قم  إلى  القد8 الدبيرة الجهمدية، 

15 بلوك أ زنقة 12 حي العهد الجديد 

ايت الول.

تحيي5 القمنو5 األسم�سي للشركة.

لدى  تم   : القمنوني  اإليداع 

بتم يخ  بمنزكم5،  االبتدائية  املحكمة 

21/82/2823، تحت  قم 2)3.

475 P

شركة ايطابليسمون بلحادج 

دونسينيومون  دو كوندويت

اي دو كود دو لغوت

ش.م.م بشريك وحيد

برأسممل اجتممعي 188.888 د هم

بقة  قم 82 الطمبق الثمني تجزئة 

 قم 3478 تيليال أكمدير

الجمع  احضر  بمقت�سى 

بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي  العمم 

املصمدقة  تمت   ،83/81/2823

بمإلجممع على املقترحمت اآلتية :

تحويل املقر االجتممعي للشركة إلى 

العنوا5 التملي :  قم 685 بم ع املنم ة 

حي تيليال تكوين اكمدير.

األسم�سي  القمنو5  تحديث 

للشركة.  

صالحيمت.                                                      

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بأكمدير بتم يخ 17/82/2823  

تحت عدد  قم 128496/2823.

476 P

 SUDAF

بركة احدودة املسؤولية الشريك 

الوحيد   

 أسمملهم  : 3.888.888 د هم

اقرهم االجتممعي :  قم 26 زنقة 

الزيزفو5  حي الداخلة أكمدير

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

قر     2823 ينمير   28 في  املؤ خ 

الشريك الوحيد للشركة  اميلي : 

السيد   السمبق  املسير  اقملة 

السعيد الحمري وابراء ذاته.

تعيي5 السيد خملد املربوح كمسير 

وحيد للشركة ملدة غير احدودة.

التوقيع االجتممعي للسيد  اعطمء 

خملد املربوح.

للسيد  الشنكي  التوقيع  اعطمء 

السعيد الحمري. 

تعديل القمنو5 االسم�سي للشركة . 

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 

2823 تحت  15 فبراير  بأكمدير بتم يخ 

 قم  128449 .

477 P

 MAOUASSIM VOYAGES
عمم ة 3X  قم 4الشم ع الرئي�سي 

اوالي عشد هللا اكمدير

العمدي  غير  العمم  الجمع  خالل 

82/2823/)8 تم اتخمذ  املنعقد يوم 

القرا  بشم5 التغييرات التملية :  

تعيي5 استقملة املسير للشركة:

ايت  السيد  استقملة  تعيي5 

وجميض عيممد كمسير للشركة 

وبهدا يشقى السيد ايت وجميض 

لحسن كمسير وحيد للشركة وذلك 

ملدة غير احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 13/82/2823 التجم ية بأكمدير يوم  

تحت  قم 128434.

478 P

ADEUNIS CAR
بركة احدودة املسؤولية

ان بريك واحد

 أسمملهم 188.888 د هم

بلوك G74، عمم ة عمر  قم 3 ،

حي الهدى - أكمدير -

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بموجب 

قر   أكمدير  ب   2823 )1 ينمير 

 ADEUNIS الشريك الوحيد لشركة 

CAR  ام يلي :

الجوهري  السيد  املسير  استقملة 

جممل الدين.

تعيي5 السيد بمملهول التمقي اسيرا 

ملدة غير احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ان  فبراير   21 يوم  بأكمدير  التجم ية 

سنة 2823 تحت  قم  128521.    

479 P

 SOCIETE COMPTOIR

TELECOM - CORTEM

بركة ذات اسؤولية احدودة

الشملغ  أسمملهم  : 88.888) د هم

و الكمئن اقرهم الرئي�سي: بم ع 

املنصو  الذهبي تجزئة )34،

حي الداخلة - اكمدير

السجل التجم ي  قم 12849

املحكمة التجم ية بمكمدير

وفمة بريك
الجمع   اداوالت  بموجب 

بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي  العمم  

بركة  بركمء  قر    ،  13/81/2823

 »COMPTOIR TELECOM«

بركة  وهي   ،CORTEM بمالختصم  

امل  برأ8  احدودة  اسؤولية  ذات 

اقرهم  والكمئن  د هم،   800،000

الرئي�سي بم ع املنصو  الذهبي تجزئة 

)34، حي الداخلة – اكمدير. اميلي :

السيدة  الشريك  وفمة  تسجيل 

فطيمة الشم ،

في  و ثتهم  تمثيل  على  وافق 

اجتممعمت الجمعية العماة العمدية 

وغير العمدية:

الكحل  ايت  هللا  عشد  السيد 

22/89/1966،الحمال  اواليد  ان 

 ،JC11477الوطنية  قم للشطمقة 

العدلي  للعقد  طشقم  قمنوني  امثل 

املؤ خ ب  23/12/2822.

القمنو5  تحيي5  و  تعديل  قر  

األسم�سي للشركة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بمكمدير  التجم ية  املحكمة  ضشط 

تحت  قم   .2823/82/15 بتم يخ 

.128444

تم  تعديل  السجل التجم ي  قم 

ضشط  كتمبة  نفس  لدى   12849

املحكمة التجم ية  املذكو ة.

480 P
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 ABELMO شركة

 ELECTRONIQUE

بركة ذات املسوولية املحدودة، 

الشملغ  أسمملهم 1.888.888 د هم

املقر الرئي�سي: الشقة  قم 85، عمم ة 

براد، بلوك E ،بم ع 11 ينمير، حي 

الداخلة، اكمدير

السجل التجم ي  قم 7)57

املحكمة التجم ية بمكمدير

وفمة بريك
الجمع   اداوالت  بموجب 

بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي  العمم  

بركة  بركمء  قر    ،13/81/2823

 ،»ABELMOELECTRONIQUE «

وهي بركة ذات اسؤولية احدودة 

د هم،  1،000،000 امل   برأ8 

 و الكمئن اقرهم الرئي�سي: الشقة  قم 

 11 ،بم ع   E بلوك  عمم ة براد،   ،85

ينمير، حي الداخلة، اكمدير. اميلي :

السيدة  الشريك  وفمة  تسجيل 

فطيمة الشم ،

في  و ثتهم  تمثيل  على  وافق 

اجتممعمت الجمعية العماة العمدية 

وغير العمدية:

الكحلمن  ايت  هللا  عشد  السيد 

الحمال   ،22/89/1966 اواليد 

 ،JC11477الوطنية  قم للشطمقة 

العدلي  للعقد  طشقم  قمنوني  امثل 

املؤ خ ب  : 23/12/2822.

القمنو5  وتحيي5  تعديل  قر  

األسم�سي للشركة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بمكمدير  التجم ية  املحكمة  ضشط 

تحت  قم   .2823/82/15 بتم يخ 

.128444

التجم ي  السجل  تعديل   تم  

لدى نفس كتمبة ضشط    57(7  قم 

املحكمة التجم ية  املذكو ة.

481 P

STE CHAR SERVICE
 SARL AU

الجمعية  احضر  بمقت�سى 
يوم  املنعقدة  االستثنمئية  العماة 
تقر   الشركة  بمقر   87/82/2823

ام يلي :
األاوال  تحويل  نشمط  اضمفة 

للشركة.
أسس فرع للشركة بمملحل الكمئن 
بمركز بيوكرى   13 البريد  قم  بزنقة 

ابتوكة ايت بمهم.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  قم)36  بمنزكم5  االبتدائية 

بتم يخ28/82/2823.
482 P

 STE MERVEILLE DE L’EST
INVEST

بتم يخ  احر   احضر  بمقت�سى 
العمم  الجمع  قر     2823 ينمير   27
اسؤولية  دات   لشركة  االستثنمئي 
 MERVEILLE DE L’EST احدودة 

INVEST SARL  ام يلي : 
  تغيير اسم الشركة.

توسيع غرض الشركة.
بمملحكمة  تم  القمنوني:  اإليداع 
 ,17/81/2823 بمنزكم5  اإلبتدائية 

تحت  قم 354.
483 P

KBA HOLDING
RC : 5701

بمقت�سى اداوالت اجلس اإلدا ة 
 ،2821 أكتوبر   25 بتم يخ  املنعقد 

تقر  ام يلي :
للشركة  القمنوني  الشكل  تحويل 
ذات  بركة  إلى  اجهولة  بركة  ان 

املسؤولية املحدودة
استدعمء الجمع العمم االستثنمئي

أسئلة اتنوعة
انح السلط لإلجراءات

املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر   11 في  بملداخلة  االبتدائية  

2821 تحت  قم 4)2821/17
484 P

 CENTRE D’IMAGERIE
 MÉDICALE ET DE

RADIOLOGIE
RYAD ACHIFAE D’AGADIR

بركة احدودة املسؤولية
 أسممل 688888 د هم

RC 54365
الكمئنة ب 129 بم ع أحمد أخنوش 

- 8818) أكمدير
اإلستثنمئي  العمم  الجمع  قرا  

الصمد  بتم يخ 6 ينمير 2823
تحويل الشركة املدنية املهنية الى  

بركة ذات اسؤولية احدودة.
 تجديد القمنو5 األسم�سي بملكمال.

اإلبقمء على 4 اسيرين بركمء:
األطشمء :

حصة   1288 املالطف  اونيم 
اجتممعية،

1288 حصة  عشد هللا عشد الوافي 
اجتممعية،

حصة   1.288 طنطموي   بيد 
اجتممعية

حصة   1288 الخيملي  وعمر 
اجتممعية.

بركمء آخرو5:
األطشمء :

حصة   688 الوافي  عشد  سم ة 
اجتممعية.

حصة   688 ارتجي  وهجر 
اجتممعية.

الدكتو   بيد   : الطبي  املدير 
طنطموي.

إيداع بمملحكمة التجم ية عدد 51 
.1284

485 P

 SOCIETECH
SARL  AU 

Au Capital de 100 000 Dhs
 Siège Social: N° 84 LOT
 ALWADNOUNYIA HAY
.AMHAIRICH GUELMIM
ICE: 003241131000050

تـــأسيــس

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بركة  تأسيس  تم   ،81/82/2823

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  بمملميزات التملية :

.SOCIETECH : التسمية

بملتجزئة   : االجتممعي  املقر 

ااحيريش  حي   (2 الوادنونية  قم 

كلميم.
د هم   188.888  : الرأسمـــــــــــــمل 
فئة  ان  حصة   1888 على  اقسمة 

188 د هم.
الهـــــدف:  اقمول في أبغمل اختلفة 
إعالايمت/  الشنمء/ابراج  وأبغمل 
االلكترونية  األجهزة  في  التجم ة 

واألدوات املكتبية.
املسير القمنوني: احسي5 عمدل. 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  بكلميم   االبتدائية 

16/82/2823  تحت  قم532.
486 P

 SOCIETE STERIFLOW
SERVICES MAROC

SARL AU
 أسمملهم : 188.888 د هم

صندوق  قم 5 إقماة D 3  قم 23 
حي الداخلة أكمدير

اكمدير. 48175 8.ت
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

غيرالعمدي، فقد تقر ام يلي :
أسهم  جميع  بيع  على  املوافقة 
السيد احمد الربيع، حمال الشطمقة 
   258 أي   ،B535(72 الوطنية  قم 
 SOCIETE STERIFLOWان سهم 
 SOCIETE إلى   ،MAROC SARL

.STERIFLOW SAS
قر  الشركمء تغيير الشكل القمنوني 

.SARL AU  إلى SARL للشركة ان
السيد  استقملة  على  املوافقة 
علي اممد، ان اهماه كمسيراسمعد 
سيال د  السيد  وتعيي5  للشركة 
امثيوهنري لويس، حمال جواز السفر 
جنسية  ان   ،13FV89586  قم 
 ,1973/11/15 سنة  ازداد  فرنسية 

الكسند   يشو  فيال   14 في  القمطن 

كمدير جديد بم يس فرنسم.   75819 

 و اسير للشركة لفترة غير احددة.
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الشركة  فإ5  لذلك،  ونتيجة 
الوثمئق  بجميع  التزاة  ستكو5 
التوقيع  خالل  ان  بهم،  املتعلقة 
 M. CILLARD الفردي للمسير الوحيد

.MATTHIEU HENRI
تعديل النظمم االسم�سي للشركة.

القيمم  الصالحيمت  اعطمء 
بمإلجراءات القمنونية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية ألكمدير يوم 17 فبراير2823 

تحت عدد 128 5)4 .
487 P

 STE  ESSOUGI Y   
TRANSPORT

 SARL. AU
السجل التجم ي : 15327 

بمقت�سى عقد عرفي احر  بتم يخ  
)83/87/281 قر  اميلي : 

338  حصة ان طرف السيد  بيع 
الحسن بمدو الى السيد الحسن بمدو 
السيد  حصة ان طرف   348 بيع  و 

احمد بمدو ألى السيد الحسن بمدو.
تحيي5 القمنو5 االسم�سي للشركة.

احمد بمدو ان  استقملة السيد  
بمدو  الحسن  السيد  وتعيي5  االدا ة 

اسير جديد وحيد للشركة.
بكتمبة  القمنوني  االيداع  تم 
االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
بتم يخ   37(7 تحت  قم  بملعيو5 

.24/87/281(
488 P

SOCIETE BO ETUDES 
SARL AU

 أ8 املهم : 188.888 د هم
املقر االجتممعي : احل تجم ي

 قم 253 بم ع القد8 د ب الجديد 
تم ودانت

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
االستثنمئي  العمم  للجمع  املعمدل 
لشركمء بركة » بو د اسمت « ش.م.م 
2823م،  فبراير   15 بتم يخ  املؤ خ 

تقر  ام يلي:

للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 

إلى العنوا5 التملي: »احل تجم ي  قم 

حي  غمندي  بم ع  انير  قسم ية   8(

الداخلة أكمدير«.

القمنو5  ان   4 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة.

الجديد  األسم�سي  القمنو5  تشني 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بملشريك الوحيد »بو د اسمت «.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

املحكمة االبتدائية بتم ودانت بتم يخ 

21/82/2823م تحت  قم : 128.

489 P

SOCIETE EUROFASTECH 

SARL

 أ8 املهم 188.888 د هم

املقر االجتممعي :  قم )) بلوك ) 

بنسركمو أكمدير

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

لشركمء بركة »أو و فمستك« ش.م.م 

2822م،  دجنبر   18 بتم يخ  املؤ خ 

تقر  ام يلي :

إبتداء  للشركة  املسشق  الحل 

وكذلك   18/12/2822 تم يخه   ان 

وضعهم  هن التصفية الودية.

قسيس؛  هشمم  السيد  تعيي5 

الوطنية  قم  التعريف  بطمقة 

»اسؤول  بصفة  ))J4462؛ 

التصفية« طيلة ادة التصفية.

الطمبق   85 »اكتب  قم   : تعيي5 

املعد   زنقة   19 عمم ة  قم  الثمني 

كمقر   »(8878 أكمدير  السالم  حي 

للمراسالت ولتشليغ كل عقود ووثمئق 

التصفية.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

بتم يخ  بأڭمدير  التجم ية  املحكمة 

تحت  قم:  21/82/2823م، 

.128537

490 P

SOCIETE DAR EL IRFAN

SARL AU

 أ8 املهم : 188.888  د هم

املقر االجتممعي:  قم 51 زنقة 972 

حي السالم أكمدير

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

االستثنمئي  العمم  للجمع  املعمدل 

لشركمء لشركة »دا  العرفم5« ش.م.م 

2822م،  نونبر   14 بتم يخ  واملؤ خ 

تقر  ام يلي :

االجتممعي  الهدف  نطمق  توسيع 

للشركة ليصشح كملتملي :

دا  النشر.

أبغمل اتعهد اإلعالنمت وطشمعة 

اإلبهم .

التفموض.

القمنو5  ان   3 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة.

الجديد  األسم�سي  القمنو5  تشني 

للشركة ذات املسؤولية املحدودة ان 

الشريك الوحيد دا  العرفم5.

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

االستثنمئي  العمم  للجمع  املعمدل  

لشركمء لشركة »دا  العرفم5« ش.م.م 

واملؤ خ بتم يخ 16 ينمير 2823، تقر  

ام يلي:

للعنوا5  الشركة  اقر  تحويل 

الكمئن برقم  التجم ي  »املحل  التملي: 

بم ع عشد هللا كنو5 حي السالم   97

أكمدير«.

القمنو5  ان   4 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة.

الجديد  األسم�سي  القمنو5  تشني 

للشركة ذات املسؤولية املحدودة ان 

الشريك الوحيد «  دا  العرفم5 «.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

بتم يخ  بأڭمدير  التجم ية  املحكمة 

21/82/2823 تحت  قم 128532.

491 P

SOCIETE BENRAJA BTP 

SARL AU

 أ8 املهم  : 188.888 د هم

املقر االجتممعي : بقة  قم 82

حي الزنمكي أو ير أكمدير

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

لشركمء بركة » بن  جم بتب « ش.م.م 

2823م،  ينمير   81 بتم يخ  واملؤ خ 

تقر  ام يلي :

الحصص  تفويت  على  املصمدقة 

لحسن  جب  السيد  يملكهم  التي 

لصملح السيد  بيد بن براهيم.

تحيي5 الئحة الشركمء كملتملي : 

 1888 براهيم  بن  السيد  بيد 

حصة.

السمبق  املسمعد  املسير  استقملة 

التسيير  ان  لحسن  جب  السيد 

براهيم؛  بن  السيد  بيد  تعيي5  و 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

جديدا  اسيرا  JB385158؛    قم 

و وحيدا للشركة لفترة غير احدودة.

والشنكي  اإلجتممعي  التوقيع 

الوحيد بمسم الشركة للسيد  بيد 

بن براهيم.

االجتممعي  الهدف  نطمق  توسيع 

للشركة ليصشح كملتملي:

األبغمل العماة أو الشنمء.

انعش عقم ي.

التفموض.

تعديل الفصول 3، 6، 7، 14 و16 

ان القمنو5 األسم�سي للشركة.

الجديد  األسم�سي  القمنو5  تشني 

املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 

بملشريك الوحيد  بنرجم بتب.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم  لقد 

بتم يخ  بأڭمدير  التجم ية  املحكمة 

21/82/2823م، تحت  قم128535.

492 P
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ائتممنيم5 أيت الول«فـيكـمم كونسيلتنك«

عمم ة الصديق الطمبق الثمني طريق تزنيت 

بم ع الحسن الثمني  أيت الول.

2)18عمم ة جممل الطمبق الثمني  بم ع القصر 

الشلدي  أكــــمديــر.

 SOCIETE- JH WORLD

TRADE
S.A.R.L -AU

 قم 17 بم ع الربمط الحي الصنمعي 

تمسيال الجهمدية انزكم5

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

 23/81/2823 بتم يخ  االستثنمئي 

 JH WORLD TRADE لشركة 

ش.ذ.م.م.ش و. 

تمت املصمدقة على ام يلي :

تغيير املقر االجتممعي للشركة إلى 

العنوا5 التملي :
الحي  الربمط  بم ع   17  قم 

الصنمعي تمسيال الجهمدية انزكم5

املسير  جوهم ي  حمزة  السيد 

  JH WORLD TRADE الوحيد لشركة

ش.ذ.م.م.ش و. »ملدة غير احدودة.

لقد تم اإليداع  اإليداع القمنوني. 

بمنزكم5  االبتدائية  املحكمة  لدى 

بتم يخ   38/81/2823 تحت  قم 225 

السجل التجم ي  قم 31)27  .

493 P

RESIDENCE OUAZARI
ش.م.م.

 أسمملهم 4.888.888 د هم

 C املقر االجتممعي :  قم 4، قطمع

املنطقة السيمحية فونتي أكمدير

تفويض التوقيع وصالحيمت إدا ة 
الشركة

العمم  الجمع  احضر  بموجب 

استثنمئية  بصفو  املنعقد  العمدي 

وبنمء   ،2822 أبريل  فمتح  بتم يخ 

الصمد  عن   2553 الحكم  قم  على 

بتم يخ بأكمدير  التجم ية   املحكمة 

 )1 أكتوبر 2822 الذي ق�سى بصحة 

املحضر الجمع العمم العمدي املنعقد 

بصفة استثنمئية املنعقد بتم يخ فمتح 

أبريل 2822 تقر  في ام يلي :

إعطمء صالحيمت التوقيع املنفرد 

وجميع  الشنكية  األو اق  جميع  على 

العقود كيف ام كمنت طشيعتهم لشركة  

للمسير   ،RESIDENCE OUAZARI

لشطمقة  الحمال  السيد عمم  وز ي، 

وذلك   ،BJ344689 التعريف  قم 

بملتوقيع على جميع األعممل املتعلقة 

الشنكي  والتوقيع  الشركة  بنشمط 

بمسم ونيمبة عن الشركة.

على  ويصوت  العمم  الجمع  يقر  

لصالحيمت  الخمص  التفويض  ا5 

عمم   السيد  يمم سهم  الشركة 

الحمال لشطمقى التعريف  قم  وز ي، 

له  سيكو5  والذي   ،BJ3444689

وحده سلطمت اتخمذ القرا  واملسؤول 

بأنشطة  املتعلق  أعممل  جميع  عن 

الشركة طشقم للفترة 3 ان املمدة 15.1 

ان النظمم األسم�سي.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم  وقد 
التجم ي  السجل  بمصلحة  الضشط 

لدى املحكمة التجم ية بأكمدير بتم يخ 

23 فبراير 2823 تحت  قم )12855.

بمثمبة اقتطف وبيم5

494 P

ميلينديست
MILLINDIST

S.A.R.L

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تقمطع حي اوزا ت و بم ع انفم، 

اقماة الجنة الصغيرة، الطمبق 

السمبع الدا  الشيضمء

بتم يخ  عرفي  عقد  بموجب 

16 ينمير 2823، تقر  تأسيس بركة 

بملخصمئص التملية :

التسمية : ايلينديست. 

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

جميع  استيراد   : الشركة  نشمط 

أنواع الشضمئع املصرح بهم.

تقمطع حي اوزا ت و بم ع  املقر: 

الطمبق  اقماة الجنة الصغيرة،  انفم، 

السمبع الدا الشيضمء.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثهم الفعلي.

ألف  بممئة  احدد   : اململ   أ8 

ألف  إلى  اقسم  د هم،   )188.888(

د هم   )188( بممئة  حصة   )1.888(

حصة، اوزعة على الشركمء كمم هو 

اذكو  أدنمه :

السيد  بيد الجم ي 88) حصة ؛

 288 عصمم  هللا  عشد  السيد 

حصة.

الشركة  صمفي  بح  يوزع   : الربح 

القمنونية  االستقطمعمت  بعد 

والقمنونية على جميع الشركمء بنسشة 

عدد األسهم العمئدة لكل انهم. 

التسيير : تم تعيي5 السيد كمسير 

وحيد للشركة ولفترة غير احدودة.

لدى  والتسجيل  اإليداع  تم 

الشيضمء  بملدا   التجم ية  املحكمة 

تحت السجل التجم ي  قم  الكبرى  

572417 بتم يخ 16 فبراير 2823.

495 P

 WASSIE DEVELOPPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
 أسمملهم 188.888 د هم

املقر االجتممعي : 59، بم ع 

الز قطوني، الطمبق 6،  قم )1 

الدا الشيضمء

 قم السجل التجم ي : 571941

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنو5  وضع  تم   2823 ينمير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

اميزاتهم كملتملي :

 wassie  : القمنوني  اإلسم 

.developpement

الخدامت   : االجتممعي  الهدف 

واالستشم ات املتعلقة بملتدبير.

بم ع   ،59  : االجتممعي  املقر 

 ،1( 6،  قم  الطمبق  الز قطوني، 

الدا  الشيضمء.

املدة : 99 سنة.

مليمء  بلحسن  السيدة   : الشركمء 

القمطنة بـ 13 بم ع ابن هالل الطمبق 

2 الشقة 4، املعم يف والسيدة  ضمء 

انضرونة  بتجزئة  القمطنة  سنمء 

الطمبق 2 الشقة 3 عي5 الشق، الدا  

الشيضمء.

حدد اشلغ الرأسممل   : الرأسممل 

 1888 د هم اقسم إلى   188.888 في 

حصة ان فئة 188 د هم ؛

السيدة  تعيي5  تم   : التسيير 

بلحسن مليمء القمطنة بـ 13 بم ع ابن 

4، املعم يف  2 الشقة  هالل، الطمبق 

طشقم  للشركة  قمنونية  كمسيرة 

ملقتضيمت القمنو5 األسم�سي.

بملسجل  الشركة  تسجيل  تم 

الشيضمء  الدا   ملدينة  التجم ي 

تحت الرقم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.571941
املمثل القمنوني
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 AFRICAN HOTEL

DEVELOPMENT AGDAL
S.A.R.L.A.U

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 أ8 امل الشركة 188.888,88 

د هم

املقر االجتممعي:  6  بم ع 

حسن سكتم ني سيدي بليوط 

الدا  الشيضمء 

تأسيس بركة

السجل التجم ي عدد: 572275

بتم يخ  عرفي  عقد  بموجب 

الشيضمء,  بملدا     28/81/2823

اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

احدودة ذات الشريك الوحيد تحمل 

املميزات التملية :

  AUAFRICAN HOTEL : التسمية

.DEVELOPMENT AGDAL SARL

اسؤولية  ذات  بركة   : الصفة 

احدودة ذات الشريك الوحيد.

سكتمني  بم ع حسن    6  : املقر 

سيدي بليوط الدا  الشيضمء.
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الهدف :

والوحدات  اإلقمامت  كراء 

الفندقية,

توقيع اعمهدات تسيير اإلقمامت 

والوحدات الفندقية.

اإلقمامت  أنواع  جميع  استغالل 

والوحدات الفندقية بصفة عماة.

اند  دلك  و  سنة   99  : املدة 

تسجيلهم بملسجل التجم ي.

الرأ8 اململ :  188.888.88 د هم
السنة االجتممعية  تبتدئ ان أول 

كل  أخر دجنبر ان  في  تنتهي  و  ينمير 

سنة.

التسيير :

فريديريك   طريك  بم   : السيد 

كروستيت الحمال لشطمقة التسجيل 
.BE67(77F : قم 

خيمطي الحمالة  ء  عطم   : السيدة 

 : الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

.BE(83992

بملسجل  الشركة  تقييد  تم   

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  التجم ي 

الشيضمء في تم يخ 15/82/2823 تحت 
 قم 745)5)88.

للنشر

497 P

 SOCIETE AL OMANAA

IMPORT ET EXPORT
 SARL

السجل التجم ي 165 533 

إبهم  التأسيس

بموجب عقد عرفي بإاضمء خمص 

بتم يخ 25 ينمير2822 بملدا  الشيضمء 

اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

احدودة وفقم للخمصيمت اآلتية :

التسمية :

 SOCIETE  AL OMANAA

                         IMPORT ET EXPORT  S.A.R.L

* الرأسممل : 888.88 188 د هم. 

تم تقسيمهم إلى 1888   حصة.

*  الشركمء :

 28 الرحمموي   نو ة  السيدة   -

حصة.

- السيد حمدي عشد الرحيم عشده 
اد يس 48 حصة.

السيد  إبراهيم  فتحي  السيد   -
عشد به  48 حصة

* املقر االجتممعي - بزاوية بم ع لال 
كمليس  إقماة  العرعم   يمقوت وزنقة 
عمم ة 89 الطمبق 4 الشقة 17 الدا  

الشيضمء  
للسيدة  إسنمده  تم   : التسيير   *

نو ة الرحمموي.
* الهدف :

وبراء  وبيع  وتصدير  -استيراد 
الغذائية؛  املنتجمت  جميع  وتجم ة 
نصف  واملنتجمت  الخمم  املواد 
جميع  وكذلك  النهمئية  أو  املصنعة 

امللحقمت الالزاة للتشغيل 
وبراء  وبيع  وتصدير  -استيراد 
التجميل  استحضرات  جميع 
واملواد  واالصطنمعية؛  الطشيعية 
الطشية  وغير  الطشية  االستهالكية 

واعدات املختبرات
وبراء  وبيع  وتصدير  --استيراد 
النسيج  انتجمت  جميع  وتجم ة 

واملالبس 
*  املدة : 99 سنة.

بمملركز  تم  القمنوني  اإليداع 
الشيضمء  بملدا   لالستثمم   الجهوي 
فبراير   21 بتم يخ  التجم ي  بملسجل 

2822 تحت  قم 13541).
498 P

 CEMADE CENTRE MAROCAINE

D’EXPERTISE

TEL : 0522 93 10 10

ك إم برودوكت ماروك
» K M PRODUCT MAROC

بركة ذات اسؤولية  
احدودة بشريك واحد 
 أسمملهم 188.888د هم

تأسيس
اؤ خ   عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
فبراير  فمتح  بتم يخ  الشيضمء  بملدا  
أسم�سي  قمنو5  تحرير  تم   ،  2823
احدودة  اسؤولية  ذات  لشركة 

بشريك واحد خمصيتهم كملتملي :

برودوكت  إم  »ك   : التسمية   -

K M PRODUCT MAROC »ام وك

يتحدد هدف الشركة    : الهدف    -

بإيجمز كمم يلي:

وكملة لتحويل األاوال وطنيم.

تحويل واستالم األاوال دوليم

دفع الفواتير.

دفع الرسوم و الضرائب.

دفع الضريشة على السيم ات.

التجم ة  ملشتريمت  النقدي  الدفع 

اإللكترونية.

براء تذاكر النقل.

تسجيل وإيداع امللفمت الصحية 

للضمم5  الوطني  بملصندوق 

االجتممعي.

اكتشة و و اقة تجم ة لوازم أدوات 

واعدات اكتبية.

أعممل اختلفة.

التجم ة.

العمليمت  جميع  وعموام   •

اململية،  الصنمعية،  التجم ية، 

لهم  التي  العقم ية،   غير  أو  العقم ية 

ا تشمط اشمبر أو غير اشمبر بملغرض 

أعاله والتي ان بمنهم أ5 تسمعد على 

إنممء الشركة وكذلك كل املسمهممت 

كم5  املشمبرة كيفمم  أو غير  املشمبرة 

أهداف  تتشع  اقموالت  في  بكلهم 

اممثلة أو ارتشطة.

العملية  جنم5  االجتممعي:  املقر   -

املجموعة السكنية 1 عمم ة 9 الطمبق 

األ �سي احل  قم 55 دا  بوعزة  الدا  

الشيضمء

- املدة : 99 سنة.
 188.888 في  حدد  اململ:  -  أ8 

كل  حصة   1888 إلى  اجزأة  د هم  

احر ة  د هم،   188 بقيمة  واحدة 

احمد  السيد  لفمئدة  نقدا  كمالة 

الخنشوفي 1888 حصة.

احمد  السيد  عيي5   : التسيير   -

غير  ملدة  للشركة  اسيرا  الخنشوفي 

احدودة.

- السنة اململية  : ان  فمتح  ينمير 

إلى 31 دجنبر.

: %5 لالحتيمط القمنوني  - األ بمح 

والشمقي إام يوزع أو يخصص لتكوين 

احتيمطي اضمفي.

تسجيل الشركة بملسجل  تم    II-

 22 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ي 

فبراير 2823  تحت   قم 573325.
ان أجل التلخيص واإلبهم 

499 P

شركة جاكوب فونكسيون

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 أسمملهم 88 18.888 د هم

املقر اإلجتممعي : اكتب  قم 2 ، على 

اليمي5 ، بقة  قم 6 ، زاوية الطريق 

طم ق ابن زيمد وابن عمئشة  

اقماة اكسيل ديو ، املشنى )1، 

اراكش

بتم يخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تقر  وضع النظمم   ،2822 أبريل   26

ذات  للشركة  املؤسس  األسم�سي 

بريك  ان  املحدودة  املسؤولية 

بملخصمئص  تتميز  والتي  وحيد، 

التملية :

جمكوب  بركة   : التسمية   -

فونكسيو5.

: بركة  ذات اسؤولية  الصفة   -

احدودة.

- غرض الشركة : 

أنشطة األسر املعيشية كصمحب 

لحسمبهم  املنزليي5،  للعممل  عمل 

الخمص أو نيمبة عن آخرين.

العمملة  إدا ة  خدامت  جميع 

أو لحسمب  املنزلية لحسمبه الخمص 

الغير.

املنزلي،  التدبير  الصيمنة، 

خدامت  الخمص،  األان  الحراسة، 

البستنة لحسمبه الخمص أو نيمبة عن 

الغير.

الضيمفة  ودو   املطمعم  إدا ة 

لحسمبهم الخمص أو نيمبة عن الغير.



4313 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

اكتب  قم   : االجتممعي  املقر   -
زاوية   ،6 بقة  قم  على اليمي5،   ،2
الطريق طم ق ابن زيمد وابن عمئشة، 
 ،1( املشنى  ديو ،  اكسيل  اقماة 

اراكش.
- املدة : 99 سنة.

- الرأسممل : 18.888 د هم تجزئة 
فئة  ان  اجتممعية  حصة   188 إلى 

188 د هم للواحدة.
ادو  السيد  عي5    : التسيير   -

جوستم5 كوتوبو، اسيرا للشركة.
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع   -
الضشط  كتمبة  لدى  القمنوني 
بتم يخ   بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 
 ،144519 87/82/2823تحت  قم 

السجل التجم ي  قم 133865.
500 P

STE FIDAFCO SARL

COMPTABLE AGREE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

LUCIANI IMMOBILIARE
تأسيس بركة ش.م .م

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بملشيضمء،   89-81-2823
احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
املسؤولية تتسم بملخصمئص التملية:

 LUCIANI  : التسمية 
IMMOBILIARE ش.م .م.

الشنمء     : االجتممعي  الهدف 
والتجهيز .

اإلنعمش العقم ي.
18 زنقة الحرية   : املقر االجتممعي 

الطمبق 3 الشقة 85 الدا  الشيضمء.
في   حدد   : االجتممعي  الرأسممل 
على1888  اوزعة  د هم،   188888
188 د هم  حصة اجتممعية ان فئة 
على  كليم  حر ت  الواحدة  للحصة 

الشكل التملي:
العمراوي  عشدالرحيم   *السيد 

588 حصة.
السيد لبريكي سعيد 588 حصة

املدة : 99 سنة.
السنة االجتممعية : ان1 ينمير إلى 

31 دجنبر.

تسير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 

السيد لبريكي سعيد.

بإاضمء  الشركة  تلتزم   : اإلاضمء 

املسير الوحيد السيد لبريكي سعيد.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

16/82/2823 تحث  قم 913)5)88 

بتم يخ  التجم ي  بملسجل  وسجلت 

16/82/2823 تحث  قم 572415.

501 P

STE FIDAFCO SARL

 COMPTABLE  AGREE

GSM : 0662 55 12 40 CASA

MARBOUH NEGOCE

تأسيس بركة ش.م .م)ش.و(

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم  بملشيضمء،   81-82-2823

احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 

ذات بريك وحيد تتسم  املسؤولية  

بملخصمئص التملية :

 MARBOUH  : التسمية 

NEGOCE« ش.م .م)ش.و(.

الهدف االجتممعي : التجم ة.

18 زنقة الحرية   : املقر االجتممعي 

الدا    85 الشقة  الثملث  الطمبق 

الشيضمء.

في   حدد   : االجتممعي  الرأسممل 

 1888 اوزعة على  د هم،   188.888

حصة اجتممعية ان فئة 188  د هم 

على  كليم  حر ت  الواحدة  للحصة 

الشكل التملي :

 1888 الحشيب  اربوح  *السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

السنة االجتممعية : ان1 ينمير إلى 

31 دجنبر.

تسير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 

السيد اربوح الحشيب.

بإاضمء  الشركة  تلتزم   : اإلاضمء 

املسير السيد اربوح الحشيب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 
15/82/2823 تحت  قم 719)5)88 
بتم يخ  التجم ي  بملسجل  وسجلت 

15/82/2823 تحث  قم572219.
502 P

STE FIDAFCO SARL
COMPTABLE AGREE

8662551248-8522723839

RNB DISTRIBUTION
تأسيس بركة ش.م .م

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بملشيضمء،   17-81-2823
احدودة  لشركة  األسم�سي  القمنو5 
بملخصمئص  تتسم  املسؤولية  

التملية :
  RNB DISTRIBUTION : التسمية

الهدف االجتممعي:
- الشيع والشراء.

- االستيراد و التصدير.
زنقة الحرية   18 املقر االجتممعي: 
الطمبق 3 الشقة 85 الدا  الشيضمء.                                                                                                                              
في   حدد   : االجتممعي  الرأسممل 
 1888 اوزعة على  د هم،   188.888
حصة اجتممعية ان فئة 188  د هم 
للحصة الواحدة حر ت كليم الشكل 

التملي :
 348 سعيدي  املهدي  *السيد 

حصة.
*السيد  بيد بوطعم 338 حصة 
 338 بوطعم  ابراهيم  *السيد 

حصة 
املدة : 99 سنة.

السنة االجتممعية : ان1 ينمير إلى 
31 دجنبر.

تسير الشركة ان طرف   : اإلدا ة 
السيد  بيد بوطعم .

بإاضمء  الشركة  تلتزم  اإلاضمء: 
املسير الوحيد السيد  بيد بوطعم .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 
16/82/2823 تحت  قم 8)9)5)88 
بتم يخ  التجم ي  بملسجل  وسجلت 

16/82/2823 تحث  قم 572423.
503 P

 SOCIETE ATESH SOLUTION
SARL

املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سي 
 2823 ينمير   23 بتم يخ  بملشيضمء 
ذات  بركة  إنشمء  الشركمء  قر وا 
املسؤولية املحدودة ذات الخصمئص 

اآلتية :
املعلوايمت  تكنلوجيم   : الغرض 

وااللكترونيمت.
املقر االجتممعي : بم ع لال اسمم ء 
الطمبق الثمني   353 6  قم  اجموعة 

سيدي اوان جديد.
 أسمملهم : 188.888 د هم اجزئة 
د هم   188 حصة بقيمة   1.888 إلى 

للحصة.
السيد  الشركة  يسير   : إدا تهم 

وليدعزواز واآلنسة أايمة اسمعف.
كتمبة  لدى  القمنوني  االيداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 2823 فبراير   14 بتم يخ  بملشيضمء 
واملقيدة   88(5(585 الرقم  تحت 

بملسجل التجم ي  قم 572827.
504 P

Société ELFAPLO
SARLAU

املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قر    2823 فبراير   2 بتم يخ  بملشيضمء 
دات  بركة  إنشمء  الوحيد  الشريك 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ذات الخصمئص أآلتية :
الغرض : سشمك.

الدا الشيضمء   : االجتممعي  املقر 
بم ع لال أسممء اجموعة 6  قم 353 

الطمبق الثمني سيدي اوان جديد.
 أسمملهم : 188.888 د هم اجزئة 
د هم   188 حصة بقيمة   1.888 إلى 

للحصة.
السيد  الشركة  يسير   : إدا تهم 

الفقير احمد.
كتمبة  لدى  القمنوني  االيداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
 2823 فبراير   21 بتم يخ  بملشيضمء 
واملقيدة   88(59549 الرقم  تحت 

بملسجل التجم ي  قم 572995.
505 P
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TARGET PLACE

SARL AU

تأسيس

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشيضمء  بملدا     2823 ينمير   19

اسؤولية  ذات  بركة  تأسيس  تم 

تحمل  وحيد  بشريك  احدودة 

الخصمئص التملية :

 TARGET PLACE  : التسمية 

.SARL AU

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

اسؤولية احدود بشريك وحيد.

بم ع ار8 السلطم5   26  : املقر 

الشقة 3 الطمبق 1، الدا  الشيضمء.

الهدف : انعش عقم ي.

اواد  جميع  وتوزيع  وبراء  بيع 

الشنمء.

التجم ة.

العمليمت  اختلف  عماة  بصفة 

والصنمعية  واململية  التجم ية 

عالقة  لهم  التي  واملنقولة  والعقم ية 

بملهدف  اشمبرة  غير  أو  اشمبرة 

االجتممعي للشركة.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

تسيرة السيرة ان طرف   : اإلدا ة 

السيد  بيد ازو5 ملدة غير احددة.

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 ديسمبر ان كل سنة.

 أسممل الشركة : 188.888 د هم 

واحدة  كل  حصة   1888 إلى  اقسم 

بقيمة 188 د هم يحر  بملكمال، كمم 

يلي : 

السيد  بيد ازو5 : 1888 حصة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

بملدا   االستثنم   بمركز  القمنوني 

وتم   2823 ينمير   24 بتم يخ  الشيضمء 

التجم ي  بملسجل  الشركة  تقييد 

بملدا  الشيضمء تحت  قم 571727.

506 P

STE WAKIF TRAITEUR
بركة احدودة املسؤولية

بشريك وحيد
تأسيس بركة

في املؤ خ  العرفي  للعقد   طشقم 
تم تأسيس بركة   2823 ينمير   13  
بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 

وحيد لهم الخصمئص التملية :
 WAKIF TRAITEUR  : التسمية 
بشريك  املسؤولية  احدودة  بركة 

وحيد.
الحفالت  جميع  تنظيم   : الهدف 

واألعرا8.
بم ع الغوت   1  : املقر االجتممعي 
118 سيدي  إقماة اليمسمي5  قم ب 

اوان الدا  الشيضمء.
 أ8 اململ : حدد  أسممل الشركة 
 1888 د هم اقسم إلى   188.888 في 
للحصة  د هم   188 فئة  ان  حصة 
بأكملهم  وتحر   تكتتب  الواحدة 
السيد  الوحيد  للمشم ك  وتخصص 

هشمم الوقيف.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
هشمم  السيد  طرف  ان  احدودة 

الوقيف.
فمتح  ان  تبتدئ   : اململية  السنة 
كل  ان  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ينمير 

سنة.
األ بمح : املنتجمت الصمفية للسنة 
النفقمت  جميع  اقتطمع  بعد  اململية 
العماة وأعشمء أخرى للسنة اململية بمم 
في االستهالكمت واالحتيمطمت املقر ة 
ان طرف اإلدا ة تكو5 الربح الصمفي.

بكتمبة  تم   : القمنوني  اإليداع 
بمدينة  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
 2823 فبراير   9 بتم يخ  الدا  الشيضمء 

تحت  قم 56)57).
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GENERAL CONSTRING
SARL AU

بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك واحد

تقمطع حي اوزا ت وبم ع انفم، 
اقماة الجنة الصغيرة، الطمبق 

السمبع الدا  الشيضمء
بتم يخ عرفي  عقد   بموجب 
 28 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بملخصمئص التملية :

 GENERAL  : التسمية 

.CONSTRING SARL AU

ذات  بركة   : القمنونية  الشكل 

املسؤوليمت املحدودة بشريك واحد.
نشمط الشركة : التطوير العقم ي 

العقم ية  واألعممل  أبكمل  بجميع 

وعملية التقسيم الفرعي ؛

وتصدير  وبيع  وبراء  استيراد 

وتوزيع وتسويق جميع اواد و اواد 

الشنمء ؛

براء أي اجمع عقم ي أو بيعه أو 

تشييده أو تطويره أو تشغيله أو أخذه 

أو تأجيره أو تفتيته ؛

يعمل في جميع أجهزة الدولة ؛

الهندسة التقينة واململية ؛

املممثلة املسمئل  جميع   اقتنمء 

 أو ذات الصلة واملشم كة فيهم ؛

براءات  جميع  على  الحصول 

والعمليمت  والتراخيص  االختراع 

التجم ية وانحهم واستغاللهم ؛

أي اعماالت اممثلة أو ذات صلة 

يحتمل أ5 تعزز تنمية الشركة ؛

وبشكل أعم، فإ5 جميع املعماالت 

أو  اململية  أو  الصنمعية  أو  التجم ية 

تتعلق  العقم ية  أو  اململية  األو اق 

بشكل اشمبر أو غير اشمبر بملغرض 

املؤس�سي املذكو  أعاله ؛

وبم ع  ازا ت  حي  تقمطع   : املقر 

الطمبق  إقماة الجنة الصغيرة،  أنفم، 

السمبع الدا  الشيضمء.

ان تم يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إحداثهم الفعلي.
 188.888 في  احدد   : اململ   أ8 

 188 1888 حصة بـ  د هم اقسم إلى 

السيد  الك  في  كلهم  للحصة  د هم 
 بيد الجم ي.

الجم ي  السيد  بيد   : التسيير 

اسير وحيد للشركة ملدة غير احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملدا  الشيضمء الكبرء تحت 

 572411 التجم ي  السجل  الرقم 

بتم يخ  88(5(911 اإليداع   و قم 

 16 فبراير 2823.
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 DARSUB
ش.م.م

ذات بريك وحيد 

  أسمملهم 58.888 د هم 

الـتــأسـيـس

بملدا   اوثق  عقد  بمقت�سى    -I

تم   84-11-2819 بتم يخ  الشيضمء 

تحرير القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات بريك وحيد 

خمصيتهم كملتملي:

.DARSUB  : التسمية

وبيع وتأجير وإدا ة  براء  الهدف: 

جميع حقوق امللكية والعقم ات ؛

تشييد جميع املشمني.

تطوير أي امتلكمت عقم ية وكذلك 

 ، استثنمء  دو5   ، العمليمت  جميع 

املرتشطة بشكل اشمبر أو غير اشمبر 

ان  أو  أعاله  املذكو ة  بمألهداف 

املحتمل أ5 تعزز تطوير الشركة.

 SUNSHINE املقر االجتممعي: فيال
، زنقة سمنت سيرفم5 الدا  الشيضمء.

املدة : 99 سنة.

الرأسممل : 58.888 د هم اقسمة 

د هم    188 حصة ان فئة    588 إلى 

وزعت بكمالهم  على الشريك الوحيد 

السيد سيرج سوبريني.

التسيير:عهد به ملدة غير احددة 

اع الصالحيمت املطلقة للسيد سيرج 

سوبريني.

ٍالى31  ينمير   1 ان   : السنة اململية 

دجنبر.

القمنوني  لالحتيمط   %5 األ بمح: 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إام  والشمقي 

تحت االحتيمط حسشمم يقر ه الجمع 

العمم.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  II

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

بتم يخ   (59411 الشيضمء تحت  قم  

28-82-2823

بملسجل  الشركة  تقييد  تم   -  III

تحت  قم   الشيضمء  بملدا   التجم ي 

572771 بتم يخ 28-82-2823.
ان أجل التخليص و اإلبهم 
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M.I.N.F.S TRAVAUX
ش.م.م 

ذات بريك وحيد 

  أسمملهم 188.888 د هم 
زنقة جعفر ابن حشيب إقماة املشرق 

طمبق 1 بقة 3 بو كو5 الدا  

الشيضمء

الـتــأسـيـس

بملدا   عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I

تم   18-81-2823 بتم يخ  الشيضمء  

تحرير القمنو5 األسم�سي لشركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات بريك وحيد 

خمصيتهم كملتملي :

M.I.N.F.S TRAVAUX :التسمية

عمواية  ألبغمل  بركة  الهدف: 

الكهربمئية  التركيشمت  خمصة 

والسشمكة.
ابن  زنقة جعفر  االجتممعي:  املقر 

حشيب إقماة املشرق طمبق 1 بقة 3 

بو كو5 الدا  الشيضمء.

املدة : 99 سنة.

د هم   188.888  : الرأسممل 

فئة  ان  حصة   1.888 إلى  اقسمة 

على  بكمالهم  وزعت  د هم   188

أحمد  السيد  الوحيد  الشريك 

از يول.

التسيير : عهد به ملدة غير احددة 

اع الصالحيمت املطلقة للسيد أحمد 

از يول.

ٍالى31  ينمير   1 ان   : السنة اململية 

دجنبر.

القمنوني  لالحتيمط   %5  : األ بمح 

يوضع  أو  ينقل  أو  يوزع  إام  والشمقي 

تحت االحتيمط حسشمم يقر ه الجمع 

العمم.

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  II

بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

بتم يخ   (5(874 تحت  قم   الشيضمء 

.18-82-2823

بملسجل  الشركة  تقييد  تم   -  III

تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ي 

571639 بتم يخ 18-82-2823.
ان أجل التخليص و اإلبهم 
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BETASTEEL
SARL

املقر الرئي�سي: 18 زنقة الحرية 
الطمبق 3  قم 5
 الدا  الشيضمء

بموجب بروط عقد خمص اؤ خ 
تم   ،81/82/2823 في الدا  الشيضمء 
النظمم األسم�سي لشركة ذات  إنشمء 
اسؤولية احدودة، وخصمئصهم كمم 

يلي :
اسؤولية  ذات  بركة   : الشكل 

احدودة.
تصنيع وتجهيز وتسويق   : الغرض 
الشنمء. واواد  املعدنية  املنتجمت 

التصنيع أو املعملجة.
لجميع  التحويلية  -الصنمعمت 

املواد الخماأو سلع األسالك.
املنتجمت الصنمعية  بيع وبراء   •
بنشمط  املتعلقة  املنتجمت  وجميع 

الشركة
واملشو ة  العمليمت  جميع   -
والوسمطة  والشحن  والتمثيل 

املتعلقة بأنشطةالشركة.
ونقل  وتجم ة  وتصدير  استيراد   -
وتوزيع املنتجمت واألنشطة املذكو ة 

أعاله.
املعماالت  جميع  عماة  وبصفة 
اململية  واألو اق  واململية  التجم ية 
والعقم ية التي ترتشط بشكل اشمبر 
الشركة  بغرض  اشمبر  غير   أو 

أو املسمهمة في تطويرهم.
للشضمئع  والدولي  الوطني  النقل 
املغرب.النقل  وخم ج  داخل  ان 
للشركة بأكملهم   بكمفة أبكمله سواء 

أو لصملحهم.
اململ  يشلغ  أ8  اململ:   أ8 

588.888 د هم.
سهم   5888 إلى  اقسمة  وهي 
اكتتشة  للسهم،  د هم   188 بقيمة 

بملكمال وادفوعة.
 2588 السرغيني  وئمم  السيدة   •

سهم
• السيد جعفر العلمي 2588 سهم

اإلدا ة: يتولى إدا ة الشركة:

اغربي  العلمي  جعفر  السيد   •

الجنسية ، ولد بتم يخ 85/85/1999 

بملصخو  السوداء حي احمدي عي5 

احج  بول  إقماة  في  اقيم   ، السشع 

 62 بقة   3 ار8 السلطم5 الطمبق 

  ، أنفم الحمال للشطمقة الوطنية  قم 

.BE(67(72

السيدة وئمم السرغيني اغربية   •

الجنسية ولدت بتم يخ 83/84/2888 

م بمملحمدية واملقيمة بملدا  الشيضمء 
2  قم  زنقة  إد يس  اوالي  تجزئة 

للشطمقة  الحمالة  بكمليفو نيم،   62

.BK671448الوطنية  قم

السنة االجتممعية: تشدأ في 1 ينمير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

الشركة  ستكو5  الشركة:  توقيع 

وهذه  األعممل  بجميع  قمنوًنم  الزاة 

العمليمت املصرفية تخصهم بملتوقيع 

املشترك للمديرين املشم كي5.

املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 

 RC برقم  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

572637 بتم يخ 17 فبراير 2823.
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 MILIA DECO
تأسيس بركة

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفـي اؤ خ في   -I
القمنو5  إيداع  تم   ،81/82/2823

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد وذات 

املميزات التملية:

 MILIA DECO SARL: *التسمية 

ASSOCIE UNIQUE

الشركة  ان  الغرض   : *الهدف 

االستيراد والتصدير والتجم ة   •  : هو 

وبيع  وبراء  عمم  بشكل  الدولية 

جميع  وتوزيع  وترويج  وتسويق 

واملواد  املنزلية  األجهزة  انتجمت 

واألدوات والسلع واآلالت.

التمثيل  عمليمت  جميع   -

لجميع  والسمسرة  والعموالت 

املنتجمت واملواد والشضمئع.

طريق  عن  والشيع  االستحواذ   -
املسمهمة أو التشمدل أو الشراء أو غير 

ذلك ،
والتركيب  والتطوير  اإلنشمء   -
والتأجير والتشغيل لحسمبهم الخمص 

لجميع املشمني املشنية وغير املشنية 
جميع الفروع والوكمالت  إنشمء   -

في املغرب أو في الخم ج.
براءات  جميع  على  الحصول   -
والعمليمت  والتراخيص  االختراع 
وحيمزتهم  التجم ية  والعالامت 
والتنمزل   ، واستغاللهم واملسمهمة بهم 
وكل ذلك للحسمب الحصري   ، عنهم 

للشركة.
- املشم كة املشمبرة أو غير املشمبرة 
أي  في  للشركة  كمنت  وسيلة  بأي 
ارتشطة  تكو5  قد  تجم ية  عمليمت 

بأحد األبيمء املذكو ة أعاله.
*املقر االجتممعي : 18 زنقة الحرية 

الطمبق 3  قم  5الدا  الشيضمء.
99 سنة ابتداء ان تم يخ   : *املدة 

تأسيسهم النهمئي.
الرأسممل   : *الرأسممل االجتممعي 
في18.888د هم  احدد  االجتممعي 
188 حصة اجتممعية ان  اقسم إلى 
اكتتشة و  د هم للواحدة،   188 فئة 

احر ة بملكمال و اوزعة لفمئدة :
السيداملهدي غوفمبة188 حصة 

اجتممعية
تبتدئ   : االجتممعية  *السنة 
ينمير  فمتح  ان  االجتممعية  السنة 

وتنتهي في 31 دجنبر.
*التسيير : تم تعيي5 السيداملهدي 
في  ولد  الجنسية،  اغربي  غوفمبة 
سيدي  اسيك  بن   38/86/1995
حي  الشيضمء  بملدا   اقيم  عثمم5، 
السنشل  إقماةالفجرعمم ة  القد8 
حمال  البرنو�سي  سيدي   3  قم 
 BB 123((9 للشطمقة الوطنية  قم 

اسير وحيد للشركة.
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم   -II
التجم ي لدى املحكمة التجم ية بملدا  
 ،22/82/2823 بتم يخ  الشيضمء، 

تحت  قم573175
الخص قصد النشر
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ADA INVEST
تجزئة فضل هللا  قم 29 تيط اليل 

الدا  الشيضمء
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد اؤ خ في 83 فبراير 
القمنو5 األسم�سي  تم وضع   ،  2823
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

وتحمل امليزات التملية :
 ADA  : القمنونية  التسمية 

INVEST
املقر االجتممعي : تجزئة فضل هللا 

 قم 29 تيط اليل الدا  الشيضمء
اشلغ  في  احدد  الشركة   أسممل 
188888.88 د هم اقسط إلى 1.888 
حصة  كل  قيمة  اجتممعية  حصة 
السيدة   : د هم اوزعة كملتملي   188
نوال عدا  588 حصة و السيد عدا  

سعد 588 حصة
إدا ة و كراء   : الهدف االجتممعي 

استودع و أعممل اختلفة.
سنة إبتداءا ان تم يخ   99  : املدة 

تأسيسهم النهمئي
تسير الشركة ان   : تسير الشركة 
طرف السيدة عدا  نوال : 588 حصة
اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  القمنوني 

الشيضمء
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
تحت  قم  الشيضمء  للدا   التجم ي 

.572581
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ZONE PLV
SARL AU

 أسمملهم: 18.888,88 د هم
اقرهم االجتممعي: 26, احج ار8 
السلطم5, بقة3, الطمبق األول, 

الدا  الشيضمء
إعال5 التأسيس

اؤ خ  عرفي  عقد  بموجب 
تم   2823-81-17 بتم يخ  بملشيضمء 
املسؤولية  احدودة  بركة  تأسيس 

ذات الخصمئص التملية:

 ZONE PLV–SARL  : التسمية 

.AU

الغرض: صنمعة اإلبهم .

املدة : 99 سنة

السنة االجتممعية: ان فمتح ينمير 

إلى 31 دجنبر ان كل سنة

احج ار8   ,26  : املقر االجتممعي 

السلطم5, بقة3, الطمبق األول, الدا  

الشيضمء
تحديد  أسممل  تم  اململ:   أ8 

الشركة في 18.888,88 د هم اقسمة 

 188 188 حصة اجتممعية بقيمة  ل 

احر ة  و  اكتتشة  للحصة,  د هم 

بملكمال كمم يلي:

  188 ملسلك  الغني  عشد  السيد 

حصة اجتممعية.

عشد  السيد  تعيي5  تم  التسيير: 

للشركة  وحيدا  اسيرا  ملسلك  الغني 

ملدة غير احددة اع أوسع الصالحيمت 

والتسجيل  القمنوني  اإليداع  تم 

بمملحكمة  التجم ي  بملسجل 

السجل  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

التعريف املوحد:   571137 التجم ي 

88328976(888841
لإلبم ة و الشيم5
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FLOOR-BY-FLOOR شركة
 SARL

تأسيس بركة احدودة املسؤولية 

بتم يخ   العرفي املحر   للعقد  تشعم 

بركة  إنشمء  تم   83-82-2823

احدودة املسؤولية و التي لهم املميزات 

التملية : 

FLOOR-BY-FLOOR  : التسمية 

ش.م.م.

املسمهمو5 : 

السيد فؤاد اربيش.

السيد  عمدل اربيش.

القيمم   : االجتممعي  الغرض 

بمإلنعمش والتطوير العقم ي.

املقر اإلجتممعي   : املقر االجتممعي 

 2 45 بم ع عشد القمد  املفتكر طمبق 
 قم 4، الدا  الشيضمء.

أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
في  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

 288 28.888,88 د هم اقسمة على 

188 د هم  حصة اجتممعية ان فئة 

احر ة  جميعهم  الواحدة،  للحصة 

اقمبل اسمهممت نقدية في  أ8 اململ. 

التسيير : وكل التسيير للسيد فؤاد 

اربيش ملدة غير احدودة.  

السنة االجتممعية : تبتدئ السنة 

في تنتهي  و  ينمير   1 في   االجتممعية 

 31 دجنبر. 
الجهوي  بمملركز  اإليداع  تم 

بتم يخ الشيضمء  بملدا    لإلستثمم  

.15-82-2823 
للخالصة و الشيم5 

السيد  فؤاد اربيش

515 P

GHIRASSEDUC شركة
SARL AU

تأسيس بركة احدودة املسؤولية 

ذات اسمهم وحيد

بتم يخ   العرفي املحر   للعقد  تشعم 

بركة  إنشمء  تم   81-82-2823

اسمهم  ذات  املسؤولية  احدودة 

وحيد و التي لهم املميزات التملية : 

 GHIRASSEDU  : التسمية 

ش.م.م. ذات اسمهم وحيد.

سنمء  السيدة    : املسمهم الوحيد 

الشخم ي.

الغرض االجتممعي : القيمم بجميع  

استشم ات وتطوير الحلول الرقمية

عشد  بم ع   45  : اإلجتممعي  املقر 
4 ، الدا   2 قم  القمد  املفتكر طمبق  

الشيضمء.

أسست هذه الشركة ملدة   : املدة 

99 سنة.
في  اململ  حدد  أ8   : اململ   أ8 

على  اقسمة  د هم   188.888,88

1888 حصة اجتممعية ان فئة 188 

جميعهم  الواحدة،  للحصة  د هم 

في  نقدية  اسمهممت  اقمبل  احر ة 
 أ8 اململ. 

للسيدة   التسيير  وكل   : التسيير 

غير  ملدة  الشخم ي  سنمء  السيدة 

احدودة.  

السنة االجتممعية : تبتدئ السنة 

في تنتهي  و  ينمير   1 في   االجتممعية 

 31 دجنبر.
الجهوي  بمملركز  اإليداع  تم 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا    لإلستثمم  

.15-82-2823
للخالصة و الشيم5 

السيدة  سنمء الشخم ي
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 ALTEEB & PARFUM HOUSE
دا  الطيب و العطر

ش. م. م

 لشريك واحد

  أسمملهم 58.888 د هم

املقر االجتممعي : تجزئة  دهم  قم 23، 

املنطقة الصنمعية سيدي البرنو�سي 

، الدا  الشيضمء. 

سجل تجم ي عدد  572221

بمقت�سى عقد عرفي  انجز بتم يخ 

تأسيس  تم   2823  /81/12 بتم يخ 

املسؤولية  احدودة  بركة  أنظمة 

لشريك واحد و التي تتميز بمم يلي :

اسم   الشركة  تأخذ   : التسمية 

 ALTEEB & PARFUM HOUSE

ش.م.م. لشريك واحد.

الهدف : -تهدف الشركة في املغرب 

وخم جه:

املواد  جميع  والتوزيع  التجم ة   •

ْجِميل و و بملنظمفة 
َ
ان ُاْسَتْحَضَراُت تـ

الشخصية.
العطو   وتسويق  وبيع  براء   •

بملتفصيل  التجميل  واستحضرات 

الوسمئل  بكل  واملهنيي5  لألفراد 

 ، املتمجر   ، اإللكترونية  التجم ة 

في بكل اجتممعمت  املنمزل  اشيعمت 

على  نوع  أي  ان  العمليمت  وجميع 

اإلطالق ؛

جميع  وترويج  وتوزيع  تسويق   •

أو  التجميل  استحضرات  أنواع 

املنتجمت الحرفية.
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واملسمعدة  التجم ي  التمثيل   •
الفنية لجميع انتجمتنم في املغرب وفي 

الخم ج.
•  االستيراد والتصدير.

جميع  تطوير  للشركة  يمكن   •
األنشطة التي تشكل غرض الشركة ،
املعماالت  جميع  عمم،  بشكل   •
واملدنية  والصنمعية  التجم ية 
تتعلق  واململية  العقم ية  أو  واملنقولة 
بأحد  اشمبر  غير  أو  اشمبر  بشكل 
آخر  �سيء  بأي  أو  املحددة  األبيمء 

اشمبه أو ارتشط.
تكو5  التي  األنشطة  جميع   •
يمكن  التي  و  االجتممعي  الهدف 

تطويرهم, 
الرأسممل   : االجتممعي  الرأسممل 
امئة  بمشلغ  تحديده  تم  االجتممعي 
إلى  د هم اقسم   )58888.88( ألف 
ألف )588( حصة بقيمة امئة )188) 
للشريك  جميعهم  و  للواحدة  د هم 

الوحيد السيدة سواية بوقرطوطة.
دهم  قم  تجزئة   املقر االجتممعي: 
سيدي  الصنمعية  املنطقة   ،23

البرنو�سي ، الدا  الشيضمء.
املدة : 99 سنة.

سواية  السيدة  التسيير: 
بوقرطوطة. املسير ة الوحيدة للشركة  

ملدة غير احدودة.
السنة االجتممعية : ان 1 ينمير إلى 

31 دجنبر.
كتمبة  لدى  تم  القمنوني  اإليداع 
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
15/82/2823 تحت  الشيضمء بتم يخ: 

 قم 716)5).
اقتطف ان أجل اإلبهم 
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 THALES AZIM SCHOOL
INTERNATIONAL PRIVEE

SARL
تأسيس بركة

اؤ خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
القمنو5  إيداع  تم  في21/81/2823، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة.  و ذات املميزات التملية:

 THALES AZIM  : التسمية   *

 SCHOOL INTERNATIONAL

.PRIVEE SARL

* الهدف : التطوير العقم ي.

بم ع   26  : االجتممعي  املقر   *

ار�سى سلطم5 الطمبق 1 بقة 3 الدا  

الشيضمء

* املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

تأسيسهم النهمئي.

* الرأسممل االجتممعي : الرأسممل 

.188.888,88 في  االجتممعي احدد  

حصة   1888 إلى  اقسم  د هم 

188.د هم  فئة   ان  اجتممعية 

للواحدة، اكتتشة و احر ة بملكمال 

تبتدئ   : االجتممعية  السنة   *  

ينمير  فمتح  ان  االجتممعية  السنة 

وتنتهي في 31 دجنبر.

السيد  تعيي5  تم   : التسيير   *

عشد  عمزم  السيد  و  اصطفى  هدنم 

الحق والسيدة لحلو أاينة..اسيرو5 

للشركة

لدى  القمنوني  اإليداع  تم   -II

الشيضمء،  بملدا   التجم ية  املحكمة 

تحت   ،.83/82/2823 بتم يخ  
التجم ي  بملسجل   قم388)5)88 

 قم97)571.
الخص قصد النشر
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FEKRA IT
S.A.R.L AU

تأسيس بركة

اؤ خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
القمنو5  إيداع  تم  في24/81/2823، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات التملية :

 FEKRA IT S.A.R.L  : التسمية   *

AU

* الهدف : غرض الشركة سواء في 

املغرب أو في الخم ج:

البراجة واالستشم ات وأنشطة   •
تكنولوجيم املعلوامت األخرى

االستشم ات والتد يب في نظم   •

املعلوامت.

• استضمفة تطشيقمت العمالء.

املعماالت  جميع  أعم،  وبشكل 

اململية والتجم ية والصنمعية املتعلقة 

بمألو اق اململية التي قد تكو5 ارتشطة 

بأي ان األبيمء املذكو ة أعاله أو أي 

أبيمء أخرى اممثلة أو ذات صلة.

بم ع   59  : االجتممعي  املقر   *

 24 الثمان  قم  الطمبق  الز قطوني 

الدا  الشيضمء

* املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

تأسيسهم النهمئي.

* الرأسممل االجتممعي : الرأسممل 

االجتممعي احدد  في 188.888.د هم 

اقسم إلى 1888 حصة اجتممعية ان 

اكتتشة  للواحدة،  188..د هم  فئة  

واحر ة بملكمال و اوزعة لفمئدة :

 ARC GLOBAL SERVICES  

1888حصة اجتممعية.

تبتدئ   : االجتممعية  السنة   *

ينمير  فمتح  ان  االجتممعية  السنة 

وتنتهي في 31 دجنبر.

السيد  تعيي5  تم   : التسيير   *

حمال جواز السفر   ، إد يس حزاف 
 قم ee1285819 ، املقيم في 69 زنقة 

األخوين ليريس-ترييل سو  سي5 )7 -  

فرنسم تم تعيي5 كمدير أول للشركة ، 

لفترة غير احدودة. 

بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم   -II

التجم ية  املحكمة  لدى  التجم ي 

الشيضمء،بتم يخ17-81-2823   بملدا  

تحت  قم 59225) 
الخص قصد النشر
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KARPION
تأسيس بركة

اؤ خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى   -I
القمنو5  وضع  تم   15/82/2823 في 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة بشريك وحيد ذات املميزات 

التملية :

 KARPION : التسمية *

تهدف الشركة في كل   : الهدف   *

ان املغرب والخم ج إلى :  

الهندسية.  واالستشم ات  تجم ة 

األثمث  تسويق  اتنوعة؛  أبغمل 

وبيع  وبراء  املكمتب  واعدات 

العمواية  لإلدا ات  املعدات  جميع 

املحلية؛  والجممعمت  والخمصة 

اهند8 استشم ي وأعممل اتنوعة. 

إنشمءات بركة الخدامت الهندسية 

واإلنشمئية وتطوير األ ا�سي والعقم ات 

والشنية التحتية واملحروقمت. الشراء 

والشيع واالستيراد والتمثيل والتسويق 

حملة  في  العماة  والتجم ة  والتأجير 

جديدة أو استعملة لجميع املعدات 

جميع  ان  وامليكمنيكية  الصنمعية 

الفئمت وجميع األنواع، وكذلك جميع 

الز اعية  واآلالت  العماة  األبغمل 

الخزانمت،  ونمقالت  والرافعمت 

والشمحنمت  والسيم ات  املركشمت 

واآلالت ذات العجالت وغيرهم.

: بم ع املسيرة،  * املقر االجتممعي 
الطمبق   ،6 أكتوبر،  قم   6 زنقة 

الثملث، الشقة 3، الدا  الشيضمء

* املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

تأسيسهم النهمئي.

* الرأسممل االجتممعي : الرأسممل 

في188.888,88   احدد  االجتممعي 

حصة   1.888 إلى  اقسم  د هم 

د هم   188 فئة  ان  اجتممعية 

بملكمال  و احر ة  اكتتشة  للواحدة، 

و اخصصة للشريك الوحيد السيد 

عشد الحميد  بدي.

تبتدئ   : االجتممعية  السنة   *

ينمير  فمتح  ان  االجتممعية  السنة 

وتنتهي في 31 دجنبر.

السيدة  تعيي5  تم   : التسيير   *

للشطمقة  الحمالة  الشدو ي،  فدوى 

املسيرة   ،   G699529 الوطنية  قم 

عشرة  إثنم  ملدة  للشركة  الوحيدة 

بهرا.
التجم ي  بملسجل  التقييد  تم   -II

بملدا   التجم ية  املحكمة  لدى 

 ،28/82/2823 بتم يخ  الشيضمء، 

تحت  قم 572937.
الخص قصد النشر

520 P
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 FIRCOM SYSTEMS

INGENIERIE

 SARL au

تأسيس بركة

I-  بمقت�سى عقد عرفـي اؤ خ في  

القمنو5  إيداع  تم   ،  2823 16ينمير 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة  بشريك واحد ذات املميزات 

التملية :

 FIRCOM SYSTEMS : التسمية *

.INGENIERIE SARL au

اعدات   ، االتصمالت   : النشمط   *

الكهربمء وااللكترونيمت.

بم ع   925: االجتممعي  املقر   * 

 2 ام 8 الطمبق 3 الدا  الشيضمء

* املدة : 99 سنة ابتداء ان تم يخ 

تأسيسهم النهمئي.

* الرأسممل االجتممعي : الرأسممل 

 188.888.88 في  احدد   االجتممعي 

حصة   1888 إلى  اقسم  د هم 

.د هم   188 فئة  ان  اجتممعية 

للواحدة، اكتتشة و احر ة بملكمال و 

اوزعة لفمئدة :

1888 حصة  السيد كريم الد عي 

اجتممعية.

املجموع 1888 حصة اجتممعية.

تبتدئ   : االجتممعية  السنة   *

ينمير  فمتح  ان  االجتممعية  السنة 

وتنتهي في 31 دجنبر.

السيد  تعيي5  تم   : التسيير   *

كريم الد عي اسيرا للشركة ملدة غير 

احدودة

القمنوني بمحكمة  اإليداع  تم   -II

سجل  الشيضمء  للدا   التجم ية 

التجم ي تحت  قم573859.
الخص قصد النشر

521 P

NSE AERO MAROC
بركة ذات احدودة اسؤولية 

بشريك وحيد
 أسمملهم 38.888 يو و

املقر االجتممعي : املنطقة الحرة 
 النواصر ايدبم ك 28288

التجزئة 89،
السجل التجم ي: 1)2967

العمدي  الغير  القرا   بمقت�سى 
 NSE AERO للشريك الوحيد لشركة
 ،13/12/2822 بتم يخ   MAROC
بمشلغ   الشركة  تم  فع  أسممل 
يو و وخفضه بنفس    358.888,88

املشلغ .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 
26/81/2823 تحت الرقم 51)55).

عن املمثل القمنوني
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 SOCIETE AL OMANAA
IMPORT ET EXPORT

 SARL 
RC : 533 165
اإلبهم  القمنوني

بمقت�سى عقد عرفي حر  بملدا  
 2822 غشت   1( بتم يخ  الشيضمء 
 SOCIETE AL OMANAA لشركة 
  IMPORT ET EXPORT SARL
يمقوت  لال  بم ع  بزاوية   - الكمئنة 
وزنقة العرعم  إقماة كمليس عمم ة 89 
17 الدا  الشيضمء -  4 الشقة  الطمبق 

قر  الشركمء ام يلي :
االجتممعي  الهدف  تعديل   •

للشركة.
- استيراد وتصدير األجهزة الطشية 
واملنتجمت  التجميل  واستحضرات 
واستلزامت  الشنمء  واواد  الز اعية 

املكمتب.
- النقل املحلي والدولي.

- التسويق والتجم ة اإللكترونية.
• تعيي5 اسيرين للشركة.

نو ة  بملسيدة  االحتفمظ  تم   *
السيد  وتعيي5   - كمسيرة  الرحمموي 
اد يس  عشده  الرحيم  عشد  حمدي 

اسير جديد للشركة.

• تفويت الحصص.

السيد  إبراهيم  فتحي  السيد   *

حصة   488 بتفويت  قمم  عشد به 

التي  حصة  لكل  188د هم  بقيمة 

يمتلكهم بنفس الشركة للسيد حمدي 

عشد الرحيم عشده اد يس.

الرأسممل  توزيع  أصشح  وبدلك 

االجتممعي كمم يلي:

* السيد حمدي عشد الرحيم عشده 

188د هم  88) حصة بقيمة  اد يس 

لكل حصة. 

 288 الرحمموي  نو ة  السيدة   *

حصة بقيمة 188د هم لكل حصة. 

األسم�سي  النظمم  تحديث   •

للشركة.

بموجب  املتخذ  للقرا   نتيجة 

قر   والثمني،  األول  القرا ين 

النظمم  تحديث  للشركة  املسمهمي5 

لتعديالت  وفًقم  للشركة  األسم�سي 

نص  عمم  بشكل  ثم  و2   1 املمدتي5 

املقمالت عن الشركة بشكلهم الجديد.

بمملحكمة  تم  القمنوني  اإليداع 

بملسجل  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

بتم يخ   (3(695 التجم ي تحت  قم 

22 بتنبر 2822.
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MTB CASH
S.A.R.L

برأ8 امل 100،000.00 د هم الدا  

الشيضمء

في نهمية احضر قرا  اإلدا ة بتم يخ 

 MTB« 13/81/2823 ، قر ت بركة

قد ه  امل  برأ8   CASH« SARL

اكتبهم  ويقع  د هم   100،000.00

املسجل في الدا  الشيضمء على النحو 

التملي :

إلى  الشركة  غرض  توسيع 

األنشطة التملية :

أو  تجم ية  أعممل  أي  تشغيل   -

انشآت أو و ش عمل يكو5 الغرض 

انهم الطشمعة أو املكتشمت.

وصنمعة  وتجم ة  وبيع  براء   -

وتصميم  ود اسة  وإنتمج  وتصنيع 

واعملجة  وتسويق  وتعشئة  وتحويل 

وتصدير  وتوزيع  وترويج  وتنفيذ 

املكتشمت  انتجمت  جميع  واستيراد 

وجميع  املكتبية  واآلالت  واملعدات 

املكتبية  واملستلزامت  املطشوعمت 

انتجمت  وجميع  أنواعهم  بجميع 

الطشمعة وغيرهم.

بمقي غرض الشركة دو5 تغيير.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

15/82/2823 تحت  قم 66))5).

524 P

UNILEVER MAGHREB

بركة اسمهمة  أ8 املهم 

298.888.888 د هم

عنوا5 اقرهم االجتممعي 18 كلم 

الطريق السمحلية عي5 السشمع - 

الدا  الشيضمء.

اسجلة بملسجل التجم ي 

بملدا  الشيضمء تحت  قم 435)2

بمقت�سى اجتممع اجلس اإلدا ة 

ليوم 28 أكتوبر2822 تقر  ام يلي:

إقملة السيد بليغ غديرا ان   -  1

انصشه كرئيس ادير عمم للشركة،

دينية  احمد  السيد  تعيي5   -  2

كرئيس جديد واديرا عمم للشركة؛

العمدي  العمم  الجمع  بمقت�سى 

ليوم 7 نونبر 2822 تقر  ام يلي:

إقملة السيد بليغ غديرا ان   -  1

انصشه كمدير للشركة؛

اللطيف  عشد  السيد  تعيي5   -  2

سهيل كمدير للشركة ملدة 3 سنوات؛

بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 

 26 يوم  الشيضمء،  بملدا   التجم ي 

ينمير2823 تحت  قم 52)55).

525 P
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SOMAPAF
سوامبمف

بركـة احدودة املسؤولية  أسمملهم 
2.588.888 د هم

34 بم ع اوالي اد يس 1 إقماة 
الفجر  الدا  الشيضمء

تحويـل املــقـر اإلجتمـمعـي 
الجمعية  اداولة  بمقت�سى   -  I
 38 بتم يخ    عمدية  الغير  العماة 
»سوامبمف«  لشركة   2821 يونيو 
تحويل املقر االجتممعي  قر  الشركمء 

للشركة :
بم ع   34 القديم:  العنوا5  ان 
الدا   إقماة الفجر    1 اوالي اد يس 
:  قم  إلـى العنوا5 الجديد  الشيضمء 
أوالد  الصنمعية  املنطقة   14 و   13

صملح بوسكو ة الدا  الشيضمء.
األسم�سي  القمنو5  تحديت   -  II
 LA MISE A JOUR DESللشركة

.STATUTS
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  III
الضشط بمملحكمة التجم ية بملشيضمء  
تحت  قم     2823 فبراير   15 بتم يخ 

  .(5((39
ان أجل التخليص واإلبهم  

526 P

EXPERTISE LABEL ELM
SARL-AU

.RC CASABLANCA 455479
برأسممل 28.888,88د هم

املقر الرئي�سي: 23 زنقة 2 تجزئة 
السمحمت الشقة ب ) املعم يف 

الدا  الشيضمء
بموجب بروط عقد خمص بتم يخ 
املسمهم  قر    ،  2822 نوفمبر   23
 EXPERTISE بركة  في  الوحيد 
برأ8 امل   LABEL ELM SARL-AU
 (20،000.00( ألف  عشرين  قد ه 

د هم.
نقل املقر الرئي�سي إلى العنوا5   •

التملي :
اعرض عشد املوان عمم ة   282  
68 الدا   ب الطمبق الرابع بقة  قم 

الشيضمء.

• التغييرات القمنونية.

• تحديث األنظمة.

التجم ية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

بملدا  الشيضمء ، في 28 فبراير 2823، 

تحت  قم 7874.

527 P

OPHTA-ETHIC
SARL

.RC CASABLANCA 368409

برأسممل 58.888,88 د هم

املكتب الرئي�سي18 :بم ع الحرية 

الطمبق3  الشقة6 الدا  الشيضمء

خمص  عقد  بروط  بموجب 

بتم يخ 29 ديسمبر 2822 ، قر  بركمء 

امل  برأ8    OPHTA-ETHIC بركة 

 (50،000.00( ألف  خمسو5  قد ه 

د هم:

• استخدام عالاة تجم ية ،

• تعديل النظمم األسم�سي ،

• صالحيمت الشكليمت.

التجم ية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

بملدا  الشيضمء ، في 28 فبراير 2823، 

تحت  قم 7878.

528 P

دومين روزا
بركة ذات اسؤولية احدودة

 أسممل الشركة : 4.888.888 د هم

املقر اإلجتممعي :  اكتب  قم 1 بقة 

 قم 42 الطمبق 4 

عمم ة السعمدة زاوية اوالي علي 

وزنقة يوغوسالفي 

جليز - اراكش

غير  العماة  الجمعية  بمقت�سى 

ينمير   1( بتم يخ  املنعقدة  العمدية 

بركة       في  الشركمء  قر    ،2823

»دواي5  وزا« طشقم ملقتضيمت املمدة 

6) ان قمنو5 96-5 عدم حل الشركة 

قشل األوا5  غم أ5 النتيجة الصمفية 

للشركة اقل ان ¼  أسممل الشركة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

الضشط  كتمبة  لدى  القمنوني 

بتم يخ  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 

17 فبراير 2823 تحت  قم 145813 

السجل التجم ي  قم 3439).

528 P مكرر

شركة اوال ريفا
ش.م.م.ش.و

تعيي5 اسير بركة ذات اسؤولية 
احدودة لشريك الوحيد

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتم يخ واملسجل   ،2822  29 يوليو 

2822 لشركة اوال  يفم  23 أغسطس 

دعمء  السيدة  قر ت  ش.م.م.ش.و 

اوجمد تقديم استقملتهم ان انصبهم 

كمسيرة للشركة.

اإلدا ة تعيي5 السيد عشد الحفيظ 

للشركة  وحيد  واسير  كمدير  ايروقي 

اوال  يفم.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  القمنوني 

تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

 2822 أكتوبر   6 بتم يخ   32931

واملسجل بملسجل التجم ي تجت  قم 

35)499 الدا  الشيضمء.

529 P

I IDEA
SARL AU

 I.F : 24897784 – RC : 388115 -

 ICE : 001987014000061

برأسممل 18888.88 د هم

املكتب الرئي�سي: حي بو جو5 ، زنقة 
 جراجم ، إقماة لكو نيش ، الشقة 
 قم 1 ، الطمبق األ �سي ، عمم ة2 ، 

الدا  الشيضمء

بيع األسهم/تعيي5 ادير وحيد جديد

بتم يخ  خمص  عقد  بموجب 

تقر   الشيضمء  بملدا    22/12/2822

ام يلي :

)امئة( سهم عمئدة   188 تحويل   -
للسيدة بوعجمج هنمء لصملح السيد 

بنوافي اليزيد.
استقملة السيدة بوعجمج هنمء   -
الجمع  وقر   كمديرة  انصبهم  ان 
اليزيد  بنوافي  السيد  تعيي5  العمم 

اديًرا انفرًدا ملدة غير احدودة.
اسؤول  اليزيد  بنوافي  السيد   -
عن جميع أصول الشركة وخصواهم 
وكذلك جميع االلتزاامت التي تعهدت 

بهم الشركة.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

83/82/2823 تحت  قم 57182).
529 P مكرر

OMEGA MATERIAUX
SARL AU

  I.F: 20775334  -  R.C: 376197
 -  CNSS: 5485984  -  ICE :

88192932588883(
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بمسمهم وحيد
برأسممل 588.888.88 د هم

املكتب املسجل: 67 بم ع النمظو  
الدا  الشيضمء

بيع األسهم- تعيي5 ادير وحيد جديد
بتم يخ  خمص  عقد  بموجب 
تقر   الشيضمء  بملدا    86/81/2823

ام يلي :
آالف(  )خمسة   5888 تحويل   -
عشد  نو الدين  للسيد  عمئدة  سهم 
الحميد لصملح السيد العمم ي أيوب.
استقملة السيد نو الدين عشد   -

الحميد ان انصشه كمدير
الجمع العمم قر  تعيي5 السيد   -
العمم ي أيوب اديًرا انفرًدا ملدة غير 

احدودة.
أيوب اسؤول  العمم ي  السيد   -
عن جميع أصول الشركة والتزاامتهم 
وكذلك جميع االلتزاامت التي تعهدت 

بهم الشركة.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

83/82/2823 تحت  قم 57184).
530 P
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NAKHLA LEKBIRA
SARL

 أسممل امئة ألف د هم
املكتب الرئي�سي:  قم 5)2 تجزئة 
املسم  2 طريق أسفي اراكش ، 

املكتب  قم د1
العمم  الجمع  اجتممع  عقب 
ينمير   2 في  عقد  الذي  االستثنمئي 
القرا ات  الشركمء  اتخذ   ،  2823

التملية :
قر  الجمع العمم االستثنمئي نقل 
 ،345« املكتب املسجل ان العنوا5 
اسم  الطريق آسفي« إلى العنوا5  قم 
أسفي  طريق   2 املسم   تجزئة   2(5

اراكش ، املكتب  قم د1.
في  القمنوني  اإليداع  تم  اإليداع: 
بتم يخ  بمراكش  التجم ية  املحكمة 

2823-14-82 تحت  قم 32)144.
531 P

»فينيا«
ش.م

املقر االجتممعي:الدا  الشيضمء 181 
بم ع عشد املوان الطمبق  قم 4
السجل التجم ي عدد: 739)9

- استقملة امثل الصندوق اإليداع 
والتدبير ان اهماه
وتعيي5 امثل جديد

تجديد والية أعضمء اجلس االدا ة
بمقت�سى احضر اجتممع اجلس 
االدا ة لشركة » فينيم » ش.م بتم يخ 
23 بتنبر 2821 ، والذي وضعت انه 
نسخة أصلية ضمن أصول األستمذ 
اوثق بملدا  الشيضمء  أاي5 احفوظ  
بتم يخ 21 ديسمبر 2821  والذي قر  

فيه خصوصم ام يلي :
أاي5  احمد  السيد  استقملة   /1
الفياللي ان اهماه كممثل لصندوق 
اإليداع والتدبير وتعيي5 السيدة اريم 

اشهو ي.
2/ بمقت�سى احضر الجمع العمم 
العمدي للمسمهمي5 لشركة » فينيم » 
ش.م بتم يخ 25 ابريل 2822 ، والذي 
ضمن  أصلية  نسخة  انه  وضعت 
اوثق  أصول األستمذ أاي5 احفوظ  
بملدا  الشيضمء بتم يخ 28 ينمير 2823  

والذي قر  فيه خصوصم ام يلي :
اجلس  أعضمء  والية  تجديد 
اإلدا ة : السيد خملد الحطمب و وزا ة 
التجهيز و املمء امثلة ان طرف السيد 

احمد بنحميش.
تعيي5 السيد عدنم5 بكلي كعضو 

اجلس اإلدا ة.
3/ تغيير امثل »الفد الية الوطنية 
السيد   « العمواية  واالبغمل  للشنمء 
بملسيد  بنحمم5 وتعويضه  املولودي 

احمد احشوب.
لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 
بملدا  الشيضمء بتم يخ 89 فبراير2823 

تحت عدد. 57945).
532 P

WAGRI PLAST
SARL
ش.م.م

 أسمملهم 1.588.888 د هم 
تحويل املقر االجتممعي

الجمعية  اداولة  بمقت�سى   -I
املنعقدة  العمدية  الغير  العماة 
الشركمء  قر     89-81-2823 بتم يخ 
إلى  بمإلجممع تحويل املقر االجتممعي 
تجزئة   E9( الجديد:  قم  العنوا5 
الشيضمء.  اعروف  سيدي  الو ود 
وطشقم لذلك تم تعديل الفصل 4 ان 

القمنو5 األسم�سي للشركة.
بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -  II
التجم ية  املحكمة  لدى  الضشط 
  15-82-2823 بملشيضمء بتم يخ 

تحت  قم  794)5).
ان أجل التخليص و اإلبهم 

533 P

 GROUPE  ITALFORCE «
»NET

 N°3 LOTISSEMENT  KOULMA 
BOUZNIKA    MAROC

كروب إطمل فو 8 نت  » بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

3 إقماة كوملم - 13188 بوزنيقة 

املغرب.
تحويل املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
5773

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 89 فبراير 2822 تم تحويل 
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
» قم 3 إقماة كوملم - 13188 بوزنيقة 
زنقة هم و5 الربيد   9« إلى  املغرب« 
 - أكدال   4 األ �سي  قم  الطمبق   ،

18898 الربمط املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  سليمم5  بب5  االبتدائية 

ديسمبر 2822 تحت  قم 635.
534 P

 PERTINIUM GROUP شركة
SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أسمملهم : 588.888 د هم

املكتب الرئي�سي : 66، بم ع اوالي 
إسممعيل، الصخو  السوداء

هشة أسهم الشركة
 2823 ينمير   12 بحسب احضر 
االستثنمئي  العمم  الجمع  اجتممع 
 PERTINIUM GROUP للشركة 
SARL برأسممل 588.888 د هم تقر  

ام يلي :
تصديق تبرعمت األسهم :

بركة  ان  سهم   588 هشة 
اململوكة   PERTINIUM GROUP
لصملح  غالب  أاي5  احمد  للسيد 

السيدة سلمى غالب.
بركة  ان  سهم   588 هشة 
اململوكة   PERTINIUM GROIP
لصملح  غالب  أاي5  احمد  للسيد 

السيدة اليكة غالب.
التعديل النسبي للنظمم األسم�سي.

تعديل  العماة  الجمعية  تقر  
ان النظمم األسم�سي   ( و   7 املمدتي5 

على النحو التملي :
املمدة 7 : املسمهممت النقدية.

النقدية  بمملشملغ  املسمهمة  يتم 
التملية للشركة :

 25.888  : غالب  احمد  للسيد 
د هم.

 237.588  : للسيدة سلمى غالب 

د هم.

 237.588  : للسيدة اليكة غالب 

د هم.
املمدة ) :  أ8 اململ.

 588.888  : يشلغ  أسممل الشركة 

 5.888 إلى  اقسمة  وهي  د هم 

للسهم،  د هم   188 بقيمة  سهم 

بملكمال  ادفوعة  بملكمال،  اكتتشة 

بمم يتنمسب اع  واخصصة للشركمء 

اسمهممتهم، وهي :

السيد احمد غالب : 258 سهم.

 2،375  : غالب  سلمى  السيدة 

سهم.

السيدة اليكة غالب : 375 سهم.

أي ام اجموعه 5.888 سهم.

قر  الجمع العمم تحديث النظمم 

ألحكمم  وفقم  للشركة  األسم�سي 

القمنو5 5.96.

املحكمة  في  القمنوني  االيداع  تم 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا    التجم ية 

15 فبراير 2823 تحت  قم 7)7)5).

535 P

 LA COMPAGNIE

 FINANCIERE HOLDING

 ATLAS
S.A

بركة عماة احدودة

برأسممل 18.875.888.88 د هم

املكتب املسجل: )) زنقة املراك�سي 

حي ابوديرم

RC :181559

IF :1108626

تجديد تفويض الرئيس التنفيذي
بتم يخ خمص  عقد   بموجب 

38 ديسمبر 2822 ، قر  اجلس إدا ة 

السيد  والية  فترة  تجديد  الشركة 

الحسني  الشبيهي  هشمم  احمد 

الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 

كرئيس اجلس اإلدا ة   ،  A2674(3

تعمدل  لفترة  التنفيذي  والرئيس 

إدا ته.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

14/82/2823 تحت  قم 493)5).
536 P

 LA COMPAGNIE
 FINANCIERE HOLDING

 ATLAS
 S.A 

بركة عماة احدودة
 برأسممل 18875.888.88 د هم

املكتب املسجل: )). زنقة املراك�سي 
حي ابوديرم

RC :181559 /IF :1108626
تجديد صالحيمت املديرين

بتم يخ خمص  احضر   بمقت�سى 
38 ديسمبر 2822 ، قر  الجمع العمم 

العمدي السنوي للشركة ام يلي :
• تم تجديد واليمت أعضمء اجلس 
ست  ملدة  أسممؤهم  التملية  اإلدا ة 

سنوات:
الشبيهي  هشمم  احمد  السيد   -

الحسني ،
 SEFIN HOLDING«« بركة   -
هشمم  احمد  السيد  ويمثلهم   SARL

الشبيهي الحسني.
- السيد األاي5 احمد الجرا ي.

 TARIK السيد  استقملة  قشول 
BRITEL ان انصشه كمدير.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

14/82/2823 تحت  قم 494)5).
537 P

MALTEM AFRICA
S.A.R.L

 RC : 385797 - IF : 24865876 -
ICE : 001978156000025

بركة ذات اسئولية احدودة برأ8 
امل 100،000.00 د هم

املكتب الرئي�سي: حي الوازيس 18 
زنقة احمد فويتح األسرة الفرنسية 

2 الدا  الشيضمء.
بمقت�سى القرا  االستثنمئي املؤ خ 
بركة  بركمء   85/81/2823 في 
في   MALTEM AFRICA S.A.R.L
السجل التجم ي للدا  الشيضمء تحت 

 قم 5797)3 ، قر وا :

 282 نقل املقر الرئي�سي لشركة د 
إقماة   ، املوان  عشد  كلو ي  إقماة 
68 بم ع  ، بقة  الطمبق الرابع   ، ب 
إلى حي  الدا  الشيضمء   ، عشد املؤان 
فويتح  احمد  زنقة   18  ، الوازيس 

األسرة الفرنسية 2 الدا  الشيضمء
وفًقم  األسم�سي  النظمم  تعديل   -
القمنو5  اع  اتوافًقم  وجعله  لذلك 
املعدل واملكمل للقمنو5   24-18  قم 

.5-96
اإلجراءات  إلنجمز  -صالحيمت 

الشكلية.
املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 
تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

.(5(967
538 P

STATION ACHARK شركة
ش.م.م

 أسممل : 388.888 د هم
املقر االجتممعي : عي5 بني اطهر 
النقطة الكيلواترية  قم 2 طريق 

وجدة
العمم  الجمع  احضر  بموجب 
 2883 أبريل   15 بتم يخ  االستثنمئي 
 2883 أبريل   25 و   2883 امي   15 و 

تقر  ام يلي :
الرفع ان  أ8   : زيمدة  أ8 اململ 

امل الشركة إلى 388.888 د هم
في  حصة   3888 بيع  اشروع   2

الك :
اجدوبي بنعي�سى  .ب.و : F1788 ؛

 : الرحمم5  .ب.و  عشد  اجدوبي 
FH66 ؛

اجدوبي احمد  .ب.و : F11(348 ؛
اجدوبي  بيد  .ب.و : F2(487 ؛
اجدوبي أحمد  .ب.و : W7572 ؛
 : هللا  .ب.و  فتح  اجدوبي 

F271(87 ؛
لفمئدة : 

 FD183  : الطيب  .ب.و  حمجي 
2948 حصة ؛

 FD7711  : بهمليل العمنس  .ب.و 
68 حصة ؛

3 تعيي5 اسير للشركة :

الطيب  حمجي  السيد  تعيي5  تم 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
كمسير وحيد للشركة   FD 183  قم 

ملدة غير احدودة.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
امي   ( بتم يخ  بوجدة  التجم ية 
 12 وبتم يخ   ،1(8 تحت  قم   2883
وبتم يخ  278 تحت  قم   2883  يونيو 

 )2 أبريل 2883 تحت  قم 16).
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BEST SERVI-VENTES
SARL

 R.C : 557875
 T.P : 34796724 
I.F : 52697984 

بركة ذات اسؤولية احدودة
 أ8 اململ : 100،000 د هم

املقر الرئي�سي : 12 زنقة سريم ابن 
زنعيم الطمبق 3 الشقة 3 حي النخيل 

الدا  الشيضمء
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املنعقد بتم يخ 1 فبراير 2823، قر ت 

الشركة ام يلي :
السيد  فوت   : األسهم  تفويت 
بقيمة   

ً
سهمم  258 الحسنموي حميد 

له  الك  وهي  انهم،  لكل  د هم   188
 BEST SERVI-VENTES  « بركة  في 
السيد  فنم5  بيد  للسيد   »SARL
حمري صالح الدين والسيد  استقيم 

يونس.
املحكمة  في  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملدا  الشيضمء.
540 P

ديوا5 األستمذ عشد الكريم بواكنم5
اوثق بملشيضمء

 GROUPE SCOLAIRE ARAGO
PRIVE

بركة ذات  اسؤولية  احدودة
 اسمملهم  : خمس امئة الف د هم 

(588.888(
اقرهم االجتممعي : املحمدية عمم ة 

 قية  2 بم ع فلسطي5 العملية 
 املدينة املحمدية

 R.C : 17547 سجلهم التجم ي عدد

1/ خالل الجمع العمم االستثنمئي 
قر    ،86/86/2816 الذي عقد يوم 
 GROUPE SCOLAIRE بركمء بركة

ARAGO PRIVE ام يلي :
االجتممعي  املقر  عنوا5  نقل 
الرئي�سي للشركة ان املحمدية عمم ة 
1 العملية إلى املحمدية  الوحدة بقة 

عمم ة   قية  2، فلسطي5 وعليم.
تعديل النظمم األسم�سي. 

االستثنمئي  العمم  الجمع  خالل 
قر    ،1(/82/2819 الذي عقد يوم 
 GROUPE SCOLAIRE املسمهمو5 في

ARAGO PRIVE  ام يلي:
بلعشم8  عوكشة  السيد  إقملة 

كمسير للشركة.
تعديل النظمم األسم�سي. 

عمم  جمع  احضر  بموجب 
الكريم  تلقمه األستمذ عشد  استثنمئي 
بتم يخ  بملشيضمء  اوثق  بواكنم5 
في  الشركمء  قر    ،86/81/2823
 GROUPE SCOLAIRE بركة 

ARAGO PRIVE  ام يلي :
السيد  تفويت  على  املصمدقة 
حصصه،  اجموع  بلعشم8  عوكشة 
في  يمتلكهم  التي  حصة   1258 أي 
الشركة لصملح السيد لكشير عوكشة 
بملتسموي  اسكيك  احمد  والسيد  
تلقمه  توثيقي  عقد  بواسطة  بينهمم، 
االستمذ عشد الكريم بواكنم5 اوثق 
بملدا  الشيضمء بتم يخ 86/81/2823.

تعديل النظمم األسم�سي. 
بمملحكمة  القمنوني  االيداع  تم 
بتم يخ  بمملحمدية  التجم ية 

38/81/2823 تحت عدد )28.
541 P

MOBILE. COM
بركة اسمهمة 

 أ8 املهم 18.888.888 د هم 
اقرهم االجتممعي : الدا  الشيضمء-

تجزئة لينم الرقم 124 
سيدي اعروف

تجديد تفويضمت املسيرين
تعيي5 اسير جديد

ا5 الجمعية العماة العمدية بتم يخ 
28 امي 2828 قر ت :
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تجديد اهمم تالث اسيرين )السيد 

كنزة  والسيدة   ، جلو5  بن  العربي 

بنجلو5 ، والسيد احمد بن جلو5(

بن  خملد  احمد  السيد  وعينت 

جلو5 اسيًرا جديًدا ملدة 6 سنوات.

لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  املحكمة  ضشط  كتمبة 

بملدا الشيضمء بتم يخ 24 يونيو 2828 

تحت  قم 737861.

542 P

 ALLIANCES

 INVESTISSEMENT

INTERNATIONAL

بركة املسمهمة في طو  التصفية

 أسمملهم 1.888.888 د هم

وعنوا5 اقرهم االجتممعي :  16 زنقة 

علي عشد الرزاق - 28858 الدا  

الشيضمء املغرب

السجل التجم ي  قم 145.389

قفل التصفية

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم   2822 ديسمبر   15 في  املؤ خ 

سممع  بعد  التملية  القرا ات  اتخمد 

تقريراملصفي :

حسمبمت  على  املصمدقة   -

 ALLIANCES لشركة  التصفية 

 I N V E S T I S S E M E N T

INTERNATIONAL

و كدا تقرير املصفى ؛

اهمم املصفي السيد عشد  إنهمء   -

وإعطمءه  الفهري  الفم�سي  املنعم 

اإلخالء وإبراءه ان التفويض ؛

- تم إعال5 إنهمء عمليمت التصفية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 

17 ينمير 2823 تحت  قم )5436).

543 P

LIAZA MAROC
SARL-AU

RC : 142779

العنوا5: 57 زنقة الوداية لفيليت  

الدا  الشيضمء

تصفية الشركة
خمص  عقد  بروط  بموجب 

بتم يخ  الشيضمء  الدا   في  وضعه  تم 

احضر  تحرير  تم   ،  16/18/2822

احدودة  اسؤولية  ذات  لشركة 

للمسمهم الوحيد ، قر  الجمع العمم 

االستثنمئي :

التصفية  حسمب  فحص   -

واعتممده ،

ذاته  وإبراء  املصفي  تعيي5   -

واالعتراف بإغالق التصفية.

- الصالحيمت املمنوحة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

19/18/2823 برقم 2342.

544 P

 TRANS MOUDINE« شـركة
».sarl

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

5 بم ع عشد هللا بن يمسي5 عمم ة 

بليدو5 طمبق 5  قم 5 

تصفية الـشـركـة 
بمقت�سى القرا  الجممعي للشركمء 

بتم يخ  الدا الشيضمء  في  املؤ خ 

 TRANS لشركة   2823 ينمير   17

ذات  بركة   «  MOUDINE sarl

املسؤولية املحدودة  تقر  ام يلي : 

تصفية الـشـركـة.

املصمدقة على الحسمبمت النهمئية 

للشركة.
التجم ي  السجل  على  التشطيب 

للشركة  قم 518929

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط 

بملدا الشيضمء بتم يخ 27 ينمير 2823  

تحت  قم 56866) .
بيم5 اختصر

545 P

 PERLE« شـركة
D’IMSSOUANE & CIE

SARL AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بريك وحيد
بم ع الز قطوني طمبق 3  قم ) - 

الدا  الشيضمء -
تصفية الـشـركـة 

بمقت�سى القرا  الجممعي للشركمء 
 29 بتم يخ  الدا الشيضمء  في  املؤ خ 
 PERLE  « لشركة       2823 نونبر 
  « D’IMSSOUANE & CIE SARL AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة  تقر  

ام يلي: 
تصفية الـشـركـة.

املصمدقة على الحسمبمت النهمئية 
للشركة.

التجم ي  السجل  على  التشطيب 
للشركة  قم 453745

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
بملدا الشيضمء بتم يخ 27 ينمير 2823  

تحت    قم 56867).
بيم5 اختصر

546 P

متراف
ش د م م

انحالل املسشق للشركة
بركة   قرا   احضر  بمقت�سي 
اتراف ش د م م بتم يخ 85/89/2822 

الشركة اتراف ش د م م ام يلي :
اتراف بركة   املسشق   انحالل 
عمار  يوسف  لتعيي5  م  م  د  ش    
اصف لشركة حمال بطمقة التعريف 

.BJ29(197
اكم5  الشركة  اقر  تحديد 

التصفية.
املقر: 3 بلوك )18 اشم كة  سيدي 

برنو�سي الدا  الشيضمء.
وضعه  تم  القمنوني:  اإليداع 
بملشيضمء  التجم ية  بمملحكمة 
تحت  قم  بتم يخ27/89/2822 

.(39134
547 P

 SOCIETE TRANS PESCI

MAROC

 SARL AU

RC : 3037665

التصفية النهمئية
العمم  الجمع  عقد  بمقت�سى 

االستثنمئي بتم يخ 85/84/2821 قر  

اسمهمو الشركة ام يلي :

التصفية النهمئية للشركة -

- التشطيب على السجل التجم ي

تم القيمم بمإليداع القمنوني لدى 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 

 1(/82/2822 بتم يخ  بملدا  الشيضمء 

تحت  قم 12414).

الخص ان أجل النشر

548 P

 BEST CORPRATE TRADING

SARL AU

حل الشركة
االستثنمئي  االجتممع  بمقت�سى 

2823،  تقر   28 ينمير  الذي عقد في 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 BEST CORPRATE ذات بريك وحيد

TRADING SARL AU اشلغ  أسمملهم 

زنقة   ،45 وعنوانهم  د هم   188.888

 4 2  قم  عشد القمد  املفتقر الطمبق 

الدا  الشيضمء 

زنقة  في  التصفية  اقر  حدد 

 4 2  قم  عشد القمد  املفتقر الطمبق 

الدا الشيضمء.

علواني  عمدل  السيد  وعي5 

كمصفي للشركة . 

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم 

الضشط لدى املحكمة التجم ية بتم يخ 

28 فبراير 2823 تحت  قم 59418) 

549 P
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STE THREE JM
S.A.R.L

415623 التجم ي السجل
الحل املسشق للشركة

ب  اؤ خ  عرفي  عقد  بموجب 
واسجل  بملشيضمء   86/82/2823
تحرير  تم     87/82/2823 بتم يخ 
احضر الجمع العمم لشركمء الشركة 

حيت تقر  ام يلي :
الحل املسشق للشركة، وتعيي5 كل 

ان السيد : 
للشطمقة  الحمال  النجمي  يونس 

.BH275175 الوطنية  قم
الحمال  املختم ي   املوان  ايوب 

.BH44(516  للشطمقة الوطنية  قم
كمصفيي5 للشركة بصفة نهمئية.

بم ع   46 التصفية:  اقر  تحديد 
الز قطوني الطمبق الثمني عمم ة  قم 

6 الدا  الشيضمء.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

23/82/2823 تحت  قم 68122).
 415623 التجم ي:  السجل 

بملشيضمء.
550 P

» SOCIETE LOGEDIF «
 S.A.R.L

بركة ذات اسؤولية احدودة، 

 أسمملهم  888 38.188 د هم

السجل التجم ي عدد : 93)171

املقر الدا  الشيضمء 13 زنقة ايتز 

2888 انفم

تفويت حصص
العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

املؤ خ  للشركة  االستثنمئي  العمم 

املصمدقة  تمت   87/12/2817 في 

الشكل  على  الحصص  على تفويت 

التملي :

املوكة  حصة   6.828 تفويت 

للسيد زكريمء العلج في الشركة لفمئدة 

السيد احمد العلج ؛

تعديل الفصل السمد8 والسمبع 

ان القمنو5 األسم�سي :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   -

تحت  قم   82/82/281( بتم يخ 

.6561(8

551 P

املركز الجهوي لالستثمم  

جهة الدا  الشيضمء- سطمت

JOBGATE

SARL AU

عليه  اصمدق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببربيد     8(/82/2823 بتم يخ  

ذات  لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص التملية :

.JOBGATE SARL AU :  التسمية

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد

وكل  البراجة  االجتممعي:  الهدف 

انشطة التكنولوجيم املعلوامتية.

 أ8 اململ : حدد  أسممل الشركة 

د هم في يد عواطف   18.888 بمشلغ 

بوزاز 18.888 د هم.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

 31 ينمير إلى   1 : ان  السنة اململية 

ديسمبر ان كل عمم.

13 تجزئة  املقر االجتممعي : الرقم 

اليسر بم ع احمد الخماس بربيد.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  بوزاز  عواطف  للسيد:  

احددة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية ببربيد 

تحت  قم 218/2823 كمم تم تسجيل 

بتم يخ  التجم ي  بملسجل  الشركة 

14/82/2823 تحت عدد 17785.

1 C

املركز الجهوي لالستثمم 

جهة بني االل -خنيفرة

ZCELEC

SARL AU

اعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد

188.888 د هم

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

القمنو5  إعداد  تم   86/82/2823

املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية :

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

.ZCELEC : التسمية

التحكم  اكتب   : الشركة  غرض 

الكهربمئي.

  45 :  قم  عنوا5 املقر االجتممعي 

الطمبق األول زنقة كويدير  بلوك ح  

املسيرة، خريشكة.

ادة الشركة : 99 سنة.

 188888  : اشلغ  أسممل الشركة 

د هم.

اقسمة  النقدية:  الحصص 

د هم   188 حصة ان فئة  إلى1888 

انوا   زكريمء  على  اوزعة  للحصة 

188.888 د هم.

الحصص العينية :

الشخصية  الشركمء  اسممء 

والعمئلية وعنموينهم :

زكريمء انوا  السمكن  قم 11 زنقة 

ف،  ش.  م.  حي  الحمراء  السمقية 

خريشكة.

توزيع االنصشة على الشركمء.

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

واسير  اسمهم  انوا   زكريمء  للسيد 

ملدة غير احدودة.

في  القمنوني  االيداع  تم 

21/82/2823 تحت  قم 3)8).

2 C

املركز الجهوي لالستثمم  

جهة الدا  الشيضمء- سطمت

 CENTRE D’AFFAIRES

CHAOUIA

SARL AU

عليه  اصمدق  عقد  بمقت�سى 

تم  ببربيد     8(/82/2823 بتم يخ  

ذات  لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 

وحيد  لشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تحمل الخصمئص التملية :

 CENTRE D’AFFAIRES :  التسمية

.CHAOUIA SARL AU

ذات  بركة   : القمنونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة لشريك وحيد.

توطي5   : االجتممعي  الهدف 

الشركمت.

 أ8 اململ : حدد  أسممل الشركة 

يد  بيد  في  د هم   188.888 بمشلغ 

الحيط 188.888 د هم.

ان  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النهمئي.

 31 ينمير إلى   1 : ان  السنة اململية 

ديسمبر ان كل عمم.

 املقر االجتممعي : بربيد اسممعيلية

) عمم ة 7 الطمبق االول يسم .

التسيير  حق  أعطي   : التسيير 

غير  ملدة  الحيط  للسيد:   بيد 

احددة.

اإليداع  تم   : القمنوني  اإليداع 

القمنوني بمملحكمة االبتدائية ببربيد 

تحت  قم 211/2823 كمم تم تسجيل 

بتم يخ  التجم ي  بملسجل  الشركة 

14/82/2823 تحت عدد 17787.

3 C
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FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF 

 STE FAYEZA D›ESTHETIQUE
ET COIFFURE SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
توسيع نشمط الشركة 

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE FAYEZA D›ESTHETIQUE

ET COIFFURE SARL  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي طمبق 
الثمني  قم 36 تجزئة كنزي 

الرابيدية  الرابيدية 52888 
الرابيدية املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 82 نونبر 2822 تمت إضمفة 
إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :
بشه صيدلية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بملربيدية  بتم يخ 87 نونبر 

2822 تحت  قم 98).
1I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE AMPLE DES GRANDS
TRAVAUX D›ATLAS

SARL AU 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE AMPLE DES GRANDS

  TRAVAUX D›ATLAS SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 
1243 تجزئة اوالي علي الشريف 

الرابيدية  املغرب 52888 

الرابيدية املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.9931

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 نونبر   82 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 STE AMPLE DES الشريك الوحيد 
 GRANDS TRAVAUX D’ATLAS
SARL AU   اشلغ  أسمملهم 188.888 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 
الشريف  علي  اوالي  تجزئة   1243
الرابيدية  املغرب 52888 الرابيدية 

املغرب نتيجة ل : االزاة.
ب  قم  التصفية  اقر  حدد  و 
الشريف  علي  اوالي  تجزئة   1243
الرابيدية   52888  - الرابيدية  

املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( فميزة   عظيم و عنوانه)ا( 
الرابيدية 52888 الرابيدية املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملربيدية  بتم يخ 87 نونبر 

2822 تحت  قم 93).

2I

إئتممنية الوفمء

BOULEMANE CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشمء فرع تمبع للشركة

إئتممنية الوفمء
بم ع عالل الفم�سي الرقم 79 

سطمت ، 26888، سطمت املغرب
BOULEMANE CAR بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
اجمع الخير الرقم 1443 الشطر 
الثمني سطمت - 26888 سطمت 

املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.564943

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2822 أكتوبر   11 في  املؤ خ 

تحت  للشركة   تمبع  فرع   إنشمء 

و   BOULEMANE CAR التسمية 

الطمبق   36 الرقم  بملعنوا5  الكمئن 

األول زاوية زنقة أسماة ابن زيد و زنقة 

احمد جمم ي الدا  الشيضمء - 28888 

ان  املسير  و  املغرب  الشيضمء  الدا  

طرف السيد)ة( الرقم�سي فيصل.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

دجنبر 2822 تحت  قم 49523).

3I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

BAYHA AGRI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 

صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب

BAYHA AGRI بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي النهضة 

 قم 626 - 73888 الداخلة املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

237(7

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   19

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.BAYHA AGRI

ز اعة   -  : بإيجمز  الشركة  غرض 

جميع  وإنتمج  وتطوير  واعملجة 

انتجمت  وتسويق  البستنة  انتجمت 

األشجم   ز اعة  وكذلك  البستنة 

وز اعة الحمضيمت وتربية الدواجن 

والخضروات املشكرة ؛

اإلنتمج الز اعي بجميع أبكمله:   -

التشجير ، والز اعة ، وز اعة الكروم 

وجميع  املشكرة  والخضروات   ،

املنتجمت األخرى املتعلقة بملتربية ؛.

حي   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

الداخلة   73888  -  626 النهضة  قم 

املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السيد بيهم احميدة :  1.888 حصة 

بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

السيد بيهم احميدة عنوانه)ا( حي 

1 بم ع عشد هللا الشفشموني  املسيرة 

 قم 57 73888 الداخلة املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

السيد بيهم احميدة عنوانه)ا( حي 

1 بم ع عشد هللا الشفشموني  املسيرة 

 قم 57 73888 الداخلة املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ الدهب   بوادي   االبتدائية 

تحت  قم   2823 ينمير   26  

.115/2823

4I
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إئتممنية الوفمء

WORLD CONFORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

إئتممنية الوفمء
بم ع عالل الفم�سي الرقم 79 

سطمت ، 26888، سطمت املغرب
WORLD CONFORT بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

األ �سي تجزئة بشم  الخير الرقم 152 
سطمت - 26888 سطمت املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(97
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   87 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
سهيل  ا�سي  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   5.888
188 حصة لفمئدة  السيد )ة(  بيد 

 ا�سي بتم يخ 87 فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
13 فبراير  االبتدائية بسطمت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 2823/)5.
5I

CABINET BADREDDINE

SOSAIED CONTROLE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET BADREDDINE
279 أ اسيرة 1 اقماة هني الشقة 

 قم 1 ، 8، اراكش املغرب
SOSAIED CONTROLE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اوطن 

في اكتب بد  الدين العربي ب 279 
حرف أ اسيرة 1 اقماة هني الشقة 

 قم 1 48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133275

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOSAIED CONTROLE

-        غرض الشركة بإيجمز: - اركز 

الفحص التقني.

العمليمت  جميع  العموم  وعلى   -

املدنية، التجم ية، اململية، الصنمعية 

بصفة  ترتشط  قد  التي  والعقم ية 

اشمبرة أو غير اشمبرة بغرض الشركة 

والتي ان بأنهم تطوير غرض الشركة.

-   عنوا5 املقر االجتممعي: اوطن 

 279 في اكتب بد  الدين العربي ب 

اقماة هني الشقة   1 حرف أ اسيرة 

 قم 1 48888 اراكش -

املدة التي تأسست ان أجلهم      -

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

 188 -    اشلغ الحصص النقدية: 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ    -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

-   يمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

صوفيم  ايالال5  السيد)ة(   -

والكمئن  وبريكة  اسيرة  بصفته)ا( 

عنوانه ب: تجزئة  يمض السالم  قم 

498 48888 اراكش املغرب

بلعوني  السعيد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

 14 2 م  ب: اقماة جنم5 او اد عمم ة 

48888 اراكش املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

صوفيم  ايالال5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 498 السالم  قم  تجزئة  يمض  ب: 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.133275

6I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

DWECO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة  احة الشمل عمم ة 811 بم ع 

واد تمنسيفت ، 11888، سال املغرب

DWECO بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 19 زنقة 

قسمطلة املدينة  - 18888 سال 

املغرب .

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي  

.26111

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل  نونبر2822   38 في  املؤ خ 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ    DWECO الوحيد  الشريك 

وعنوا5  د هم   48.888  أسمملهم 

زنقة قسمطلة   19 اإلجتممعي  اقرهم 

املدينة  - 18888 سال املغرب  نتيجة 

ل :   توقف النشمط.

زنقة   19 و حدد اقر التصفية ب 

سال   11888  - املدينة   قسمطلة 

املغرب . 

و عي5:

و  دينية  احمد    السيد)ة( 

زنقة طرفة ابن العيد   46 عنوانه)ا( 

السوي�سي  قمسم  بئر  تجزئة  اضم5 

)ة(  املغرب كمصفي  الربمط    18888

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   86 بتم يخ  بسال   االبتدائية 

2823 تحت  قم 48589.

7I

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

BELOMAD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FIDUCIAIRE BENSAID SARL

تجزئة  احة الشمل عمم ة 811 بم ع 

واد تمنسيفت ، 11888، سال املغرب

BELOMAD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 422 قطمع 

11 ، بلوك 19 ، حي السالم - 11888 

سال املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

. 22521

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 

نونبر 2822 تقر  حل بركة ذات 

  BELOMAD املحدودة  املسؤولية 

اشلغ  أسمملهم 24.888 د هم وعنوا5 

 ،  11 قطمع   422 اإلجتممعي  اقرهم 

بلوك 19 ، حي السالم - 11888 سال 

املغرب نتيجة ل : توقف النشمط .

 422 ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 - ، حي السالم   19 بلوك   ،  11 قطمع 

11888 سال املغرب. 

و عي5:

و  نصيري  الحسن   السيد)ة( 

  72 عنوانه)ا( تجزئة  احة الشمل  قم 

)ة(  كمصفي  املغرب  سال   11888

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   86 بتم يخ  بسال   االبتدائية 

2823 تحت  قم )4858.

(I

FIDAS SERVICES

OPULENCE UNIVERS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDAS SERVICES

 Av Lalla Yacout 5éme ,39

 Etage Appt D Casablanca ، 0،

CASABLANCA MAROC

OPULENCE UNIVERS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 64 عشد 

هللا املديوني الطمبق 1  قم 2 - 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

578839

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

OPULENCE UNIVERS

استيراد  بإيجمز:  الشركة  غرض   

والعنمصر  األسمدة  وتوزيع  وتصدير 

الغذائية.

 64 االجتممعي:  املقر  عنوا5   

 -  2 1  قم  عشد هللا املديوني الطمبق 

الدا الشيضمء -

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   

الشركة )سنة(: 99

 188.888  اشلغ  أسممل الشركة: 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ 

188.888 د هم

اشلغ الحصص العينية اع وصف 

اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،.

 بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

السيد)ة( الشقيلي فمطمة الزهراء 

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 
 يمض انفم عمم ة أ2 طمبق 5  قم 53 

28888 الدا الشيضمء املغرب

الشقيلي  جليلة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

زنقة الخليج العربي عي5 الدئمب   53

28888 الدا الشيضمء املغرب

بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة(ٍ ٍالشقيلي فمطمة الزهراء 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 يمض انفم عمم ة أ2 طمبق 5  قم 53 

28888 الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   38 بتم يخ 

.578839

9I

FIDAS SERVICES

MARWA EVENTS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDAS SERVICES

 Av Lalla Yacout 5éme ,39

 Etage Appt D Casablanca ، 0،

CASABLANCA MAROC

MARWA EVENTS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 39 بم ع 

 - - D اللة اليمقوت الطمبق 5 بقة

الدا  الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.483991

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   28 املؤ خ في 
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
 MARWA الوحيد  الشريك  ذات 
 188.888 اشلغ  أسمملهم    EVENTS
 39 اإلجتممعي  د هم وعنوا5 اقرهم 
بقة   5 اليمقوت الطمبق  بم ع اللة 
D - - الدا  الشيضمء املغرب نتيجة ل : 

تفكيك   بركة  .
و حدد اقر التصفية ب 39 بم ع 
 -  -   D 5 بقة  اللة اليمقوت الطمبق 

الدا  الشيضمء املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( نعيمة  و ش و عنوانه)ا( 
تيت   7 طمبق   158 بد   قم  اقماة 
املغرب  الشيضمء  الدا    29468 اليل 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 87 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 9)574).

18I

 STE MAGHREBIENNE DE TRANSACTIONS

HUET ET OGIER

 STE MAGHREBIENNE DE
TRANSACTIONS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تغيير تسمية الشركة

 STE MAGHREBIENNE DE
 TRANSACTIONS HUET ET

OGIER
 RUE BELLOUL MOHAMED ، 29

0، CASABLANCA MAROC
 STE MAGHREBIENNE DE

TRANSACTIONS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم االجتممعي 29 زنقة 
بلول احمد - - الدا  الشيضمء املغرب

.تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

6779

الشريك  قرا   بمقت�سى   

فبراير   21 في  املؤ خ  الوحيد 

الشركة  تسمية  تغيير  تم   281(

 STE MAGHREBIENNE« ان 

 « إلى   »DE TRANSACTIONS

 STE MAGHREBIENNE DE

 TRANSACTIONS HUET ET

. »OGIER

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

أبريل )281 تحت  قم 662943.

11I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

ORIGINAL AUTO PRO SARL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

 avenue beethoven, immeuble

 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC

  ORIGINAL AUTO PRO SARL

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

اراكش  إقماة  النجد  الطمبق الرابع  

بقة  قم  36  98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

124671

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2822 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

. ORIGINAL AUTO PRO SARL
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-  غرض الشركة بإيجمز:  تهجف 

تجم    : إلى  اسمسم  الشركة  هده  

السيم ات  أنواع  لجميع  غيم   قطع 

وجميع  اآلالت  وأدوات  والجرا ات 

واملعدات  واملحركمت  األخرى  اآلالت 

للز اعة  واملعدات  الغيم   وقطع 

والصنمعة

االستيراد والتصدير

تسويق جميع أنواع السيم ات

غير  أو  املشمبر  االستغالل  بيع 

االختراع  براءات  لجميع  املشمبر 

والوا دات

العمليمت  جميع  عماة  بصفة    

و  الصنمعية   اململية,  التجم ية, 

اشمبرة  بصفة  تتعلق  التي  العقم ية 

أي  أو  أعاله  إليهم  املشم   بمملواضيع 

اوضوع اشمبه له أو يمكنه املسمهمة 

لحسمب  نوع  أي  تحت  النمو  في 

الشركة الخمصة.                           
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

اراكش  إقماة  النجد  الطمبق الرابع  

بقة  قم  36  98888 طنجة -

أجلهم  تأسست ان  التي  املدة    -

الشركة : 99 سنة.

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

-   اشلغ الحصص النقدية: 1.888 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ    -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال بيئ

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

العالم   عممد   السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك   بصفته)ا( 

النخيل  غرسة فو ا عي5 عطي   ب: 

الشممل  48818 اراكش  املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عممد العالم  بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: غرسة فو ا 

 48818 عي5 عطي  النخيل الشممل  

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 فبراير   17 بتم يخ 

.124671

12I

FIDUCIAIRE CENTRALE DU SUD

PRO-PISCINIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 FIDUCIAIRE CENTRALE DU

SUD

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

PRO-PISCINIER بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12 زنقة 

سم ية بن زونيم الطمبق 3  قم 

الشقة 3 بملمي الدا الشيضمء املغرب 

- 22888 لدا الشيضمء  املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.552453

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   25 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم    PRO-PISCINIER

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
زنقة سم ية بن زونيم   12 اإلجتممعي 
بملمي   3 الشقة  3  قم  الطمبق 

 22888  - املغرب  الدا الشيضمء 

 : ل  نتيجة  املغرب  لدا الشيضمء  

اسشمب اقتصمدية.

 12 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 3 الطمبق  زونيم  بن  سم ية  زنقة 
الدا الشيضمء  بملمي   3 الشقة   قم 

املغرب - 22888 لدا الشيضمء املغرب 

لدا الشيضمء املغرب. 

و عي5
و  اليوسفي  بلقمسم    السيد)ة( 
22 زنقة جشل ازو قي حمي  عنوانه)ا( 
22888 لدا الشيضمء املغرب  السالم  
)ة(  كمصفي  املغرب  لدا الشيضمء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
الطمبق  بن زونيم  زنقة سم ية   12  :
بملمي الدا الشيضمء   3 3  قم الشقة 

املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 552453.
13I

bureau tinghir de comtabilite

SALAM EXPRESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

bureau tinghir de comtabilite
1581 حي املغرب العربي تمم ة ، 

5888)، تمم ة املغرب
SALAM EXPRESS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
سيدي علي بوغملم  قم 82 حي 

كريمة سال 5888) سال -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
35569

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SALAM EXPRESS
-    غرض الشركة بإيجمز: اقدم 

الخدامت

بم ع  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

سيدي علي بوغملم  قم 82 حي كريمة 

سال 5888) سال -

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

)األشخمص  الشركمء  بيمنمت حول   -

الطشيعيو5(: 

اونجم   احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
ديو    29 زنقة طونكم5 بقة   25 ب: 

الجماع الربمط 18888 الربمط املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اونجم   احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
ديو    29 زنقة طونكم5 بقة   25 ب: 

الجماع الربمط 18888 الربمط املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 ام 8   83 بتم يخ 

.35569

14I

TRANS KARKOUT

TRANS KARKOUT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

TRANS KARKOUT

بم ع اوالي اسممعيل إقماة وليلي 

 tanger، الطمبق االول  قم 53 طنجة

98888، طنجة املغرب

TRANS KARKOUT بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي اسممعيل إقماة وليلي الطمبق 

االول  قم 53 طنجة 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
134945

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية :
اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TRANS KARKOUT
نقل  بإيجمز:  الشركة  غرض   -

الشضمئع املحلية والدولية
بم ع  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
اوالي اسممعيل إقماة وليلي الطمبق 
االول  قم 53 طنجة 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 
د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
الطشيعيو5(: 

العيم�سي  أكذي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
1  قم  اقماة الك هللا تجزئة كريمة 
طنجة   98888  4 22  قم  القطعة 

املغرب
-بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العيم�سي  أكذي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
1  قم  اقماة الك هللا تجزئة كريمة 

طنجة   98888   4 22  قم  القطعة 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.134945

15I

bucof

HANAFI BRICOLAGE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

bucof

 bd med 6 centre irac imm f2 29

 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc

HANAFI BRICOLAGE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 28 

الحسنية  توسيع  العملية املحمدية - 

38))2 املحمدية املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.31365

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   16 املؤ خ في 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

 HANAFI الوحيد  الشريك  ذات 

اشلغ  أسمملهم    BRICOLAGE

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

الحسنية  توسيع    28 اإلجتممعي  قم 

العملية املحمدية - 38))2 املحمدية 

الشركة  حل   : ل  نتيجة  املغرب 

وتوقيف النشمط..

 28 و حدد اقر التصفية ب  قم 

الحسنية  توسيع  العملية املحمدية - 

38))2 املحمدية املغرب. 

و عي5:

ايت الحنفي و  حسن   السيد)ة( 

 47988 زاكو ة  د عة  حي  عنوانه)ا( 
زاكو ة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 15 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 344.

16I

FINANCIAL CONSULTING PARTNERS

DROGUERIE AIT ATTA SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FINANCIAL CONSULTING

PARTNERS

 RUE IBNOU MOUNIR, 117

 RESIDENCE AZZARKA

 1ER ETAGE N2 MAARIF,

 CASABLANCA- MAROC ،

20330، Casablanca Maroc

 DROGUERIE AIT ATTA SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املحل 

 ،»G/258« التجم ي  قم 2،الشقعة

حي الزيتو5 تكوين  8658) اكمدير -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

54391

 18 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DROGUERIE AIT ATTA SARL

و  - غرض الشركة بإيجمز:  براء 

بيع اواد العقمقير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: املحل 

 ،»G/258« 2،الشقعة  التجم ي  قم 

حي الزيتو5 تكوين  8658) اكمدير -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

الشركمء  حول  بيمنمت   -  
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( فمطمة نشكي بصفته)ا( 
دوا  تكم  بريكة والكمئن عنوانه ب:  
ديرت الد ا كة 8658) اكمدير املغرب

- السيد)ة( حمو ز يط بصفته)ا( 
دوا  تكم  بريك والكمئن عنوانه ب:  
ديرت الد ا كة 8658) اكمدير املغرب

يدير ز يط بصفته)ا(  السيد)ة(   -
ب:   عنوانه  والكمئن  اسير  و  بريك 
دوا  تكم ديرت الد ا كة 8658) اكمدير 

املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يدير ز يط بصفته)ا(  السيد)ة(   -
تكم  دوا   ب:   عنوانه  والكمئن  اسير 
ديرت الد ا كة 8658) اكمدير املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.54391
17I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

راموس
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
بم ع عشد املوان165 اقماة الحقول 

عمم ة ب الطمبق الرابع بقة  قم 
خمسة ، 28228، الدا  الشيضمء 

املغرب
 ااو8 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 134 بم ع 
عشد هللا بن يمسي5  - - الدا  الشيضمء 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.144169

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2821 دجنبر   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
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عيوش فمطمة  )ة(  تفويت السيد 
63 حصة اجتممعية ان أصل 1.888 
حصة لفمئدة  السيد )ة( هشمم بنمني 

بتم يخ 28 دجنبر 2821.
 (7 بنمني  مليمء  )ة(  تفويت السيد 
 1.888 أصل  ان  اجتممعية  حصة 
حصة لفمئدة  السيد )ة( هشمم بنمني 

بتم يخ 28 دجنبر 2821.
الهمدي  عشد  )ة(  السيد  تفويت 
بنمني 175 حصة اجتممعية ان أصل 
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   1.888

هشمم بنمني بتم يخ 28 دجنبر 2821.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 4)592).

1(I

FIDUCIAIRE AL BARAKA

فوطراف
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE AL BARAKA
بم ع عشد املوان165 اقماة الحقول 

عمم ة ب الطمبق الرابع بقة  قم 
خمسة ، 28228، الدا  الشيضمء 

املغرب
فوطراف بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 115 زنقة 
كمبتي5 تريمت عي5 البرجة - - الدا  

الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.9((97

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 نونبر   11 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
فمطمة عيوش  )ة(  تفويت السيد 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   2.625
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   28.888

هشمم بنمني بتم يخ 11 نونبر 2822.
فمطمة عيوش  )ة(  تفويت السيد 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   2.625
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   28.888

مليمء بنمني بتم يخ 11 نونبر 2822.

فمطمة عيوش  )ة(  تفويت السيد 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   2.625

)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   28.888

نونبر   11 بتم يخ  بنمني  الهمدي  عشد 

.2822

اهم  ايس  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   7.888

)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   28.888

هشمم بنمني بتم يخ 11 نونبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم ))579).

19I

EL MARSA CONSEIL

TODO EL MONDO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EL MARSA CONSEIL

بم ع اد يس االول  قم الدا  193 ، 

78888، العيو5 املغرب

TODO EL MONDO   بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الوحدة  قم 29 قطمع 13 املر�سى 

العيو5 78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44679

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  -تسمية 

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

  TODO EL MONDO

تشتغل  بإيجمز:  غرض الشركة   -

الشركة سواء في املغرب أو في الخم ج  

املغرب:

األحيمء  تربية  السمك،  صيد 

الطمزجة  األسممك  املمئية, عي 

اعلب,تجهيز  سمك  واملجمدة, 

املأكوالت  انتجمت  وتعشئة  وتجميد 

والتسويق  التصنيع  الشحرية, 

املعلشة,  لألسممك  والدولي  املحلي 

وزيت  السمك  اسمحيق  تسويق 

اعدات  وتسويق  السمك,استيراد 

سفن  تو يد  الصنمعية,  الوحدات 

املتعلقة  املنتجمت  بكمفة  الصيد 

بمستغاللهم,استيراد و تصدير

السمك,استيراد  زيت  تكرير   

املأكوالت  انتجمت  وتصدير 

الفواكه  وتصدير  استيراد  الشحرية, 

والخضروات, استيراد وتصدير جميع 

استيراد املعدات  املنتجمت الز اعية, 

التبريد,  اعدات  استيراد  الصنمعية, 

وتسويق  وتصدير  وتصنيع  تجميد 

انتجمت املأكوالت الشحري...

تجزئة  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

املر�سى   13 قطمع   29 الوحدة  قم 

العيو5 78888 العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

بنجمو   الكريم  عشد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

الوطية  الخماس  احمد  بم ع  ب: 

طمنطم5 2888) طمنطم5 املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بنجمو   الكريم  عشد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

الوطية  الخماس  احمد  بم ع  ب: 

طمنطم5 2888) طمنطم5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.44679

28I

Fromagerie mzab

Fromagerie Mzab
بركة التضمان

قفل التصفية

Fromagerie mzab

 Dr sgharnia hamdaoua sidi

 abdelkrim ben ahmed ، 26050،

Ben Ahmed Maroc

Fromagerie Mzab بركة 

التضمان

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : دوا  

الصغم نية حمداوة سيدي 

عشدالكريم  - 26858 ابن أحمد  

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.1811

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

Fromagerie Mzab بركة التضمان 

اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم وعنوا5 

الصغم نية  دوا   اإلجتممعي  اقرهم 

حمداوة سيدي عشدالكريم  - 26858 

ابن أحمد  املغرب نتيجة إلتفمق على 

إنهمء الشركة.

و عي5:

و  بعو ي  حمزة   السيد)ة( 

عنوانه)ا( 34 بم ع االاير اوالي  بيد 

ابن   26858 حي السالاة ابن أحمد  

أحمد املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الجمعية  انعقمد  تم  وقد 

 2823 فبراير   13 بتم يخ  الختماية 

وفي دوا  الصغم نية حمداوة سيدي 

أحمد   ابن   26858  - عشدالكريم  

املغرب.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بب5 احمد  بتم يخ 17 فبراير 

2823 تحت  قم 13/23.

21I

EKILIBRE CONSULTING

ATLAS MULTI MATERIAL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

ATLAS MULTI MATERIAL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي د 246 

 يمض السالم أكمدير 8888) أكمدير 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

31753

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2816 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

 ATLAS :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

MULTI MATERIAL

براء  بإيجمز:  الشركة  غرض   -

وبيع و توزيع جميع اواد الشنمء

 246 د  عنوا5 املقر االجتممعي:   -

 يمض السالم أكمدير 8888) أكمدير -

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( تنستي  بيد بصفته)ا( 

والكمئن عنوانه ب:  بريك و اسير  

تجزئة الحديقة 1 زنقة 18  قم الفيال 

الشيضمء   الدا   اوان  سيدي   41

28458 الدا  الشيضمء  املغرب

- السيد)ة( تنستي علي بصفته)ا( 

والكمئن عنوانه ب:  بريك و اسير  

تجزئة الحديقة 1 زنقة 18  قم الفيال 

الشيضمء   الدا   اوان  سيدي   41

28458 الدا  الشيضمء  املغرب

- السيد)ة( تنستي نبيل بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 

 41 18  قم الفيال  زنقة   1 الحديقة 

سيدي  28458 الدا  الشيضمء  املغرب

حميد  تنستي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة الحديقة 1 زنقة 18  قم الفيال 

الشيضمء   الدا    28458 سيدي   41

املغرب

خديجة  تنستي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة الحديقة 1 زنقة 18  قم الفيال 

الشيضمء   الدا    28458 سيدي   41

املغرب

فمضمة  نمر  ابو  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة الحديقة 1 زنقة 18  قم الفيال 

الشيضمء   الدا    28458 سيدي   41

املغرب

بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

والعمئلية  الشخصية  -األسممء 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

تنستي  بيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة الحديقة 1 زنقة 18  قم الفيال 

الشيضمء   الدا    28458 سيدي    41

املغرب

- السيد)ة( تنستي علي بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 41 18  قم الفيال  زنقة   1 الحديقة 

سيدي  28458 الدا  الشيضمء  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2816 ام 8   89 بتم يخ 

.31753

22I

 STE MAGHREBIENNE DE TRANSACTIONS

HUET ET OGIER

 STE MAGHREBIENNE DE

 TRANSACTIONS HUET ET

OGIER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

 STE MAGHREBIENNE DE

 TRANSACTIONS HUET ET

OGIER

 RUE BELLOUL MOHAMED ، 29

0، CASABLANCA MAROC

 STE MAGHREBIENNE DE

 TRANSACTIONS HUET ET

OGIER بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 29 زنقة 

بلول احمد - - الدا  الشيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6779

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   281( فبراير   21 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

 CAPITAL« 588.888 د هم« أي ان«

عن  د هم«   688.888« إلى  د هم« 

إدامج احتيمطي أو أ بمح أو    : طريق 

عالوات إصدا  في  أ8 اململ.

تم اإليداع القمنوني بمملحكمة
بتم يخ  الشيضمء   بملدا   التجم ية 

89 أبريل )281 تحت  قم 662943.
23I
ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

HARNEY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب
HARNEY بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 57 بم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 2689 

48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
133439

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   31
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HARNEY
-        غرض الشركة بإيجمز: تأجير 

جميع املشمني املفروبة
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 57 
بم ع او يتمنيم صندوق البريد 2689 

48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 
)األشخمص  الشركمء  بيمنمت حول   -

الطشيعيو5(: 
بنعشم8  كوثر  غيتة  السيد)ة(   -

التعم جي بصفته)ا( بريكة والكمئن
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ابراهيم  حمفظ  زنقة  ب:  عنوانه 

الحي الشتوي  قم 9 48888 اراكش 

املغرب

-بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بنعشم8  كوثر  غيتة  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  التعم جي 
ابراهيم  حمفظ  زنقة  ب:  عنوانه 

الحي الشتوي  قم 9 48888 اراكش 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133439

24I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

BILLION AJI PROMO
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 

2689 ، 48888، اراكش املغرب

BILLION AJI PROMO  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

اايني  االجتممعي:  اقرهم  وعنوا5 

الحي   4 اكتب  قم   1 بقة  قم   1

اراكش   48888  - كليز   الشتوي 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.138935

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 81 نونبر 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 ( االجتممعية  الحصص  جميع  بيع 

التي يمتلكهم  حصة اجتممعية(   388

السيد Mountaga BANE  في بركة 

 (BILLION AJI PROMO  (SARL(

لفمئدة السيد الشكمي قي�سي

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

 Mountaga BANE استقملة السيد  

ان انصشه كمسير بريك 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

كمسير  تعيي5 السيد الشكمي قي�سي  

وحيد ملدة غير احددة

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

انح توقيع الشركمت املصرفية بشكل 

قيود  أي  وبدو5  وانفصل  فردي 

للسيد الشكمي قي�سي

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

و    7 و   6 املوافقة على تعديل املواد 

13 تحديث النظمم األسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145833.

25I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

TALAGHINE TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

TALAGHINE TRANS  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية بم ع 
صنهمجة و زنقة يعقوب املنصو   

32888 الحسيمة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

165

 89 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 TALAGHINE TRANS
-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع للغير
بيع اواد الشنمء بملتقسيط

انعش عقم ي
زاوية  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
بم ع صنهمجة و زنقة يعقوب املنصو   

32888 الحسيمة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل   -

1.888.888 د هم
النقدية:  الحصص  اشلغ   -

1.888.888 د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
عصمم  الخملي�سي  السيد)ة(   -
الوحيد   املؤسس  و  اسير  بصفته)ا( 
بم ع ولي العهد  والكمئن عنوانه ب: 

تم جيست 32888 الحسيمة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عصمم  الخملي�سي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 32888 تم جيست  العهد  ولي  بم ع 

الحسيمة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.165

26I

Agence Fiduciaire BASMA COM

TRANS FANPLUS
إعال5 اتعدد القرا ات

Agence Fiduciaire BASMA COM
بم ع احمد الخماس،48 إقماة 

دنيم،الجنمح ب،الطمبق 

الخماس،الرقم 22 ، 98828، طنجة 
املغرب

TRANS FANPLUS »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حي 

استرخوش،1 إقماة السالم،الطمبق 
األول،الرقم 21 - 98848 طنجة 

املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.98(31

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 21 نونبر 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
وملد  الشركة  تسيير  اهمم  تجديد 
بنعمرا5  السيد  لفمئدة  احددة  غير 
الوطنية  قم  الشطمقة  اصطفى،ذو 

K456748
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
املرتشطة  الصالحيمت  كمفة  إعطمء 
بأنشطة النقل للمسير العي5 السيد 

بنعمرا5 اصطفى
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 18: الذي ينص على اميلي: 
بصالحيمت  للشركة،  كمسير  عي5 
السيد  احددة،  غير  وملدة  كمالة 
الشطمقة  ذو  اصطفى،  بنعمرا5 

K456748 الوطنية  قم
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262743.
27I

STE DAK IFNI

STE CHEGAGA FISH SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE DAK IFNI
 HAY OUM TOUNSI DAKHLA
 MAROC HAY OUM TOUNSI
 ،DAKHLA MAROC، 73000

maroc الداخلة
  STE CHEGAGA FISH SARL
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بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي القسم 

81 زنقة  82  قم 2)  الداخلة  

73888 الداخلة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23877

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

نونبر 2822 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 CHEGAGA FISH SARL

-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

وبيع جميع أنواع األسممك

تجميد االسممك 

انتجمت  وجميع  األسممك  تجهيز 

املأكوالت الشحرية

اواصالت

انتجمت  جميع  وتصدير  استيراد 

املأكوالت الشحرية

وكيل اشيعمت بملعمولة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
القسم 81 زنقة  82  قم 2)  الداخلة  

73888 الداخلة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

 18.888 اشلغ  أسممل الشركة:   -

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ    -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

دجسيس  بمسكمل  السيد)ة(   -

لوبيز بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه 

ب: اكمدير  8888) اكمدير املغرب

- السيد)ة( احمد الخليل سشمعي  

بصفته)ا( اسير  والكمئن عنوانه ب: 

دوا  اعريب ااحمايد الغزال5 زاكو ة  
47988 زاكو ة املغرب 

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

دجسيس  بمسكمل  السيد)ة(   -

لوبيز  بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه 

ب: اكمدير  8888) اكمدير  اسشمنيم 

- السيد)ة( احمد الخليل سشمعي  

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
زاكو ة 47988 زاكو ة املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 نونبر   89 بتم يخ 

.23877

2(I

BOURA CONSEILS

RAN TOURS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BOURA CONSEILS

 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° 3 VN

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

RAN TOURS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة اي 

بقة 14 الطمبق التمني اقماة الهنمء 

نعيم 7 58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(2(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 RAN تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

TOURS

نقل  بإيجمز:  الشركة  غرض   -

املستخداي5 و العممل لحسمب الغير

- عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة اي 
الطمبق التمني اقماة الهنمء   14 بقة 

نعيم 7 58888 اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
- السيد)ة(  بيع فضيل بصفته)ا( 
ب:  عنوانه  والكمئن  اسير  بريك 
الثمني  الطمبق   14 بقة  اي  عمم ة 
اكنم8   7 النعيم  الهنمء  إقماة 

58888 اكنم8 املغرب
النمينج  نجوى  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
الطمبق   14 بقة  اي  عمم ة  ب: 
7 اكنم8  الثمني إقماة الهنمء النعيم 

58888 اكنم8 املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة(  بيع فضيل بصفته)ا( 
اي  عمم ة  والكمئن عنوانه ب:  اسير 
الطمبق الثمني إقماة الهنمء   14 بقة 
اكنم8   58888 اكنم8   7 النعيم 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5(2(7

29I

OUJDID SERVICES EXPRESS

OUJDID SERVICES EXPRESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

OUJDID SERVICES EXPRESS

148 قيسم ية افيد  قم 7 قد8 
 يمض ، 58888، اكنم8 املغرب
 OUJDID SERVICES EXPRESS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 148 
قيسم ية افيد  قم 7 قد8 الريمض 

- 58888 اكنم8 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.35993

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 فبراير   81 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 OUJDID الوحيد  الشريك  ذات 
SERVICES EXPRESS  اشلغ  أسمملهم 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
افيد  قم  قيسم ية   148 اإلجتممعي 
اكنم8   58888  - الريمض  قد8   7

املغرب نتيجة ل : املنمفسة.
 148 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
7 قد8 الريمض  قيسم ية افيد  قم 

- 58888 اكنم8 املغرب. 
و عي5:

و  أجديد  السيد)ة(  بيد  
185 ديو  املخمزنية م  عنوانه)ا(  قم 
اكنم8 املغرب كمصفي   58888 ج  

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
قد8   7 قيسم ية افيد  قم   148  :

الريمض
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 1782.
38I

اثتممنية صال ح الدين

 COUSINS IMMOBILIER
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

اثتممنية صال ح الدين
عمم ة 423 بقة 3 ابواب اراكش 
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زو5 39 اراكش ، 48888، اراكش 
املغرب

 COUSINS IMMOBILIER SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة  قم 
6 عي5 ايطي اقم اة اال طل�سي نو  

النخيل ارا كش - 48888 ارا كش 
املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.131531
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   16 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( عم د ل خربم ش 
125 حصة اجتممعية ان أصل 588 
حصة لفمئدة  السيد )ة(    ضوا5  ند 

بال بتم يخ 16 ينمير 2823.
اخمد  ايرهم  )ة(  السيد  تفويت 
125 حصة اجتممعية ان أصل 588 
حصة لفمئدة  السيد )ة(    ضوا5  ند 

بال بتم يخ 16 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144927.

31I

ZALAR HOLDING

ازدهار ديفلوبمنت
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

ZALAR HOLDING
فم8 حي النخيل طريق عي5 السمن 
عمم ة 58 الشقة 5 فم8، 38888، 

فم8 املغرب
ازدهم  ديفلوبمنت بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب 
1 الطمبق السفلي، املشنى اإلدا ي 
زنقة 81) )اصنع العلف سمبقم( 

الحي الصنمعي سيدي إبراهيم فم8 
38888 فم8  املغرب .

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.388(7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 85 يوليوز 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

املشنى  السفلي،  الطمبق   1 »اكتب 

العلف  )اصنع   (81 زنقة  اإلدا ي 

سيدي  الصنمعي  الحي  سمبقم( 

املغرب  فم8    38888 إبراهيم فم8 

» إلى »اكتب  قم 46، بقة  قم 18، 

الطمبق األول، عمم ة 72،  حي النخيل 

 38828 فم8.   – طريق عي5 السمن 

فم8  املغرب ».

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2822 تحت  قم 3867.

32I

LAMAIZI

My CASA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 28 B86 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

My CASA  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12زنقة 

صبري بوجمعة الطمبق اآلول  قم 6 

د ب عمر الد الشيضمء. 8)288 الدا  

الشضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572199

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 My CASA

امم سة  - غرض الشركة بإيجمز: 
فيه  واالتجم   الشنمء  أبغمل  جميع 

وكدالك انعش عقم ي.
12زنقة  عنوا5 املقر االجتممعي:   -
 6 صبري بوجمعة الطمبق اآلول  قم 
د ب عمر الد الشيضمء. 8)288 الدا  

الشضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
 1.888 - اشلغ الحصص النقدية: 

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
هشمم  بيمض  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
بوزنيقة  جوهرة  اقماة  ب:  عنوانه 
 قم 185 اجموعة 12 بقة ) طمبق 

1 بوزنشقة 13886 بوزنشقة املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
هشمم  بيمض  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 185 بوزنيقة  قم  جوهرة  اقماة 
اجموعة 12 بقة ) طمبق 1 بوزنشقة 

13886 بوزنشقة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572199
33I

VIOSKIN SARLٍ

فيوسكين
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

VIOSKIN SARLٍ
 ZIANA AV RIAD DERB

 BENSLIMAN RES 18 TETOUAN

، 93000، TETOUAN MAROC

فيوسكي5 بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زيمنة بم ع 

الريمض د ب بن سليمم5 اقماة 18 

93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32569

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2822 نونبر   8(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

فيوسكي5

تسويق  بإيجمز:  الشركة  غرض   -

التجميل  استحضرات  وبيع  وبراء 

الطشيعية.

استحضرات  وتصدير  استيراد   

التجميل الطشيعية.

تقديم الخداة بشكل عمم.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زيمنة 

بم ع الريمض د ب بن سليمم5 اقماة 

18 93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

 18.888 اشلغ  أسممل الشركة:   -

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( سم ة بم ية بصفته)ا( 

بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  اسيرة 
ط4  االامنة  اقماة   4 زنقة  الشرفمء 

 قم 4 93888 تطوا5 املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
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اسؤولية  ذات  »بركة   8  -

الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 

والكمئن اقرهم اإلجتممعي   8 بصفتهم 

ب: 8 8 8 8  قم السجل التجم ي عند 

االقتضمء: - املمثل الدائم: 8 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسير  بصفته)ا(   µ السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: 8 8 8 8
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 دجنبر   85 بتم يخ 

.32569

34I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

MACONDA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 81-7724 

صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب

MACONDA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املنطقة 

الصنمعية توسعة بقعة  قم 1 

73888 الداخلة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23941

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MACONDA

-        غرض الشركة بإيجمز: - إنتمج 

وتصنيع واعملجة واستيراد وتصدير 

)أ ضيمت  الشنمء  اواد  جميع  وتجم ة 

وطوب  وعوا ض  وأ صفة  وألواح 

اجوف وطوب أحمر وتكتالت( ؛

- صنع وتسويق الكتل ؛

اواد  جميع  وتسويق  تصنيع   -

واعدات الشنمء.

املنطقة  - عنوا5 املقر االجتممعي: 

 1 بقعة  قم  توسعة  الصنمعية 

73888 الداخلة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل   -

5.888.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

5.888.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

بن�سي  الحسن  السيد)ة(   -

وحيد  بريك   - اسير  بصفته)ا( 

حي اوالي  بيد  والكمئن عنوانه ب: 

73888 الداخلة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

اسؤولية  ذات  »بركة   -  -

الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 

اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن   - بصفتهم 
-  قم السجل التجم ي عند   -  -  - ب: 

االقتضمء: - املمثل الدائم: - 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بن�سي  الحسن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الداخلة   73888 اوالي  بيد  حي 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.23941

35I

إئتممنية بم ية

CHAFIK IMMOBILLIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

إئتممنية بم ية
خليل1  قم)14 املحمايد اراكش ، 

48168، اراكش املغرب
CHAFIK IMMOBILLIER بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
األ �سي خليل 1  قم 254 اكر  

للمحمايد اراكش 48158 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133369
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية 
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CHAFIK IMMOBILLIER
أعممل   • بإيجمز:  الشركة  غرض 

مِول(
َ
اتنوعة أو إنشمءات,)ُاق
• النشمط العقم ي.

)أداء  •املشمني أو العمليمت األخرى 
عمليمت الشراء واملشيعمت(

• تمجر اواد الشنمء.
بمالستيراد  يقوم  الذي  التمجر   •

والتصدير.
• التجم ة العماة؛

جميع العمليمت   ، وبشكل أعم   •
املتعلقة بشكل اشمبر أو غير اشمبر 
بواحد أو آخر ان   ، كلًيم أو جزئًيم   ،

األنشطة املذكو ة أعاله.
الطمبق  عنوا5 املقر االجتممعي:   -
اكر    254 1  قم  خليل  األ �سي 

للمحمايد اراكش 48158 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

االله  عشد  بمفق  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: عمم ة8)  برج زيتو5  بقة  

11ملحمايد   48158 اراكش املغرب

- السيد)ة( بمفق أيوب بصفته)ا( 

عمم ة8)   بريك والكمئن عنوانه ب: 

برج زيتو5  بقة  11ملحمايد 48158 

اراكش املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

االله  عشد  بمفق  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

بقة   زيتو5   برج  عمم ة8)   ب: 

11ملحمايد   48158 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.133369

36I

expertiz partners

MERTUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

expertiz partners
املكتب  قم 2 الكمئن بملطمبق االول 

للعمم ة الكمئنة بطريق بيوكرى ايت 

الول ، 8888)، ايت الول املغرب

MERTUS بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع ولي 

العهد املر�سى العيو5 انزل  قم 3 

- العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2823/4851
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MERTUS

-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

املعدات والتشغيل والتشييد ألي نوع 

ان أنواع ازا ع األحيمء املمئية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

ولي العهد املر�سى العيو5 انزل  قم 3 

- العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 2823

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( ايمم5 برود بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  بريك  و  ادير 

اليغ  تمديد  تجزئة  ك/63  فيال  قم 

اكمدير   (8888 اكمدير  املحمدي  حي 

املغرب

برود  يمسي5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

ب: بلوك ف 15  قم 31 حي الداخلة 

أكمدير 8888) اكمدير املغرب

برود  اايمة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

ب:   قم 31 بلوك ف 15 حي الداخلة 

أكمدير 8888) اكمدير املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

برود  ايمم5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اليغ  تمديد  تجزئة  ك/63  فيال  قم 
اكمدير   (8888 اكمدير  املحمدي  حي 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.4851/2823
37I

EL MARSA CONSEIL

NEW 2016
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EL MARSA CONSEIL
بم ع اد يس االول  قم الدا  193 ، 

78888، العيو5 املغرب
NEW 2816 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 

الدبيرة اقماة الفتح الطمبق االول 
الشقة  قم 83  العيو5  - 78888   

العيو5  املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.19625

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 أكتوبر   17 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة(  احمد   بنشيكر  
حصة اجتممعية ان أصل   25.888
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   58.888

هشمم بمني بتم يخ 17 فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 19 دجنبر 

2822 تحت  قم 3555/2822.
3(I

perfect solution tradimng group SARL

 ALHAMRA TRADING SARL
AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 perfect solution tradimng group
SARL

 magasin sous sol essanaoubar
 N28 marrakech ، 40000،

marrakech maroc
 ALHAMRA TRADING SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 345 

املسم  طريق اراكش اسفي  48128 
اراكش  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133447
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ALHAMRA TRADING SARL AU
- غرض الشركة بإيجمز: االستيراد 
و التصدير و تسويق االلكتروانزلية و 

لوازم الهواتف 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 345 
 48128 املسم  طريق اراكش اسفي  

اراكش  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 1.888 وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 
قر�سي  طرف  ان  املوكة  د هم، 

احمد خرام
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
قر�سي احمد خرام  السيد)ة(    -
والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 
 WIGAN ROAD 199  • عنوانه ب:  
 BOLTON GREAT MANSTER
امنشستر اململكة   B13-5QJ 48128

املتحدة

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

قر�سي احمد خرام  السيد)ة(    -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

 WIGAN ROAD BOLTON  199  •

 GREAT MANSTER B13-5QJ

48128 امنشستر اململكة املتحدة
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.133447

39I

STE FIDU-LIDOU SARL

CHRAOUI BUS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

STE FIDU-LIDOU SARL

 N°35 AVENUE LALLA HASNA

 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME

 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC

CHRAOUI BUS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

السفلي 73 ابراهيم الروداني حي 

الزهراء - 26188 بربيد املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.754(7

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 18 ينمير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

»الطمبق السفلي 73 ابراهيم الروداني 

حي الزهراء - 26188 بربيد املغرب« 

 2 االنشعمت  تجزئة   74 » قم  ج  إلى 

 ا8 املمء عي5 الشقف اوالي يعقوب  

- 38888 فم8  املغرب«.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6251/2823.

48I

FIDUCIAIRE MOLIFID

MADAMI
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE MOLIFID

 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE

 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC

MADAMI »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  »امللك 

املسمى اطرافة دوا  قسيري�سي 

الجممعة القروية السمحل إقليم 

العرائش   - 92888  العرائش  

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.2397

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 38 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

 Roy  اميلي: عزل املسير الحملي السيد

املمثلي5  تعيي5  و   Fornells ORIOL

 MORENO ONCINS القمنونيي5   

  Roy Fornells DAVID و   Mireia

ا5  كمم  احدودة  غير  ملدة  ودالك 

في  احدهمم  بماضمء  الزاة  الشركة 

جميع العقود املتعلقة بهم 

على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 

)43( ان النظمم  تعديل املمدة  اميلي: 

األسم�سي للشركة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

صيمغة قمنو5 أسم�سي جديد للشركة 

و املصمدقة عليه

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 43: الذي ينص على اميلي: 
 Roy Fornells  عهد تسيير الشركة إلى
 MORENO ONCINS و    DAVID
Mireia ودالك ملدة غير احدودة كمم 
ا5 الشركة الزاة بماضمء احدهمم في 

جميع العقود املتعلقة بهم 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملعرائش  بتم يخ 89 فبراير 

2823 تحت  قم 149.
41I

NOBLACTION

GHANTOUTE
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

GHANTOUTE
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ قي 85 
 GHANTOUTE أعطى   2823 ينمير 
 57457 التجم ي  بملسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجم ي الكمئن 
اراكش  جديد  بمب  بم ع  املنم ة  ب 
لفمئدة  املغرب  اراكش   48888  -
سنة   3 ملدة   DIWAN MENARA
تبتدئ ان 81 ام 8 2823 و تنتهي في 
اقمبل اشلغ بهري   2826 فبراير   2(

قيمته 358.888 د هم.
42I

LA COMPTACTIVE SARL AU

O.F.I.G AVENIR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمم ة  قم 52 اكتب )ـــB الطمبق 
الثملت بم ع اوالي  بيد كليز 

اراكش ، 48888، اراكش املغرب
O.F.I.G AVENIR بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

احمد 6 إقماة اريم عمم ة 4 الشقة 
 قم 28 الطمبق األول اراكش - 

48888 اراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.113219

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 85 ينمير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

عمم ة  اريم  إقماة   6 احمد  »بم ع 

األول  الطمبق   28 الشقة  قم   4

املغرب«  اراكش   48888  - اراكش 

الشقة  قم أ12-  إلى »جمنيت ف21- 

 - اراكش  جيلز  الخماس  الطمبق 

48888 اراكش  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   27 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 144143.

43I

FAEC SARL

COMDELEC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FAEC SARL

 قم 12 بم ع الحسن التمني م.ح ، 

38888، فم8 املغرب

COMDELEC بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

افمليس عي5 الشيضم - 38888 فم8 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.43(19

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  38 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم    COMDELEC

اقرهم  وعنوا5  د هم   68.888

اإلجتممعي دوا  افمليس عي5 الشيضم 

- 38888 فم8 املغرب نتيجة ل : قرا  

الشركمء.

دوا   ب  التصفية  اقر  حدد  و 

38888 فم8  افمليس عي5 الشيضم - 

املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( أحمد  عم ف و عنوانه)ا( 

2 اقماة اهدي زنقة لال أاينة 38888 

فم8 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   8( بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6184.

44I

LAMAIZI

BJ LIVAI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

LAMAIZI

 HAY MOULAY ABDELLAH RUE

 28 B86 MARCHE MOSQUEE

 LAMSALLA AIN CHOK ، 20150،

CASABLANCA MAROC

BJ LIVAI  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12زنقة 

صبري بوجمعة الطمبق اآلول  قم 6 

د ب عمر الد الشيضمء. 8)288 الدا  

الشضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572197

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

 BJ :عند اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

 LIVAI

 . غرض الشركة بإيجمز:          -

امم سة جميع أبغمل الشنمء واالتجم  

فيه وكدالك انعش عقم ي.
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12زنقة  عنوا5 املقر االجتممعي:   -
 6 صبري بوجمعة الطمبق اآلول  قم 
د ب عمر الد الشيضمء. 8)288 الدا  

الشضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-  اشلغ الحصص النقدية: 1.888 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
الجياللي  بيمض  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: تجزئة النصر و يمانة زنقة 
 28482 الشيضمء  8 م   (8 18  قم 

الدا  الشيضمء املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الجياللي  بيمض  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة النصر و يمانة زنقة 18  قم 8) 
8 م الشيضمء 28482 الدا  الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572197
45I

LEGALIS CONSEIL

REOUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

LEGALIS CONSEIL
 Rue Hoceima, Résidence ,41
 Benzakour 2ème étage n°3,

 Atlas–Fès. ، 30000، FES
MAROC

REOUS بركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة سمية 
اقماة بهرزاد  قم 3 الطمبق 5  قم 

22 - - الدا الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.63(6

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  26 دجنبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
 288.888 اشلغ  أسمملهم    REOUS
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
الطمبق   3 سمية اقماة بهرزاد  قم 
املغرب  الدا الشيضمء   -  -  22 5  قم 
اإل ادة املشتركة للشركمء   : نتيجة ل 

وتوقف نشمط الشركة.
زنقة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
سمية اقماة بهرزاد  قم 3 الطمبق 5 

 قم 22 - - الدا الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  برادة  يوسف   السيد)ة( 
 18 1  قم  زنقة  امزوال  عنوانه)ا( 
 28228 الحسني  الحي   25 بقة 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 31))5).
46I

ASHAM  MOHAMED

SONOPROFA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ASHAM  MOHAMED
 AV AHMED LAHRIZI RES FAHD
 IMM 3 N°3 TETOUAN، 93000،

TETOUAN MAROC
SONOPROFA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بلوك 8 
اقماة  قم 21 الطمبق الثمني كملو 

نيكرو ارتيل - - تطوا5 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.27949
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2821 ام 8   83 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الدين  نو   )ة(  السيد  تفويت 
ان  اجتممعية  حصة   588 أبراط 
)ة(  السيد  588 حصة لفمئدة   أصل 
ام 8   83 بتم يخ  القربمص  سفيم5 

.2821
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
ام 8   84 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2821 تحت  قم 463.
47I

CONFIDENTIA AUDIT & CONSEIL

DESS CONSULTING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
 CONFIDENTIA AUDIT &

CONSEIL
 Bd Abou Baker Al Kadiri

 Résidence Panorama GH 1
 IMM 1 ETG 2 N 8 ، 20270،

Casablanca MAROC
DESS CONSULTING  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 38,بم ع 
 حمل املسكيني الطمبق 2,الشقة 
5,الدا  الشيضمء 28888 الدا  

الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572489

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

86 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 DESS بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 CONSULTING

- غرض الشركة بإيجمز: -الوسمطة 

والتجم ة العماة  ,واستشم ات التسيير 

و التنظيم املقموالتي .

- عنوا5 املقر االجتممعي: 38,بم ع 
2,الشقة  الطمبق  املسكيني   حمل 
الدا    28888 الشيضمء  5,الدا  

الشيضمء -
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
 1.888 - اشلغ الحصص النقدية: 

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( فمطمة الزهراء تزنمكت  
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
د ب بمب الشطيوي حي 8   137  قم 
58888 اكنم8  8 م ع هللا اكنم8 

املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( فمطمة الزهراء تزنمكت  
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
د ب بمب الشطيوي حي 8   137  قم 
58888 اكنم8  8 م ع هللا اكنم8 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572489

4(I

LA COMPTACTIVE SARL AU

SIDI SYNDIC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عمم ة  قم 52 اكتب )ـــB الطمبق 
الثملت بم ع اوالي  بيد كليز 

اراكش ، 48888، اراكش املغرب
SIDI SYNDIC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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 LES وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي إقماة
HUIT PALMIERS-35, بم ع إبن 
عيشة الطمبق التملت الشقة 29  - 

48888 اراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.((419
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 18 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 ,LES HUIT PALMIERS-35 »إقماة 
التملت  الطمبق  عيشة  إبن  بم ع 
الشقة 29  - 48888 اراكش املغرب« 
التملت  الطمبق   15 »اكتب  قم  إلى 
جيلز   5 احمد  بم ع   بد   إقماة 

اراكش - 48888  اراكش  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   27 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 144141.

49I

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL

LIDERCO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE HAOUZ CONSEIL
دا  البر و االحسم5 عمم ة - د -  قم 1 
بم ع ابن سينم الداوديمت اراكش ، 

8)488، اراكش املغرب
LIDERCO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر  قم  
6ابواب اراكش  قم 21 الشطر 13 

اراكش 48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

144918
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LIDERCO

-        غرض الشركة بإيجمز: ابغمل 

اختلفة او ابغمل الشنمء-البستنة 

اتجر  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

 قم  6ابواب اراكش  قم 21 الشطر 

13 اراكش 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل   -

2.888.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

السيد)ة( ادعلي عمر بصفته)ا(   -

ابواب  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك  

اراكش   13 الشطر   21 اراكش  قم 

48888 اراكش املغرب

الحسي5  ادعلي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

 13 الشطر   21 اراكش  قم  ابواب 

اراكش 48888 اراكش املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة( ادعلي عمر بصفته)ا(   -

ابواب  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اراكش   13 الشطر   21 اراكش  قم 

48888 اراكش املغرب

الحسي5  علي  اد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 13 الشطر   21 اراكش  قم  ابواب 

اراكش 48888 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.144918

58I

FB AUDIT ET CONSEIL

STE FB AUDIT ET CONSEIL
إعال5 اتعدد القرا ات

FB AUDIT ET CONSEIL

 CENTRE SIDI BIBI APPT 1ER

 ETAGE ، 87274، SIDI BIBI

MAROC

 STE FB AUDIT ET CONSEIL

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الطمبق 

األول اركز سيدي بيبي ابتوكة ايت 

بمهم - - سيدي بيبي املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.22591

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 13 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 

188 د هم  667 حصة ب  بيع  اميلي: 

للحصة الواحدة ان حصص السيد 
والسيد  حصة(   334( كريمي   حمل 

الى السيد  حصة(   333( احمد فمزا 

العربي بكم8. 

على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 

السيد  حمل كريمي  استقملة  اميلي: 

اهماهم  ان  فمزا  احمد  والسيد 

العربي  السيد  وتعيي5  كمسيرين 

بكم8 كمسير وحيد للشركة. 

على  ينص  الذي   :83 قرا   قم 

السيد العربي بكم8 سيصشح  اميلي: 

 FB بركة  حصص  جميع  املك 

AUDIT ET CONSEIL 1888 حصة 

 + يمتلكهم اسشقم  كم5  حصة   333(

السيد  حمل  له  بمعهم  حصة   334

333 حصة بمعهم له السيد  كريمي + 

احمد فمزا(.

على  ينص  الذي   :84 قرا   قم 

بكم8  العربي  السيد  تعيي5  اميلي: 

 FB AUDIT لشركة  وحيد  كمسير 

احددة.  غير  ملدة   ET CONSEIL

 FB AUDIT بركة  ستكو5  وبملتملي 

يخص  فيمم  ارتشطة   ET CONSEIL

بملشنوك  املتعلقة  العقود  جميع 

بتوقيع  واإلدا ية  اململية  والهيئمت 

املسير الوحيد )السيد العربي بكم8(

على  ينص  الذي   :85 قرا   قم 

األسم�سي  النظمم  تعديل  اميلي: 

للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :81 بند  قم 

اميلي: تغيير الشكل القمنوني للشركة 

ان » بركة ذات اسؤولية احدودة 

» الى » بركة ذات اسؤولية احدودة 

بشريك واحد »

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  االبتدائية بمنزكم5  

2823 تحت  قم 334.

51I

N2M CONSEIL-SARL

SIILA 53
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

SIILA 53 بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الحسن االول الزنقة 5 الرقم 19 

الطمبق الثملث الرقم 6 62888 

النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

25291

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   31

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SIILA 53
تمجر  بإيجمز:  الشركة  غرض   -
و  التنظيف  واعدات  انتجمت 

الحراسة - التجم ة 
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الرقم   5 بم ع الحسن االول الزنقة 
 62888  6 الطمبق الثملث الرقم   19

النمظو  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
صديقي  حمزة  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
 12( اكسريوا  قم  حي  ب:  عنوانه 

ازغنغم5 62888 النمظو  املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
صديقي  حمزة  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
ازغنغم5   12( اكسريوا  قم  حي  ب: 

62888 النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.25291
52I

N2M CONSEIL-SARL

ORIBUS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR
MAROC

ORIBUS بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
املسيرة  قم 8)5 الطمبق الثمني 

62888 النمظو  -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
25275

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ORIBUS
-        غرض الشركة بإيجمز: وسيط
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
بم ع املسيرة  قم 8)5 الطمبق الثمني 

62888 النمظو  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( زهير التمنوتي بصفته)ا( 
حي  بريك وحيد والكمئن عنوانه ب: 
 81 الصشمح  اقماة  السعمدة  املطم  

 قم 84 62888 النمظو  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ااي5 اكعوش  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 62888 25 1  قم  بم ع طنجة زنقة 

النمظو  املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.25275

53I

 OUARZAZATE DES SERVICES JURIDIQUES

ET FISCAUX

AIT WAGHARDA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
االءاة النظمم األسم�سي للشركة

 OUARZAZATE DES SERVICES

JURIDIQUES ET FISCAUX
الشقة 2 الطمبق 2   قم 341 بم ع 

 ، املغرب العربي حي الوحدة و زازات 

45888، و زازات املغرب

»بركة ذات   AIT WAGHARDA

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد«

بم ع  االجتممعي:  اقرهم  وعنوا5 

املقمواة تمزنمخت - - و زازات املغرب.

األسم�سي  النظمم  »االءاة 

للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.11241

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 14 فبراير 2823

األسم�سي  النظمم  االءاة  تقر  

للشركة اع اقتضيمت القمنو5: تغيير 

ان  الوحيد  للشريك  العمئلي  االسم 

عزي إلى بن عشد الواحد اعتممدا على 

في  صمد    2.21.1863 املرسوم  قم 

املوافق ل   1443 18 جممدى الثمنية 

و املنشو  بملجريدة   2822 ينمير   13

 23 بتم يخ  اكر    (7 عدد  الرسمية 
أبريل   25 ل  اوافق   1443  اضم5 

الشريك  إسم  أصشح  لهذا  و   .2822

الوحيد احمد بن عشد الواحد بدل 

احمد عزي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو زازات  بتم يخ 16 فبراير 

2823 تحت  قم 72.

54I

Shareek Digital Consulting

Shareek Digital Consulting
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Shareek Digital Consulting

 Av Moulay Youssef résidence Al

 Fath Bloc A, (ème étage N°38 -

Tanger ، 90000، Tanger Maroc

 Shareek Digital Consulting

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي يوسف، إقماة الفتح، بلوك أ، 
الطمبق )  قم 38 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135183

 89 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Shareek Digital Consulting

البراجة  غرض الشركة بإيجمز:   -

اإلنتمج  و  التواصل  املعلوايمت،  و 

املعلوامتية،  التخصصمت  املتعدد 

اإلستشم ة في التسويق الرقمي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

اوالي يوسف، إقماة الفتح، بلوك أ، 
الطمبق )  قم 38 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

 5.888 الشركة:  اشلغ  أسممل   -

د هم

 188 النقدية:  الحصص  اشلغ   -

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، 5888 د هم
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- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
الطشيعيو5(: 

العمقل  أيوب  السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  ادير  بصفته)ا( 
طنجة الشملية تجزئة عي5 عروج طمبق 

81  قم 11  98888 طنجة املغرب
عشد اللطيف بنتريعة  السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  ادير  بصفته)ا( 
 نقة حسنونة، إقماة اللة زينب  قم 

23 98888 طنجة املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العمقل  أيوب  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
عروج  عي5  تجزئة  الشملية  طنجة 
الشملية  طنجة    11 81  قم  طمبق 
   11 81  قم  تجزئة عي5 عروج طمبق 

طنجة املغرب
عشد اللطيف بنتريعة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 نقة حسنونة، إقماة اللة زينب  قم 

23 98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.135183
55I

FIDABEL SARL AU

D.H.A.J MOTO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDABEL SARL AU
الزنقة )1 الرقم 23 حي السعمدة 
عزيب الد عي آسفي ، 46818، 

آسفي املغرب
D.H.A.J MOTO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الرقم )1 
زنقة الشيخ بعيب حي واد الشمبم 

46828 آسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13641
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

D.H.A.J MOTO
-        غرض الشركة بإيجمز: تجم ة 

الد اجمت النم ية و إصالحهم
الرقم  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
)1 زنقة الشيخ بعيب حي واد الشمبم 

46828 آسفي -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
ديهمج  الحق  عشد  السيد)ة(   -
والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: 19 زنقة الفالح حي افتمح 

الخير  46828 آسفي املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ديهمج  الحق  عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الخير   افتمح  حي  الفالح  زنقة   19

46828 آسفي املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.13641

56I

RACHID EL BANNA

 GRAND TRAVAUX D›ATLAS

PUBLICS  S.A.R.L AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EVOLUTION CONSEIL

 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle

 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

 GRAND TRAVAUX D’ATLAS

PUBLICS  S.A.R.L AU  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 82 

أقماة املسعودي زنقة او يطمنيم كليز 

اراكش 4888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133425

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 GRAND TRAVAUX D’ATLAS

. PUBLICS  S.A.R.L AU

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

اتنوعة أو الشنمء. )اقمول(
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

82 أقماة املسعودي زنقة او يطمنيم 

كليز اراكش 4888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم.

 188 النقدية:  الحصص  اشلغ   -

د هم.

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ابغمل اتنوعة.الشنمء
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
الوافي  اسممعيل  السيد)ة(   -
والكمئن  وبريك  ادير  بصفته)ا( 
سيدي بيبي بتوكة أيت  عنوانه ب: 
أغمدير   (8888 أغمدير  اركز  بمهم 

املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الوافي  اسممعيل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بمهم اركز  سيدي بيبي بتوكة أيت 

أغمدير 8888) أغمدير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133425
57I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

BERBERE EVENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقمطع بم ع اوالي  بيد و عشد 
الكريم الخطمبي،عمم ة اركز أعممل 
جليز،  الطمبق الثملث، اكتب  قم 

21 ، 48888، اراكش املغرب
BERBERE EVENT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 
أعممل املنم ة، زنقة عشد الـله بن 
يمسي5  قم 5، الطمبق الثملت، 

اكتب  قم 15 جليز 48888 اراكش 
-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
132(79
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BERBERE EVENT

- غرض الشركة بإيجمز: - استغالل 

املنشآت السيمحية واملطمعم،

لتنظيم  اعدات  كراء   -

التظمهرات،

-  التصدير و االستيراد 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اركز 
بن  الـله  عشد  زنقة  املنم ة،  أعممل 

يمسي5  قم 5، الطمبق الثملت، اكتب 
 قم 15 جليز 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

جمكوبويس  بريس  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

بقة  قم  املنم ة  حدائق  إقماة  ب: 

 48888 السمد8   بم ع احمد   26

اراكش املغرب

بونمكي  نو الدين  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير و بريك   بصفته)ا(  

  65 ب  قم   3 املسيرة  ب:  عنوانه 

48888 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بونمكي  نو الدين  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

املسيرة 3 ب  قم 65  48888 اراكش 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   81 بتم يخ 

.132(79

5(I

STE FIDU-LIDOU SARL

MEGA INGENIERIE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIDU-LIDOU SARL
 N°35 AVENUE LALLA HASNA
 IMMEUBLE PASIFIC III 3EME
 ETAGE BUREAU 14 VN FES،

30000، FES MAROC
MEGA INGENIERIE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 1)1 
بلوك -ب- حي الوفمق زواغة العليم - 

38888 فم8 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.68681

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   19 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
لحسن اوجعم  )ة(  تفويت السيد 
حصة اجتممعية ان أصل   33.333
)ة(   السيد  لفمئدة   حصة   33.333
انير  بوسراف بتم يخ 19 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 958/2823.

59I

EL MARSA CONSEIL

EL MARSA CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EL MARSA CONSEIL
بم ع اد يس االول  قم الدا  193 ، 

78888، العيو5 املغرب
EL MARSA CASH بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بحي 
املسيرة الخضراء الشطر الثملث 

 قم )C41 على جهة اليسم  بمدينة 
املر�سى العيو5 78888 العيو5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
44649

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
 EL تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

MARSA CASH
تشتغل  بإيجمز:  غرض الشركة   -
الشركة سواء في املغرب أو في الخم ج 

املغرب:
أنشطة  وجميع  األاوال  تحويل 
التجم ي  اململية,التمثيل  الوسمطة 
واالتصمالت  والتشمدل  والتشمدل 
والالسلكية,التمثيل  السلكية 
الوطنية  للشركمت  التجم ي 
األاوال  تحويل  وكملة  واألجنبية, 
األاوال,  وتحويل  الحواالت  إليداع 
املحمول  الهمتف  فمتو ة  دفع  وكملة 
واإلنترنت وامليمه والكهربمء والضرائب 
و سوم التسجيل الحكواية وجميع 
الخدامت األخرى والضرائب املتعلقة 
الثقمفة   - العماة  الخدامت  بدفع 

واإلنتمج والتسويق...
بحي  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
الثملث  الشطر  الخضراء  املسيرة 
على جهة اليسم  بمدينة   C41(  قم 

املر�سى العيو5 78888 العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

بم ودي   خملد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الوحدة  حي   28 الطبراني  قم  بم ع 

81 العيو5 78888 العيو5 املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بم ودي   خملد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الوحدة  حي   28 الطبراني  قم  بم ع 

81 العيو5 78888 العيو5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.44649

68I

FINAUDIT

PYXIS FINANCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

PYXIS FINANCE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي توين 

سنتر ويست تمو  16 بم ع الزاوية 

اإللكترونية ز قطوني املسيرة - الدا  

الشيضمء - 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.275765

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم    PYXIS FINANCE

اقرهم وعنوا5  د هم   258.888
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 اإلجتممعي توين سنتر ويست تمو  16 

ز قطوني  اإللكترونية  الزاوية  بم ع 

 28888  - الشيضمء  الدا    - املسيرة 

 : ل  نتيجة  املغرب  الشيضمء  الدا  

صعوبة تحقيق الهدف التجم ي .

توين  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

الزاوية  بم ع   16 تمو   ويست  سنتر 

 - املسيرة  ز قطوني  اإللكترونية 

الدا    28888 املغرب  الدا  الشيضمء 

الشيضمء املغرب. 

و عي5:

و  الجريبي  فيصل    السيد)ة( 

عنوانه)ا( فرنسم فرنسم الدا  الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 51))5).

61I

FINAUDIT

 AHLFORS FINANCE
CONSEIL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

   AHLFORS FINANCE CONSEIL

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

بوفليي بيم د،إقماة فملروز

E بلفديرالطمبق االول  قم 2، 

الدا الشيضمء. - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.397151

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
    AHLFORS FINANCE CONSEIL
اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم وعنوا5 
بوفليي  زنقة  اإلجتممعي  اقرهم 
بلفديرالطمبق   Eفملروز بيم د،إقماة 
االول  قم 2، الدا الشيضمء. - 28888 
 : ل  نتيجة  املغرب  الشيضمء  الدا  

صعوبة تحقيق الهدف التجم ي .
زنقة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
فملروز بيم د،إقماة  بوفليي 
 ،2 االول  قم  بلفديرالطمبق   E
الدا    28888  - الدا الشيضمء. 

الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  الجريبي  فيصل    السيد)ة( 
فرنسم   137(8 عنوانه)ا( فرنسم  

فرنسم كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )61)5).
62I

FINAUDIT

TRABER DIS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
TRABER DIS  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 27 بم ع 
املمزلة بم ع خليل اطرا5 28318 

الدا  الشيضمء - 28888 الدا  
الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.312(13

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم     TRABER DIS
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
بم ع  املمزلة  بم ع   27 اإلجتممعي 
خليل اطرا5 28318 الدا  الشيضمء - 
الدا  الشيضمء املغرب نتيجة   28888

ل : صعوبة تحقيق الهدف التجم ي.
و حدد اقر التصفية ب 27 بم ع 
 28318 اطرا5  خليل  بم ع  املمزلة 
الدا  الشيضمء - 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب. 
و عي5:

طرابل�سي  عشدالسالم    السيد)ة( 
زنقة  امزيال  27،اجمع  عنوانه)ا(  و 
الدا الشيضمء   28318 اطرا5  خليل 
املغرب  الشيضمء  الدا    28888

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 81 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 56751).

63I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

SIGMA FINANCE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

 قم 1 زنقة العمبد الفم�سي بم ع 
ابن الخطيب الشقة 3 بو امنة ، 

38868، فم8 املغرب
SIGMA FINANCE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 بم ع 
ابي الطيب املتنبي تجزئة وليلي - 

فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75499

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SIGMA FINANCE

-        غرض الشركة بإيجمز: - اقتنمء 

الحصص  أو  األسهم  وإدا ة  وحيمزة 

في جميع الشركمت املؤسسة أو التي 

سيتم تشكيلهم بأي بكل ان األبكمل 

كمنت صنمعية أو تجم ية أو  سواء   ،

املية أو ز اعية أو عقم ية أو غير ذلك 

؛

والنصمئح  الخدامت  جميع   -

 أو 
ً
والد اسمت لصملح الشركمت إدا يم

 أو غير ذلك
ً
 أو امليم

ً
 أو تجم يم

ً
فنيم

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 13 

بم ع ابي الطيب املتنبي تجزئة وليلي 

- فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( يمسي5 سملم بصفته)ا( 

بريك اسير والكمئن عنوانه ب: دوا  

الخشميزاملنزل 31288 صفرو املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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سملم  يمسي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

صفرو   31288 الخشميزاملنزل  دوا  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.75499

64I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

LIFE›S AQAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 STE MANAGEMENT OFFICE

SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .58

 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC

LIFE’S AQAR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

املنصو  ابن عمار حي الد يسية 

الطمبق 3  قم 6 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2217

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 38 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 LIFE’S :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

AQAR

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

بمنه  ان  ام  كل  و  املتنوعة  الشنمء 

املسمهمة في تقدم الشركة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بم ع املنصو  ابن عمار حي الد يسية 

الطمبق 3  قم 6 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
سعيد  العمري  السيد)ة(   -
والكمئن  بريك  و  اسير  بصفته)ا( 
 32888 عنوانه ب: حي امزاام اجدير 

الحسيمة املغرب
احمد  العمري  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
اجموعة الضحى فمل فلو ي اقماة 
31 الطمبق 81  قم 84 98888 طنجة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
سعيد  العمري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الحسيمة   32888 حي امزاام اجدير 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.2217
65I

CABINET ESSADKIA

TREND IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°48 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

TREND IMMO بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع اللة 
عمئشة الرقم 145 الطمبق االول  - 

65458 العيو5  املغرب .

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2(1
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 نونبر   17 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم    TREND IMMO
اقرهم  وعنوا5  د هم   58.888
الرقم  عمئشة  اللة  بم ع  اإلجتممعي 
145 الطمبق االول  - 65458 العيو5  
املغرب  نتيجة ل : عدم اسميرة اسعم  

السوق .
و حدد اقر التصفية ب بم ع اللة 
 - الطمبق االول    145 عمئشة الرقم 

65458 العيو5  املغرب . 
و عي5:

اعشوش    الصمد  عشد  السيد)ة( 
زنقة فم8 حي  و عنوانه)ا(  اعشوش  
العيو5   65458   148 1  قم  امللعب 

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
12 ينمير  االبتدائية بتمو يرت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 2823/497.
66I

COFISAM

ARON MEDIA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

COFISAM
عمم ة 65,  الطمبق االول  تجزئة  
اسرو  1 بم ع الحسن الثمني ، 

12888، تمم ة املغرب
ARON MEDIA بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عند 
داكوم بيست كونسمي،بقة 

4،الطمبق االول،تجزئة قمد ، ار8 
الخير - 12888 تمم ة املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.133731

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في )2 دجنبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

كونسمي،بقة  بيست  داكوم  »عند 

ار8  قمد ،  االول،تجزئة  4،الطمبق 

إلى  املغرب«  تمم ة   12888  - الخير 

»بم ع اوالد الشوزيري،عمم ة 9،بقة 

7،اشيال - - الربمط  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بتمم ة   االبتدائية 

2823 تحت  قم 341.

67I

( FIDUCIAIRE LHAZMIR MOHAMED  ( FLM

STE BOGEC SARL AU
إعال5 اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE LHAZMIR

( MOHAMED  ( FLM

 قم 38 اكر  زنقة بيخ الإلسالم 

بلعربي الواد لحمر ، 52888، 

الربيدية املغرب

STE BOGEC SARL AU »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: زنقة خملد 

بن الوليد  - 52258 كلميمة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.11565

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 21 يونيو 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :.  1 قرا   قم 

اميلي:  فع  أسممل الشركة

على  ينص  الذي   :.  2 قرا   قم 

األسمسية  القواني5  تحيي5  اميلي: 

للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
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بند  قم  1: الذي ينص على اميلي: 
بمشلغ قد ه  الشركة  م  فع  أسممل 
 588888 »1888888 د هم« أي ان 
بإضمفة  د هم   1588888 إلى  د هم 

حصص نقدية 
بند  قم  2: الذي ينص على اميلي: 
 7 و  قم   6 سيتم تحيي5 الشنود  قم 

ان القواني5 األسمسية 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 16 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 91/2823.
6(I

أحمد الفراوي

ISDO ASSISTANCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
أحمد الفراوي

33 د ب امليتر ص ب 345 صفرو ، 
31888، صفرو املغرب

ISDO ASSISTANCE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 
الششمب تجزئة اال ز  بمط الخير  

31358 صفرو -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

3963
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 ISDO بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

ASSISTANCE
- غرض الشركة بإيجمز: استغالل 

سيم ة إسعمف
حي  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
الخير   اال ز  بمط  تجزئة  الششمب 

31358 صفرو -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 288.888 

د هم
النقدية:  الحصص  اشلغ   -

288.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
بوعسيال  احمد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  
38 تجزئة عيو5 الوحدة حي السعمدة 

25888 خريشكة املغرب
عشد الحمق بوعسيال   السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: حي املستشفى  بمط الخير 

31358 صفرو املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عشد الحمق بوعسيال   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 31358 الخير  املستشفى  بمط  حي 

صفرو املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.3963
69I

GESTION ALJANOUB

YAKOUT PECHE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا5 حي السعمدة عمم ة  قم 
2 الطمبق الثملث العيو5 ، 78888، 

العيو5 املغرب
YAKOUT PECHE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الفتح 
زنقة 41  قم 18 العيو5 78888 

العيو5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44697

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

YAKOUT PECHE

-        غرض الشركة بإيجمز: تجميد 

, اعملجة , تصدير , تسويق املنتجمت 

الشحرية ,تجم ة األسممك ,تجم ة عماة 

و  وطنية  ,تجم ة  تصدير   , ,استيراد 

دولية لجميع املنتجمت...

- عنوا5 املقر االجتممعي: حي الفتح 
 78888 العيو5   18 41  قم  زنقة 

العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

همبمي  اسماة  السيد)ة(    -

بصفته)ا( اسير  والكمئن عنوانه ب: 

تمبريكت   44 الو دة  قم  اجموعة 

سال 11888 سال املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

همبمي  اسماة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تمبريكت   44 الو دة  قم  اجموعة 

سال 11888 سال املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.44697

78I

sacompta sarl au

STE SET DKALI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

sacompta sarl au

244 بم ع الجيش امللكي ايسو  ، 

33258، ايسو  املغرب

STE SET DKALI بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  ايت 

هرة كيكو بوملم5 33853 كيكو -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2339

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SET DKALI

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

نقل الشدائع لحسمب   + املستخداي5 

الغير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

ايت هرة كيكو بوملم5 33853 كيكو -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

ابلغوش  احسي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي السالم بلوك ب  قم 181 الد ا كة 

اكمدير 8658) اكمدير املغرب
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- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ابلغوش  احسي5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي السالم بلوك ب  قم 181 الد ا كة 

اكمدير 8658) اكمدير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.2339

71I

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SODETREX بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة زين 
السالم زنقة ايكو5  قم 12 اكر  

تيط اليل - الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
149825

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
2885 تقر  تأسيس بركة ذات  امي 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SODETREX
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

بنمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 
زين السالم زنقة ايكو5  قم 12 اكر  

تيط اليل - الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

288.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

288.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

العوداتي عشدالخملق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اليل  تيط   96 العملية  قم  تجزئة 

15388 الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العوداتي عشدالخملق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اليل  تيط   96 العملية  قم  تجزئة 

15388 الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2885 امي   16 بتم يخ 

.149825

72I

اوثقة

PRONORMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اوثقة

29 زنقة انطمكي  اكتب  قم 86 ، 

98888، طنجة اغرب

PRONORMA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة ابن 

توارت اقماة نرجس  - 98888 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.13849

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 دجنبر   13 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
 Naso   PAULE )تفويت السيد )ة
حصة اجتممعية   MONIQUE 188
288 حصة لفمئدة  السيد  ان أصل 
 Lara Rislene  CHAOUDRI )ة( 

بتم يخ 19 دجنبر 2822.
 Naso   PAULE )تفويت السيد )ة
حصة اجتممعية   MONIQUE 188
288 حصة لفمئدة  السيد  ان أصل 
 19 Noam  CHAOUDRI بتم يخ  )ة( 

دجنبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   13 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262723.
73I

FIDALIC CONSEIL

DAR DONAB
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي 

)األشخمص املعنويو5(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي

DAR DONAB
بمقت�سى  الجمع العمم االستثنمئي 
لشركة DAR  DONAB الكمئن اقرهم 
الشمبم  دا    53 :  قم  ب  االجتممعي 
بمب دكملة  - 48888  اراكش  املغرب 
تقر    2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 

اميلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
 17  ,  15 :  قم  ب  الكمئن  التجم ي 
دكملة  بمب  السراغنة  د ب   131 و 
املوقع   ، املغرب  اراكش   48888  -
 DAR  DONAB بركة  طرف  ان 
و  التجم ي  لألصل  املكة  بصفتهم   :
بركة LODARE بصفتهم اسيرة حرة.
74I

STE DOMAINE AGRICOLE ELHALLAOUI

 STE DOMAINE AGRICOLE
ELHALLAOUI

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي5 امثل قمنوني للشركة

 STE DOMAINE AGRICOLE
ELHALLAOUI

عنوا5 اقرهم االجتممعي : دوا  

الدبيشمت الغوازي قرية بم احمد 

تمونمت

 STE DOMAINE AGRICOLE

ELHALLAOUI

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

»تعيي5 امثل قمنوني للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.1225

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

وتشعم   2823 ينمير   23 في  املؤ خ 

تعيي5  تقر   جدد  لتعيي5 اسير)ين( 
قدو   ولد  القمنوني)ين(:  املمثل)ين( 

الهالوي احمد

 STE DOMAINE AGRICOLE  -

ذات  بركة   ELHALLAOUI

اقرهم  الكمئن  املحدودة  املسؤولية 
الغوازي  الدبيشمت  بدوا   اإلجتممعي 

قرية بم احمد تمونمت:
 قم السجل التجم ي 1225

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 االبتدائية بتمونمت بتم يخ 

2823 تحت  قم 91.

75I

FIDALIC CONSEIL

DAR DONAB
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي 

)األشخمص املعنويو5(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي

DAR DONAB

بمقت�سى  الجمع العمم االستثنمئي 

لشركة DAR  DONAB الكمئن اقرهم 
الشمبم  دا    53 :  قم  ب  االجتممعي 

بمب دكملة  - 48888  اراكش  املغرب 
تقر    2816 يوليوز   81 في  املؤ خ 

اميلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
التجم ي الكمئن ب :  قم )4 دا  الشمبم  

املوقع   ، املغرب  اراكش   48888  -

 DAR  DONAB بركة  طرف  ان 

و  التجم ي  لألصل  املكة  بصفتهم   :

بركة TERAMS بصفتهم اسيرة حرة.

76I
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CABINET COMPTABLE SAKKAKI SARL

PLUTA CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 CABINET COMPTABLE

SAKKAKI SARL

 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

 PLUTA CONSTRUCTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املنظر 
الجميل زنقة 71  قم 9 الطمبق االول 

 قم 2 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135875

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PLUTA CONSTRUCTION

-        غرض الشركة بإيجمز: إنجمز 

جميع االبغمل املتعلقة بملشنمء 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: املنظر 
الجميل زنقة 71  قم 9 الطمبق االول 

 قم 2 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

بويزيظن  بمدي  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
4  قم  عنوانه ب: بم ع طهرا5 زنقة 

4 93888 تطوا5 املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بويزيظن  بمدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 93888  4 4  قم  بم ع طهرا5 زنقة 

تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135875

77I

eurest compta sarl

STE ZORTRECK.
DEVELOPPEMENT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

eurest compta sarl
 n° 48 APT 2 ETAGE 2 BD

 CHEFCHAOUNI FES ، 30000،
FES MAROC

STE ZORTRECK.
DEVELOPPEMENT بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم3 

الطمبق األول  قم 1 حي التمزي املرجة 
واد فم8 فم8 38888 فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
75497

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

ZORTRECK.DEVELOPPEMENT
-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 
و  الشنمء  أبغمل  الصنمعية،  اآلالت 
األبغمل العماة، التصدير و اإلستيراد

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم3 
الطمبق األول  قم 1 حي التمزي املرجة 

واد فم8 فم8 38888 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

58.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
عدنم5  الشرادي  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا(  
زنقة   57 4  قم  بلوك  ب:  عنوانه 
اعوينمت  اإلد ي�سي  حي  اريرت 

الحجمج فم8 38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عدنم5  الشرادي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
زنقة اريرت حي   57 4  قم  بلوك  ب: 
فم8  الحجمج  اعوينمت  اإلد ي�سي 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.75497

7(I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE ROMERO POLO
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة
FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE ROMERO POLO SARL
AU  بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر 

اوخيت العب تنجداد الرابيدية  
52888 الرابيدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

16789
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 SOCIETE ROMERO POLO SARL

 AU
-        غرض الشركة بإيجمز: اعممل 

اختلقة -اعممل السقي و الري .
-        عنوا5 املقر االجتممعي: قصر 
الرابيدية   تنجداد  العب  اوخيت 

52888 الرابيدية -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( اوهو احمد بصفته)ا( 
بريك وحيد والكمئن عنوانه ب:  قم 
الرابيدية   الذهب  وادي  تجزئة   (7

52888 الرابيدية املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( اوهو احمد بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب:    قم 

الرابيدية   الذهب  وادي  تجزئة   (7

52888 الرابيدية املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.16789

79I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE M.YASSINE
TRAVAUX SARL AU

إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 SOCIETE M.YASSINE TRAVAUX

SARL AU  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: قصر 

افري الخنك الرابيدية  - 52888 

الرابيدية املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: -.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 83 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت حصص

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تغيير اسم الشركة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تغيير املسير 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم  -1تفويت حصص: الذي 

بيع و تحويل جميع  ينص على اميلي: 

اوحمش  السيد  ان  الشركة  اسهم 
احمد الى السيد سممعيل العملوي  

الشركة:  اسم  -2تغيير  بند  قم 
اسم  تغيير  اميلي:  على  ينص  الذي 
 ste m.yassine travaux الشركة ان
 ste s m ikhwane sarl الى    sarl au

 au
الذي  املسير:  -3تغيير  بند  قم 
ان  املسير  تغير  اميلي:  على  ينص 

احمد احمش الى اسممعيل عالوي 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 93.

(8I

CAF MAROC

INTERML
إعال5 اتعدد القرا ات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°28 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
INTERML »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: زنقة واد 
زيز  قم 28 اقماة كمسطيم الطمبق 
الثمني  قم 18 - 98888 طنجة 

املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.1819(5

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 82 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
الشوجدايني،  عممد  السيد  تفويت 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
 قم K446551، املغربي، 588 حصة 
للشركة  االجتممعية  الحصص  ان 
الشوجدايني،  يسرى  السيدة  لفمئدة 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 

.K446548 قم 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
الشوجدايني  يسرى  السيدة  تعيي5 

اسييرة جديدة للشركة.
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تحديث القمنو5 االسم�سي للشركة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
بملتعديل اعاله

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2619.

(1I

MULTI EXPERTISE

E-PROJECT MANAGEMENT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MULTI EXPERTISE
97 بم ع حسن الصغير الطمبق 
األول  قم 1) ، 28888، الدا  

الشيضمء املغرب
 E-PROJECT MANAGEMENT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 64 زنقة 
عشد هللا املديوني الطمبق 1 الشقة 2 

28388 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
572631

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

E-PROJECT MANAGEMENT
 * غرض الشركة بإيجمز:          -
للتمكن  املعلوامتية  املشم يع  تسيير 
املرتشطة  االحتيمجمت  تحديد  ان 
بمملشروع و اعداد املقترحمت و تتمي5 

نجمعتهم
تعريف  و  امليزانيمت  تحديد   *
الواضحة  االهداف  و وضع  املخمطر 

خالل كل اراحل املشم يع 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 

 64 زنقة عشد هللا املديوني الطمبق 
1 الشقة 2 28388 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 
د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( احمو حمزة بصفته)ا( 
 9565 ب:   عنوانه  والكمئن  بريك 
 QCH2M1S7   36 الجونيس الشقة 

اونتريمل كندة
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( احمو حمزة بصفته)ا( 
 9565 ب:   عنوانه  والكمئن  اسير 
 QCH2M1S7   36 الجونيس الشقة 

اونتريمل كندة
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572631
(2I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE EL KARTOUTI
IRRIGATION

بركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،
ERRACHIDIA MAROC

 STE EL KARTOUTI IRRIGATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : قصر 
تمغزوت الجديدة الخنك الرابيدية  

- 52888 الرابيدية املغرب.
قفل التصفية
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.14235

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  29 دجنبر  املؤ خ في 

 STE EL KARTOUTI IRRIGATION

بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

تمغزوت  قصر  اإلجتممعي  اقرهم 

الجديدة الخنك الرابيدية  - 52888 

الرابيدية املغرب نتيجة الالزاة.

و عي5:

الكرطوطي  حسن    السيد)ة( 

 52888 الرابيدية  عنوانه)ا(  و 

)ة(  كمصفي  املغرب  الرابيدية 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

قصر  وفي   2822 دجنبر   29 بتم يخ 

تمغزوت الجديدة الخنك الرابيدية  

- 52888 الرابيدية املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 94.

(3I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE OUKHABACHE

TRAVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 RUE EL HOURIA N°49

 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC

 STE OUKHABACHE TRAVAUX

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قصر 

حم�سي الشيض الطمو8 الريصمني - 

52888 الرابيدية املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.(563

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  23 دجنبر  املؤ خ في 

 STE OUKHABACHE TRAVAUX

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ  أسمملهم  الوحيد  الشريك 

اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888

الشيض  حم�سي  قصر  اإلجتممعي  

 52888  - الريصمني  الطمو8 

الرابيدية املغرب نتيجة الالزاة.

و عي5:
و  حممد    جدالي   السيد)ة( 

 52888 الريصمني   عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  الرابيدية 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

قصر  وفي    2822 دجنبر   23 بتم يخ 

 - الريصمني  الطمو8  الشيض  حم�سي 

52888 الرابيدية املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 95.

(4I

SUNRAYS TURKIS

 Moody’s ESG Solutions

Maroc
إعال5 اتعدد القرا ات

TARGET PARTNERS

 Cité Guynemer, N° 45, Rue 1,

 Etage RDC ، 20410، Casablanca

Maroc

 Moody’s ESG Solutions Maroc

»بركة  املسمهمة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تكنوبم ك  

طريق النواصر  8 114 ، و 8 ت 

1829 ،  عي5 الشق الحي الحسني - 

28158 الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.14(443

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في )1 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

 Johannes السيد  إقملة  اميلي: 
نو   غزال5  والسيدة   Wassenberg

ان    Gérald Maille والسيد  الليل 

 Moody’s ESG اهماهم كمسييرين ل

Solutions Morocco )الفرع(  ؛

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

 Aurelia Victorine السيدة  تعيي5 

اسييرة   Emilie Géry Hélière

جديدة للفرع .

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

.: الذي ينص على اميلي:  بند  قم 

ال تغيير أل5 االاريتعلق بفرع

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم ))592).

(5I

MA GLOBAL CONSULTING

TAADEEN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MA GLOBAL CONSULTING
18 زاوية بم ع لند5 و زنقة حجمج 

ابن عرطة ، 28888، الدا  الشيضمء 

املغرب

TAADEEN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 59، بم ع 
الز قطوني، الطمبق السمد8،  قم 

)1 28.888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572549

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TAADEEN

-        غرض الشركة بإيجمز: الشحث 

بيع  تصدير،  استيراد،   - والتعدين 

وبراء املعمد5 األسمسية والثمينة 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 59، 

بم ع الز قطوني، الطمبق السمد8، 

 قم )1 28.888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188,88 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

والكمئن   . بصفته)ا(   . السيد)ة(   -

عنوانه ب: . . . .

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة    ALIPH VENTURES  -

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

والكمئن  بريك  بصفتهم  الوحيد« 

بم ع   ،59 ب:  اإلجتممعي  اقرهم 

السمد8،  قم  الطمبق  الز قطوني، 

املغرب  الشيضمء  الدا    28.888  1(

 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

عمدل  الدائم:  املمثل   521(85

بنشقرو5 

 CYSK RESOURCES LTD  -

»بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

بريك  بصفتهم  الوحيد«  الشريك 

 ،46 ب:  اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن 

الثملث،  الطمبق  الز قطوني،  بم ع 

 قم 6 28.888 الدا  الشيضمء املغرب 

 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

553327 املمثل الدائم: ابراهيم كرو  

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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بنشقرو5  عمدل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

إقماة طمم يس، أنفم 1، فيال  قم 38، 

الشيضمء  الدا    28.888 بوعزة   دا  

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572549

(6I

LE PREMIER CONSEIL

TRIPLE PANDA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ذات  بركة   TRIPLE PANDA

املسؤولية املحدودة

 6 وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

دوا  تالتيم  فوم الشعشة ايت قدو   

 48888  - او ير   ايت  فمسكم  ايت 

اراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.78(99

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 16 ينمير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

قدو    ايت  الشعشة  فوم   6 » قم 

 - دوا  تالتيم ايت فمسكم ايت او ير  

48888 اراكش املغرب« إلى »الشقة 

اكر    41 الخماس  الطمبق   18  قم 

بم ع اوالي عشد هللا عرصة القرطبي  

- 48888 اراكش  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 7))144.

(7I

cabinet comptabe et fiscal benaboud

D3 IT SARL AU
إعال5 اتعدد القرا ات

 cabinet comptabe et fiscal
benaboud

 Avenue des Cèdres Branes ، ,56
90000، Tanger Maroc

D3 IT SARL AU »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: زنقة 

تم ودانت اجمع أبراج طنجة بـلوك 6 
اكتب  قم 13 اكر  طنجة - 98888 

طنجة املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.183739

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في )1 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
املصمدقة على تفويت 288 حصة ان 
لفمئدة  بنعشود  السيد  بيد  طرف 

السيدة نجمة السويبي
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
استقملة  على  واملصمدقة  املوافقة  
بنعشود  السيد  بيد  الوحيد  املسير 
السيدة نجمة  وتعيي5 اسيرة وحيدة 

السويبي
على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 
املصمدقة على تحيي5 النظمم  اميلي: 

األسم�سي للشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
اشلغ  في  املحدد  الشركة   أسممل 
د هم اقسم  28888)عشرو5 ألف( 
د هم   188 بقيمة  حصة   288 على 

اوزعة على السيدة السويبي نجمة
على  ينص  الذي   :13 بند  قم 
السويبي  السيدة  تعيي5  تم  اميلي: 
نجمة اسيرة وحيدة للشركة ملدة غير 

احدودة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2565.

((I

LE PREMIER CONSEIL

TRIPLE PANDA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TRIPLE PANDA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشقة  قم 
18 الطمبق الخماس 41 اكر  بم ع 
اوالي عشد هللا عرصة القرطبي - 

48888 اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.78((9

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   16 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
إدوا د  )ة(   السيد  تفويت 
حصة   238 توام8  تشمبرييرز 
حصة   938 أصل  ان  اجتممعية 
لفمئدة  السيد )ة(  فيليكس. امثيفيت 

بتم يخ 15 فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 7))144.
(9I

LE PREMIER CONSEIL

TRIPLE PANDA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TRIPLE PANDA »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الشقة 
 قم 18 الطمبق الخماس 41 اكر  

بم ع اوالي عشد هللا عرصة القرطبي 
- 48888 اراكش املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.78(99

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

وتشعم   2823 ينمير   16 في  املؤ خ 

تعيي5  تقر   جدد  لتعيي5 اسير)ين( 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 

-  امثيفيت  فيليكس

 

- . بركة ذات املسؤولية املحدودة 

الكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: . . . .
عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 7))144.

98I

LE PREMIER CONSEIL

BLADI BUILDING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BLADI BUILDING بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي الشقة  قم 

24 الطمبق الثملث  عمم ة عمم ة حي 

املنم ة - 48888 اراكش املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(7339

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 26 ينمير 2823 تمت إضمفة 

إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :

*استيراد وتصدير جميع املعدات 

 ، الجص   ، األسمنت  الشنمء:  واواد 

اعدات  التزويد بملكهربمء ، إلخ..
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   82 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144371.

91I

 يمض امندانم

ماندانا
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 يمض امندانم
حي  يمض لعرو8 د ب الفرا5 

 قم 57 و 2) اراكش ، 8، اراكش 
املغرب

امندانم بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي  يمض 
لعرو8 د ب الفرا5  قم 57 و 2) 

48888  اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
132939

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: امندانم
-        غرض الشركة بإيجمز: إدا ة 

دا  الضيمفة
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
 يمض لعرو8 د ب الفرا5  قم 57 و 

2) 48888  اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( سعيد اللشم  بصفته)ا(  
الطريق  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
تريسيرف   73188   18 امللكي  قم 

فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( سعيد اللشم  بصفته)ا( 
الطريق  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
تريسيرف   73188   18 امللكي  قم 

فرنسم
السجل التجم ي بتم يخ 82 فبراير 

2823 تحت  قم 132939.
92I

LE PREMIER CONSEIL

TWO FLOWERS TRAVEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TWO FLOWERS TRAVEL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : االزدهم  
تجزئة ملتونة العمم ة حرف د الطمبق 
االول الشقة  قم 1 - 48888 اراكش 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.182997

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  15 دجنبر  املؤ خ في 
بركة    TWO FLOWERS TRAVEL
اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
تجزئة  االزدهم   اإلجتممعي  اقرهم 
ملتونة العمم ة حرف د الطمبق االول 
اراكش   48888  -  1 الشقة  قم 
املنمفسة  ل*حدة  نتيجة  املغرب 

وتراجع العمئدات.

و عي5:
و  حمو  ايت  سعمد   السيد)ة( 
الحي   1 الوحدة   258 عنوانه)ا(  قم 
املغرب  اراكش   48888 املحمدي 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
2822 وفي االزدهم   15 دجنبر  بتم يخ 
تجزئة ملتونة العمم ة حرف د الطمبق 
عي5 ازوا  زنقة   1 االول الشقة  قم 
العراق  عمم ة اعمم ة اراكش 48888 

اراكش املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   87 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144555.

93I

LE PREMIER CONSEIL

ASSIF LAND
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ASSIF LAND بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشقة  قم 
23 الطمبق الثملث  عمم ة عمم ة زنقة 

العراق - 48888 اراكش املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.188951

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2822 نونبر   17 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد ASSIF LAND  اشلغ 
د هم وعنوا5   1.888.888  أسمملهم 
 23 الشقة  قم  اإلجتممعي  اقرهم 
زنقة  عمم ة  عمم ة  الثملث   الطمبق 
املغرب  اراكش   48888  - العراق 
وتراجع  املنمفسة  حدة   : ل  نتيجة 

العمئدات.

الشقة  التصفية ب  اقر  و حدد 
 قم 23 الطمبق الثملث  عمم ة عمم ة 
اراكش   48888  - العراق  زنقة 

املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( لشنى  لفحل و عنوانه)ا( 
 5 الز قطوني  قم  بم ع   31  قم 

)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 

الشقة  قم 23 الطمبق الثملث  عمم ة 

عمم ة زنقة العراق

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   89 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 188951.

94I

CAF MAROC

JIL AL GHAD

إعال5 اتعدد القرا ات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°28 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

JIL AL GHAD  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة ام 

كوبم  قم 1 طريق العوااة - - طنجة 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.59193

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 85 يوليوز 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

العمراني،  سنمء  السيدة  تفويت 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
 188 املغربية،   ،G374(29  قم 

االجتممعية  الحصص  ان  حصة 
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القمد   عشد  السيد  لفمئدة  للشركة 

التعريف  لشطمقة  الحمال  السشمعي، 

.Z54163 الوطنية  قم

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تفويت السيد او�سى تسولي عيمض، 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
،املغربي،188 حصة   K242(5(  قم 

للشركة  االجتممعية  الحصص  ان 

التسولي  عمرا5  السيد  لفمئدة 

التعريف  لشطمقة  الحمال  عيمض، 

.K4(5433 الوطنية  قم

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

اسم�سي،  حسنى  السيدة  تفويت 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
 188 املغربية،   ،BE4361((  قم 

االجتممعية  الحصص  ان  حصة 

سعيد  السيد  لفمئدة  للشركة 

التعريف  لشطمقة  الحمال  اسم�سي، 

.BE42(294 الوطنية  قم

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

العمراني،  سم ة  السيدة  تفويت 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
25 حصة  G421(78، املغربية،   قم 

للشركة  االجتممعية  الحصص  ان 

لفمئدة السيد عشد القمد  السشمعي، 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
.Z54163 قم 

قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي: 

العمراني،  سم ة  السيدة  تفويت 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
25 حصة  G421(78، املغربية،   قم 

للشركة  االجتممعية  الحصص  ان 

التسولي  عمرا5  السيد  لفمئدة 

التعريف  لشطمقة  الحمال  عيمض، 

.K4(5433 الوطنية  قم

على  ينص  الذي   :6 قرا   قم 

بلحمج،  نمهد  السيدة  تفويت  اميلي: 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
25 حصة  املغربية،   ،L25(499  قم 

للشركة  االجتممعية  الحصص  ان 

لفمئدة السيد احمد سدات، الحمال 

الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 

.BE432853

على  ينص  الذي   :7 قرا   قم 
بلحمج،  نمهد  السيدة  تفويت  اميلي: 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
25 حصة  املغربية،   ،L25(499  قم 
للشركة  االجتممعية  الحصص  ان 
اسم�سي،  سعيد  السيد  لفمئدة 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.BE42(294 قم 
قرا   قم ): الذي ينص على اميلي: 
سنمء  السيدة  ان  كل  ذاة  إبراء 
العمراني و السيدة حسنى اسم�سي و 

وكالئهم.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

بملتعديل اعاله
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2627.

95I

LE PREMIER CONSEIL

ASSIF LAND
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
ASSIF LAND بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : الشقة 

 قم 23 الطمبق الثملث عمم ة اعمم ة 
زنقة العراق - 48888 اراكش 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.188951

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2822 تقر  حل  82 دجنبر  املؤ خ في 
ASSIF LAND بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
د هم وعنوا5   1.888.888  أسمملهم 

 23 الشقة  قم  اإلجتممعي  اقرهم 
زنقة  اعمم ة  عمم ة  الثملث  الطمبق 
املغرب  اراكش   48888  - العراق 
وتراجع  املنمفسة  لحدة  نتيجة 

العمئدات.
و عي5:

السيد)ة( لشنى  لفحل و عنوانه)ا( 
 قم 31 بم ع الز قطوني  قم 5 كليز  
)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
وفي الشقة   2822 دجنبر   82 بتم يخ 
 قم 23 الطمبق الثملث عمم ة اعمم ة 
اراكش   48888  - العراق  زنقة 

املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   8( بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144593.

96I

ELYX CONSULTING

ORION - HOLDING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

ORION – HOLDING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد 
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 7،بم ع 
الفرابمت الوزيز - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.277227
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم   2823 فبراير   83 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

»1.888.888 د هم« أي ان
د هم    « د هم   1.188.888« إلى 

»188.888
عن طريق إجراء اقمصة اع ديو5 

الشركة املحددة املقدا  و املستحقة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 16 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 977)5)

97I

Atlas Valora Conseil

TAJ FLORELLE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Atlas Valora Conseil

 N°(, Immeuble 1(6, Ibn

 Tachfine - Azli ، 40150،

MARRAKECH املغرب

TAJ FLORELLE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املسيرة 1 

إقماة انير 35 بقة  قم 13 48148 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

132957

 89 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TAJ FLORELLE

-        غرض الشركة بإيجمز: و بة 

تجهيز وبيع اختلف أنواع الزخرفمت 

و الديكو ات النشمتية و اختلف أنواع 

االزهم 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بقة  قم   35 إقماة انير   1 املسيرة 

13 48148 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( جنمط أنو  بصفته)ا( 

 1 بريك  والكمئن عنوانه ب: املسيرة 

إقماة انير 35 بقة  قم 13 48148 

اراكش املغرب
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جميل  بيممء  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

5 سعمدة  38 بقة  دا  السالم عمم ة 

48158 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( جنمط أنو  بصفته)ا( 

 1 املسيرة  والكمئن عنوانه ب:  اسير 

إقماة انير 35 بقة  قم 13 48148 

اراكش املغرب

جميل  بيممء  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

5 سعمدة  38 بقة  دا  السالم عمم ة 

48158 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.132957

9(I

garantis conseil

NEW BEGINNINGS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

garantis conseil

ابراج الكتبية عمم ة  قم )1 بقة 
 قم 85 احمايد 9 ، 48888، 

اراكش املغرب

NEW BEGINNINGS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الكية 

سهب بن علي )2 دائرة الشو  جممعة 

الويدا5 دوا  بن العربي  48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133481

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 38 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 NEW بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

BEGINNINGS
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
للمنشآت  االستغالل   و  -التسيير 

السيمحية
-        عنوا5 املقر االجتممعي: الكية 
سهب بن علي )2 دائرة الشو  جممعة 
 48888 العربي   بن  دوا   الويدا5 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( ستيفن هولنجسوو ث  
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
دائرة   2( علي  بن  الكية سهب  ب: 
الشو  جممعة الويدا5 دوا  بن العربي 

48888 اراكش املغرب
- السيد)ة( ايشيل ام ي تشمبلي5 
عنوانه  والكمئن  بريكة  بصفته)ا( 
دائرة   2( علي  بن  الكية سهب  ب: 
الشو  جممعة الويدا5 دوا  بن العربي 

48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( ايشيل ام ي تشمبلي5 
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
دائرة الشو    2( الكية سهب بن علي 
العربي  بن  دوا   الويدا5  جممعة 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133481

99I

AGENCE ALAMI

Ste Fathi.Sahara.Sarl.Au
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

AGENCE ALAMI
 AVENUE  SIDI AHMED RGUIBI

 NR 39 ES SEMARA ES SEMARA،
MAROC 72888، السمم ة

Ste Fathi.Sahara.Sarl.Au بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي السالم 82 
بلوك اش  قم 12 السمم ة 72888 

72888 السمم ة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
2779

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 26 
بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Ste Fathi.Sahara.Sarl.Au
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
 - اختلفة  -ابغمل  الشنمء  ابغمل 
الجسو   اعممل هندسة املشمني وبنمء 
وتنظيف  غسيل   -... والسدود 
املركشمت - براء وبيع السيم ات وقطع 
الشضمئع  نقل   - املستعملة  الغيم  

لحسمب الغير ...........
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
السالم 82 بلوك اش  قم 12 السمم ة 

72888 72888 السمم ة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( اونير فتحي بصفته)ا( 
ب:  عنوانه  والكمئن  اسير  بريك  
السمم ة    22 زنقة الدا  الشيضمء  قم 

72888 السمم ة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( اونير فتحي بصفته)ا( 
زنقة الدا   اسير والكمئن عنوانه ب: 
 72888 السمم ة    22 الشيضمء  قم 

السمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 أكتوبر   87 بتم يخ 

.2779
188I

COMPTA-FIS

FACIL-COMPTA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

COMPTA-FIS
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
FACIL-COMPTA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 43 

 يمض الزيتو5 الشطر 8 اكنم8 - - 
اكنم8 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.53(73
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   29 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم    FACIL-COMPTA
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
الزيتو5  43  يمض  اإلجتممعي  قم 
الشطر 8 اكنم8 - - اكنم8 املغرب 
ازاة املية بسبب جمئحة   : نتيجة ل 

كو ونم.
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 43 و حدد اقر التصفية ب  قم 
 يمض الزيتو5 الشطر 8 اكنم8 - - 

اكنم8 املغرب. 
و عي5:

و  اواعمني  عزيزة   السيد)ة( 
عنوانه)ا(  قم 2 زنقة 2 حي حسم5 بن 
النعمم5 م ج اكنم8 58888 اكنم8 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
السيد)ة( عتيقة  سرير و عنوانه)ا( 
الز هونية اكنم8   12 11  قم  زنقة 
)ة(  58888 اكنم8 املغرب كمصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
43  يمض الزيتو5 الشطر 8  :  قم 

اكنم8
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 1788.

181I

»AL AKHAWAYANE ABOULALA LITAAMIR«

 AL AKHAWAYANE«
»ABOULALA LITAAMIR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 AL AKHAWAYANE ABOULALA«
»LITAAMIR

12، زنقة سم ية بن زنيم، الطمبق 
الثملث، الشقة 3، النخلة، الدا  

 CASABLANCA ،22888 ، الشيضمء
املغرب

 AL AKHAWAYANE ABOULALA«
LITAAMIR« بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12، زنقة 
سم ية بن زنيم، الطمبق الثملث، 
الشقة 3، النخلة، الدا  الشيضمء 

28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572763

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 AL AKHAWAYANE ABOULALA«

»LITAAMIR

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

اإلنعمش العقم ي. - أبغمل اختلفة. 

- الهندسة املدنية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 12، 

زنقة سم ية بن زنيم، الطمبق الثملث، 

الشيضمء  الدا   النخلة،   ،3 الشقة 

28888 الدا  الشيضمء -

املدة التي تأسست ان أجلهم      -

الشركة )سنة(: 99

-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

العالء  أبو  يوسف  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
 قم )، زنقة نهر أو يكم، تجزئة نسيم، 

24888 الجديدة املغرب

العالء  أبو  املصطفى  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

الجديدة 24888 الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العالء  أبو  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم )، زنقة نهر أو يكم، تجزئة نسيم، 

24888 الجديدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572763
182I

إئتممنية الوفمء

 PREMIER ENGLISH
SERVICES PRIVE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

إئتممنية الوفمء
بم ع عالل الفم�سي الرقم 79 سطمت 

، 26888، سطمت املغرب
 PREMIER ENGLISH SERVICES

PRIVE  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الرقم 13 
تجزئة لطفي الطمبق الثمني بم ع 

اللة عمئشة سطمت 26888 سطمت 
-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7349
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 PREMIER ENGLISH SERVICES

 PRIVE
 1- -        غرض الشركة بإيجمز: 
التكوين املستمر و   ، الدعم املد �سي 

التكوين املنهي ، التواصل واللغمت
-        عنوا5 املقر االجتممعي: الرقم 
13 تجزئة لطفي الطمبق الثمني بم ع 
اللة عمئشة سطمت 26888 سطمت -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

كالنت  جم ي  وايت  السيد)ة(   -

وحيد  وبريك  اسير  بصفته)ا( 

الثمني  الطمبق  ب:  عنوانه  والكمئن 

51 سطمت  الرقم    2 تجزئة األخوين 

26888 سطمت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

كالنت  جم ي  وايت  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الطمبق الثمني تجزئة األخوين 2  الرقم 

51 سطمت 26888 سطمت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.7349

183I

COMP FOR YOU

COMPLIX SAFOUANE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

COMP FOR YOU
55 زنقة الكروم تجزئة املستقشل 

الجديدة ، 24888، الجديدة املغرب

COMPLIX SAFOUANE بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13زنقة 

احمد املجمطي اقماة االلب  الطمبق 

االول  قم ) املعم يف الدا  الشيضمء 

28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571397
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية      -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

COMPLIX SAFOUANE
-      غرض الشركة بإيجمز: اقمولة 

عقم ية 
اسغمل اختلفة 

التجم ة
-    عنوا5 املقر االجتممعي: 13زنقة 
الطمبق  احمد املجمطي اقماة االلب  
املعم يف الدا  الشيضمء   ( االول  قم 

28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
-    اشلغ الحصص النقدية: 1.888 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
 188 بقيمة  حصة   1888 د هم، 

د هم للحصة
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
زهير  سعد  القمسط  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 1 تجزئة االطلس  قم 21 سيدي 

بوزيد 24888 الجديدة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
زهير  سعد  القمسط  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سيدي  االطلس  قم21   قم1تجزئة 

بوزيد 24888 الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.571397

184I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STE SOTRACHAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

STE SOTRACHAUX بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  
صنمهجة سيدي يوسف  ب أحمد 
بن أحمد صفرو - - صفرو املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.75897
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 82 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
ب  يوسف   سيدي  »دوا  صنمهجة 
صفرو   -  - صفرو  أحمد  بن  أحمد 
القطعة  الفرح  »تجزئة  إلى  املغرب« 
 قم 58 القطب الحضري بنسودة - - 

فم8  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 5759.
185I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

STE SOTRACHAUX
إعال5 اتعدد القرا ات

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

STE SOTRACHAUX »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 
الفرح قطعة  قم 58 املجمل 

الحضري بن سودة - - فم8 املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.75897

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 84 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
طريق  عن  الشركة  امل   فع  أ8 

األ بمح 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

توسيع نشمط الشركة 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 

غرض الشركة
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

اسمهممت 
بند  قم ): الذي ينص على اميلي: 

 أ8 امل الشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   38 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 5937.
186I

ائتممنية امهر

شركة سيف برومو
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

ائتممنية امهر
1 عمم ة العشم�سي بم ع عالل بن عشد 

هللا ، 26858، ابن أحمد املغرب
بركة سيف برواو  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 468 تجزئة 
اإلصالح  - 26858 ابن أحمد  املغرب 

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1861
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 17 فبراير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 26858  - اإلصالح   تجزئة   468«
»تجزئة زين  إلى   « املغرب  ابن أحمد  
السالم  قم )5 تيط اليل  - 28888 

الدا  الشيضمء   املغرب ».

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بب5 احمد  بتم يخ 17 فبراير 

2823 تحت  قم 12/2823.
187I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

 SOCIETE BEN AMRAOUI
TRAVAUX SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

 MIRAGE BUSINESS
CONSULTING

اقماة   9 الشقة   5 الطمبق   (  قم 
 ،38888  ، فلسطي5  بم ع  الحرية 

فم8 املغرب
 SOCIETE BEN AMRAOUI
ذات  بركة    TRAVAUX SARL

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكمتب 
ام ينم الطمبق 3 اكتب 19 بم ع عشد 
 38888 فم8  م.ج  بنجلو5  الكريم 

فم8 -
ذات  بركة  تأسيس  عن  إعال5 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6235
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 SOCIETE BEN AMRAOUI

 TRAVAUX SARL
-        غرض الشركة بإيجمز: اعممل 

اختلفة و الشنمء
بيع واستيراد جميع  تجم ة براء   

املواد واملنتجمت
 بيع اواد الشنمء 

استيراد وتصدير جميع األجزاء أو 
املنتجمت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 19 اكتب   3 الطمبق  ام ينم  اكمتب 
بم ع عشد الكريم بنجلو5 م.ج فم8 

38888 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
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الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
عمراوي   املهدي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير   بصفته)ا( 
حي صحراوة املرجة واد فم8    2 ب: 

38888 فم8  املغرب 
العمري   الرزاق  عشد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسير حر  والكمئن عنوانه 
صحراوة  حي   5 زنقة   14 ب:  قم 

املرجة  38888 فم8  املغرب 
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عمراوي   املهدي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه ب: 2 
حي صحراوة املرجة واد فم8  38888 

فم8 املغرب 
العمري   الرزاق  عشد  السيد)ة(   -
اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
صحراوة  حي   5 زنقة   14 ب:  قم 

املرجة  38888 فم8  املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.6235
18(I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

RIAD SAFINA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو بعم  

ACTIONS FINANCE CONSEILS
6 زنـقـة قــداــمء الــمــراكـــشـيــيـن اــكــتــب 

 قـــم  4 جليز ، 48888، اراكش 
املغرب

RIAD SAFINA »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: زنقة بمهية 

 يمض الزيتو5 الجديد  قم 51  - 

48888 اراكش  املغرب .

»إضمفة تسمية تجم ية أو بعم «

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.798(9

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 28 ينمير 2823 تقر  إضمفة 

بعم  تجم ي للشركة وهو:

RIAD SAFINA

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145881.

189I

CHETTIOUI AHMED

BAB ALKASR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CHETTIOUI AHMED

حي املسيرة الخضراء,م/ا,بم ع 

81, قم 34 ، 92158، القصر الكشير 

املغرب

BAB ALKASR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

العشيد, جممعة زوادة, قيمدة سيدي 

سالاة - 92158 القصر الكشير 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3229

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   86 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
اراد الكواري  )ة(  تفويت السيد 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   258

258 حصة لفمئدة  السيد )ة( احمد  

الحراق بتم يخ 86 ينمير 2823.

القمد   عشد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   258 الكواري 

)ة(  السيد  258 حصة لفمئدة   أصل 

احمد الحراق بتم يخ 86 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 26 بتم يخ  االبتدائية بملقصر الكشير  

ينمير 2823 تحت  قم 71.

118I

COMPTAFFAIRES

FBH MANAR 2
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC
FBH MANAR 2 بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بيزنيس 
سمنطر كممل بم ك سمنطر بم ع 

فم8 عمم ة م 5 بالطو  قم -49-)4
58 88))2 املحمدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

323(7
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   82
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 FBH تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

MANAR 2
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االستشم ات اإلدا ية
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
سمنطر  بم ك  كممل  سمنطر  بيزنيس 
بم ع فم8 عمم ة م 5 بالطو  قم -)4

58-49 88))2 املحمدية -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
احمد  بكيري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اقماة سنطرال بم ك عمم ة د  قم 34 

88))2 املحمدية املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
 FBH HOSPITALS AND  -
»بركة ذات   MEDICAL CENTRES
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
والكمئن  بركة  بصفتهم  الوحيد« 
اقماة سنطرال  اقرهم اإلجتممعي ب: 
 2((88  34 د  قم  عمم ة  بم ك 
السجل  املغرب  قم  املحمدية 
 291(9 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: بكيري احمد 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  بكيري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اقماة سنطرال بم ك عمم ة د  قم 34 

88))2 املحمدية املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.323(7
111I

 MOGADOR اوكمدو  أسيست آند سيرفيس

ASSIST AND SERVICES SARL

)KX INVEST(  ك إكس 
انفيست

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

اوكمدو  أسيست آند سيرفيس 
 MOGADOR ASSIST AND

SERVICES SARL
 قم 2 حي بمب دكملة بم ع واد 
املخمز5 الشقة  قم 3 بملطمبق 

الثمني  الصويرة الصويرة، 44888، 
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الصويرة املغرب

)KX INVEST(  ك إكس انفيست  

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اسمكنة 

لدى بركة »اوكمدو  بيزنيس 

سونطر » الكمئن بملشقة بملطمبق  
الثمني تجزئة الشحيرة   قم 458-5 

بم ع العقشة الصويرة 44888 

الصويرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6593

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 KX( تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

INVEST(  ك إكس انفيست 

 (1 -        غرض الشركة بإيجمز: 

التدبير والتسيير التجم ي والخدامت 

) اطعم(.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
»اوكمدو   بركة  لدى  اسمكنة 

بملشقة  الكمئن   « سونطر  بيزنيس 
الثمني تجزئة الشحيرة   قم  بملطمبق  

الصويرة  العقشة  بم ع   458-5

44888 الصويرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

كزافيي  اود ا8  السيد)ة(   -

جيو جيس  ايموند بصفته)ا( اسير 
والكمئن عنوانه ب: 6 سمحة لدا يول 

 77788 فرنسم  بي�سي    77788

بي�سي فرنسم

دايلة  الكريم  عشد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
الصويرة  الريحم5  تجزئة   175 ب: 
44888 الصويرة  الجديدة  الصويرة 

املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
كزافيي  اود ا8  السيد)ة(   -
جيو جيس  ايموند بصفته)ا( اسير 
والكمئن عنوانه ب: 6 سمحة لدا يول 
 77788 فرنسم  بي�سي    77788

بي�سي فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.6593

112I

LE PREMIER CONSEIL

TWO FLOWERS TRAVEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
TWO FLOWERS TRAVEL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي االزدهم  

تجزئة ملتونة العمم ة حرف د الطمبق 
االول الشقة  قم 1 - 48888 اراكش 

املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.182997

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 نونبر   38 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ    TWO FLOWERS TRAVEL
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

تجزئة  االزدهم   اإلجتممعي  اقرهم 
ملتونة العمم ة حرف د الطمبق االول 
اراكش   48888  -  1 الشقة  قم 
املنمفسة  حدة   : ل  نتيجة  املغرب 

وتراجع العمئدات.
و حدد اقر التصفية ب االزدهم  
تجزئة ملتونة العمم ة حرف د الطمبق 
االول الشقة  قم 1 - 48888 اراكش 

املغرب. 
و عي5:

و  حمو  ايت  سعمد   السيد)ة( 
الحي   1 الوحدة   258 عنوانه)ا(  قم 
املغرب  اراكش   48888 املحمدي  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
: االزدهم  تجزئة ملتونة العمم ة حرف 

د الطمبق االول الشقة  قم 1
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   89 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 143589.
113I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

NORAHZIZA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FINANCE PERFORMANCE
CONSEIL

تقمطع بم ع اوالي  بيد و عشد 
الكريم الخطمبي،عمم ة اركز أعممل 
جليز،  الطمبق الثملث، اكتب  قم 

21 ، 48888، اراكش املغرب
NORAHZIZA بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية 
زنقة طم ق ابن زيمد و ابن عمئشة 

،ٳقماة ٳكسل سيو ،عمم ة  قم )1 
، بقة  قم 6، اكتب  قم 2 48888 

اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133167
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NORAHZIZA
-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

عقم ات  ان ٲجل الكراء
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زاوية 
عمئشة  ابن  و  زيمد  ابن  طم ق  زنقة 
 1( ،ٳقماة ٳكسل سيو ،عمم ة  قم 
، بقة  قم 6، اكتب  قم 2 48888 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
 David, Alain, السيد)ة(   -
بصفته)ا(    Hichem BONNEFOI
اسير و بريك وحيد  والكمئن عنوانه 
   11(Rue Armand Silvestre ب:  

 92488 Courbevoie France
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
 David, Alain, السيد)ة(   -
بصفته)ا(    Hichem BONNEFOI
 11(Rue ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 Armand Silvestre 92488

Courbevoie France
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.133167
114I
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CABINET RAMI EXPERTISE

SINOFRA GROUP
إعال5 اتعدد القرا ات

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

SINOFRA GROUP »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: دوا  

أوالد الهوا ي جممعة أوالد الطيب - 

38888  فم8  املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.78481

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 25 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت حصص

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تغيير الشكل القمنوني للشركة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

أوالد  بدوا   للشركة  تمبع  فرع  إنشمء 

اعلة عي5 الشقف فم8

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :1-2 بند  قم 

اميلي: تغيير الشكل القمنوني للشركة 

ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد إلى بركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

تفويت 498 حصة ان  السيد الرتيمي 

 CHEVALIER السيد  لصملح  بالل 

MARIO RENE PAUL

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6227.

115I

KHEIR-CONSULTING

 SALON DE COIFFURE &
 ESTHETIQUE MAMAN

COURA BEYE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KHEIR-CONSULTING

57 بم ع الد فوفي عمم ة الدوحي 
الطمبق 2  قم 6 وجدة ، 68888، 

وجدة املغرب

 SALON DE COIFFURE &

 ESTHETIQUE MAMAN COURA

BEYE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 57 بم ع 
الد فوفي إقماة الدوحي الطشق االول 

الشقة  قم- 2 68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48595

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SALON DE COIFFURE &

 ESTHETIQUE MAMAN COURA

BEYE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الحالقة للرجمل و النسمء

 التجميل للنسمء

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 57 

بم ع الد فوفي إقماة الدوحي الطشق 

االول الشقة  قم- 2 68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

الشركمء  بيمنمت حول          -  
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( أواي ديوف بصفته)ا( 
اسيرة و بريكة والكمئن عنوانه ب: 
بم ع عشد الخملق الطريس  قم 423 

وجدة 68888 وجدة املغرب
ايريمم  بمتريك  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  لوسمكوينو  ايسمكيال 
بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  بريكة 
علمي  قم  اقماة  بلحسي5  الضمبط 
 68888 وجدة   ( بقة   3 95الطمبق 

وجدة املغرب
- السيد)ة( املك سيك بصفته)ا( 
بريك والكمئن عنوانه ب: بم ع عشد 
وجدة   423 الطريس  قم  الخملق 

68888 وجدة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( أواي ديوف بصفته)ا( 
بم ع عشد  اسير والكمئن عنوانه ب: 
وجدة   423 الطريس  قم  الخملق 

68888 وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.48595
116I

COMPTAFFAIRES

PEMAVAC
إعال5 اتعدد القرا ات

COMPTAFFAIRES
 EL WAFA RUE EL JAHID
 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2
 MOHAMMEDIA، 20800،
MOHAMMEDIA MAROC

PEMAVAC »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: طريق 
املحمدية بني يخلف  - 888)2 

املحمدية املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.57(1

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 31 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت 288 حصة اجتممعية بحوزة 

السشد زو قمني فتح هللا لفمئدة السيد 

عزاب املصطفى.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

بهشة  قمم  املصطفى  عزاب  السيد 

12588 حصة اجتممعية لفمئدة ابنه 

السيد عزاب احمد.

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
اقدا ه  بمشلغ  الشركة   فع  اسممل 

 2(48888 ليصشح  د هم   348888

اع  اقمصة  اجراء  طريق  عن  د هم 

و  املقدا   املحددة  الشركة  ديو5 

املستحقة

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

خفض  اسممل الشركة بمشلغ اقدا ه 

 2588888 ليصشح  د هم   348888

د هم عن طريقم اتصمص الخسمئر

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تحيي5 النظمم االسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 14 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 331.

117I

AL ASSASSE AFFAIRES

IKMAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AL ASSASSE AFFAIRES

الشقة 5 أ العمم ة 15 الطمبق الثمني 
زنقة سشو املدينة الجديدة اكنم8 ، 

MEKNES MAROC ،775

IKMAL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشقة 11 

الطمبق 4 اقماة ام الربيع  قم 112 

تجزئة الصحراء 1 بم ع احمد 6 

58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(179

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

IKMAL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تسويق  االليمت املعلوامتية

تسويق  املستلزامت املكتبية

املتمجرة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

4 اقماة ام الربيع  11 الطمبق  الشقة 
بم ع   1 الصحراء  تجزئة   112  قم 

احمد 6 58888 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عمر  بن  حنم5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
الطمبق   84 الشقة   315 ب:  قم 

الثمني  يمض االسممعلية الشطر بمء  

58888 اكنم8 املغرب

يعقوبي  الحسي5  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
الثمني  الطمبق   84 الشقة   315  قم 
 يمض االسممعلية الشطر بمء 58888 

اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يعقوبي  الحسي5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الثمني  الطمبق   84 الشقة   315  قم 
 يمض االسممعلية الشطر بمء 58888 

اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.5(179

11(I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

OUSARA SANITAIRE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقماة الربيع 1 الطمبق 2  قم ) بم ع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 
48888، اراكش املغرب

OUSARA SANITAIRE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 4 ج 
ه 17 عمم ة 1  قم 3 تمانصو ت   - 

48888 اراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.97321
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 22 دجنبر 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
1  قم  عمم ة   17 ه  ج   4 »تجزئة 
اراكش   48888  - تمانصو ت     3
الشطر   11 »املتجر  قم  إلى  املغرب« 
االول املركب السكني و التجم ي لدا  
 48888  - البر و االحسم5 الداوديمت 

اراكش  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2821.

119I

CABINET CC ORGA

FLAVOR BODRUM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة احمد بمهي حي بملمي الطمبق 

2  قم 14 املعم يف ، 28338، 

الشيضمء املغرب

FLAVOR BODRUM بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

الحرية الطمبق 3 الشقة  قم 5 - 

28128 الد الشيضمء املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

571857

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   19

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.FLAVOR BODRUM

املفموضة   : غرض الشركة بإيجمز 

كل  توزيع  و  التصدير  و  االستيراد 

املنتجمت.
زنقة   18  : عنوا5 املقر االجتممعي 

 -  5 الشقة  قم   3 الطمبق  الحرية 

28128 الد الشيضمء املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السيد بونقيد نصرالدين :  1.888 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :

نصرالدين  بونقيد  السيد 
حيم5  بن  جمبر  زنقة   56 عنوانه)ا( 

28258 الدا الشيضمء املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
نصرالدين  بونقيد  السيد 
بن حيم5  زنقة جمبر    56 عنوانه)ا( 

28258 الدا الشيضمء املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 87 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 57489)88.

128I

jamal ait hommad

سونتغ اوبتيك بوتي جون
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،
16000، SIDI KACEM MAROC

سونتغ اوبتيك بوتي جو5 بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
احمد الخماس  قم 182 سيدي 

قمسم 16888 سيدي قمسم اغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.2((17

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   81 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اوبتيك  سونتغ  الوحيد  الشريك 
 188.888 بوتي جو5  اشلغ  أسمملهم 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
سيدي   182 الخماس  قم  احمد 
سيدي قمسم اغرب   16888 قمسم 
: عدم قد ة الشركة تحمل  نتيجة ل 

املصم يف الثمبتة.
بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
اغرب   182 الخماس  قم  احمد 

16888 سيدي قمسم اغرب. 
و عي5:
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و  قشم�سي  ايوب   السيد)ة(  
 363 القد8  قم  حي  عنوانه)ا( 
16888 سيدي قمسم اغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم )7.
121I

EL MARSA CONSEIL

 LA COURBINE D’ARGENT –
CENTRE PAUL ITALIANO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

EL MARSA CONSEIL
بم ع اد يس االول  قم الدا  193 ، 

78888، العيو5 املغرب
 LA COURBINE D’ARGENT –

CENTRE PAUL ITALIANO  بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املحيط 
بمخفنير)إقليم طرفمية(. 78873 

أخفنير -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44619
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 LA COURBINE D’ARGENT –

 CENTRE PAUL ITALIANO
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
الغرض ان الشركة سواء في  املغرب 

أو في الخم ج:
دو   وإدا ة  وتشغيل  إنشمء   
واملطمعم,  والفنمدق  الضيمفة 
أنواع  جميع  وتشغيل  وإدا ة  إنشمء 
املعسكرات ، والنزل ، ودو  الضيمفة 

السيمحية  واملجمعمت   ، واملوتيالت   

واراكز   ، والترفيه  القرى  واراكز   ،

؛  الربمعي  الدفع  وقواعد   ، الصيد  

ان  نوع  أي  وإدا ة  وتشغيل  إنشمء 

اإلقماة  أو   ، الفندقية  الوحدات 

اؤقتة  إقماة  أو  الطعمم  تقديم  أو 

 ، واأللعمب   ، العرض  واسمحة   ،

والترفيه والتسلية ؛ تقديم الخدامت 

املتعلقة بمالستقشمل السيمحي ، وعلى 

الرحالت  تنظيم  الخصوص:  وجه 

الجممعية  أو  الفردية  واإلقمامت   ،

وامل�سي   ، والرحالت   ، والدوائر   ،

والرحالت الشحرية   ، ملسمفمت طويلة 

األسممك  وصيد  الصيد  وحفالت   ،

واملواقع   ، املد5  زيم ات  وتنظيم   ،

التم يخية أو املعملم األثرية ، وخداة 

السيمحيي5  واملرافقي5  املربدين 

وتنظيم زيم ات إلى املغرب ملجموعمت 

أو األجمنب   / ان السيمح املغم بة و 

واملستثمرين  الدولية  والشخصيمت 

والصحفيي5  األعممل  و جمل 

الوطنية  والشركمت  والجمعيمت 

تقديم الخدامت التي قد  ؛  والدولية 

يتم تقديمهم أثنمء السفر أو اإلقماة ، 

وعلى وجه الخصوص حجز وإصدا  

عن  نيمبة  والتأجير   ، النقل  تذاكر 

وحجز   ، النقل  ووسمئل   ، عمالئهم 

السيمحي  اإليواء  انشآت  في  الغرف 

قسمئم  أو   / و  اإلقماة.  وإصدا    ،

يتعلق  نشمط  أي  ؛  الطعمم  تقديم 

ان  والسيمحي  السيمحي  بملترويج 

خالل الشراكة اع الوكمالت الوطنية 

والدولية...

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

طرفمية(.  بمخفنير)إقليم  املحيط 

78873 أخفنير -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
ايشيل  يتم  نمتملي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسيرة  بصفته)ا(  اطمليمنو 
عنوانه ب:  قم 87 تجزئة السيكمليير 
فرنسم   13568 سينم8  جممعة   82

13568 فرنسم فرنسم
بمسكمل   أني  فمليري  السيد)ة(   -
والكمئن  اسيرة  بصفته)ا(  اطمليمنو 
طريق  ابيمك   628 ب:  عنوانه 
 86688 االاير  تيغم8  إستمنيول 

أونتيب فرنسم 86688 فرنسم فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ايشيل  يتم  نمتملي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  اطمليمنو 
عنوانه ب:  قم 87 تجزئة السيكمليير 
فرنسم   13568 سينم8  جممعة   82

13568 فرنسم فرنسم
بمسكمل   أني  فمليري  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  اطمليمنو 
طريق  ابيمك   628 ب:  عنوانه 
 86688 االاير  تيغم8  إستمنيول 

أونتيب فرنسم 86688 فرنسم فرنسم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.44619
122I

CABINET CC ORGA

B.H SOURCING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو بعم  

CABINET CC ORGA
3 زنقة احمد بمهي حي بملمي الطمبق 

2  قم 14 املعم يف ، 28338، 
الشيضمء املغرب

B.H SOURCING »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 29 

زنقة االقحوا5 حي بوسيجو  - - 

الدا الشيضمء املغرب.

»إضمفة تسمية تجم ية أو بعم «

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.243955

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تقر    2822 دجنبر   14 في  املؤ خ 

إضمفة بعم  تجم ي للشركة وهو:

DESTOCKLIGHT

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 374)5).

123I

CABINET CC ORGA

THE ART OF THE DEAL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

CABINET CC ORGA

3 زنقة احمد بمهي حي بملمي الطمبق 

2  قم 14 املعم يف ، 28338، 

الشيضمء املغرب

THE ART OF THE DEAL بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 418 زنقة 

احمد الز قطوني اقماة حممد بقة 

 قم 1 - الد الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572117

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 THE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

ART OF THE DEAL
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-        غرض الشركة بإيجمز: وكملة 

و  بيع  التصدير  و  االستيراد  عقم ية 

العقم ات  واستغالل  وتأجير  براء 

اململوكة أو املؤجرة نصمئح في العقم  

نظمفة حراسة تركيب  اصمعد اان 

واراقشه

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 418 

زنقة احمد الز قطوني اقماة حممد 

بقة  قم 1 - الد الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( حسن الفم�سي الفهري 

والكمئن  بريك  و  اسير  بصفته)ا( 

زنقة ااستردام طمبق   83 عنوانه ب: 

 28388 ام 8   2 بم ع   1 بقة   1

الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( حسن الفم�سي الفهري 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 1 بقة   1 زنقة ااستردام طمبق   83

الدا الشيضمء   28388 ام 8   2 بم ع 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572117

124I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـمسشة واالستشـم ات 

القـمنـونيـة

MOBULA EXPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـمسشة 

واالستشـم ات القـمنـونيـة

228 بـم ع اكـة عمـم ة صـواأصيـل 

الطـمبق األول ص,ب )53 العيـو5 ، 

78888، العيـو5 املغـرب

MOBULA EXPORT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجـزئـة 

فيـالت الـواحـة -V24 1 قـرب ثـمنـويـة 

التنميـة العيـو5 78888 العيـو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44623

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MOBULA EXPORT

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

•الصيد الشحري ، تصدير املنتوجمت 

بيع   ، األسممك  تجم ة   ، الشحرية 

 ، التسويق   ، بملجملة  األسممك 

التجميد ، تجهيز املنتوجمت الشحرية

•التوزيع والتسويق بأي بكل ان 

األبكمل في املغرب أو في الخم ج ألي 

نوع ان األسممك املعملجة ، الطمزجة 

أو املجمدة ، املدخنة أو املعلشـة،
طول  على  الشحري  •الصيد 

السواحل الوطنية والدولية والشحرية

والتجم ة  واالستيراد  •التصدير 

الوطنية والدولية

•استشم ة حول اصميد األسممك، 

تربية األحيمء املمئية الشحرية والقم ية،

•نظمم اعلوامت اصميد األسممك 

• تصدير الفواكه والخضروات

اإللكترونية؛  التجم ة   •

إلخ……………….

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجـزئـة 
قـرب ثـمنـويـة   V24  1- فيـالت الـواحـة 

التنميـة العيـو5 78888 العيـو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

األنصـم ي  سعـدانـة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بـريكـة والكمئن عنوانه ب: 
حـي القـريـة فـم الـواد العيـو5 78888 

العيو5 املغرب
سـملـم  احمـد  السيد)ة(   -
بـريـك والكمئن  املـوسـموي بصفته)ا( 
عنوانه ب: حـي املطـم  بلـوك أ  قـم 82 

العيـو5 78888 العيـو5 املغـرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
األنصـم ي  سعـدانـة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حـي القـريـة فـم الـواد العيـو5 78888 

العيـو5 املغـرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.44623
125I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـمسشة واالستشـم ات 

القـمنـونيـة

SAHARA CLUB
إعال5 اتعدد القرا ات

الشـركـة الصـحراويـة للمحـمسشة 
واالستشـم ات القـمنـونيـة

228 بـم ع اكـة عمـم ة صـواأصيـل 
الطـمبق األول ص,ب )53 العيـو5 ، 

78888، العيـو5 املغـرب
SAHARA CLUB  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حـي اـوالي 
 بيـد املمـددة انطقـة الفيـالت  قـم 

46 العيـو5 - 78888 العيــو5 املغـرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: -.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 17 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 

)تـالث  حصـة    388 •تفـويت  اميلي: 

السيـد حفيظ بكـراد  اـمئـة حصـة) 

لفـمئـدة هنـدو أبـم

على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 

القـمنـونـي  الشكل  تغييـر  اميلي: • 

للشـركـة اـن بـركـة ذات املسـوؤوليـة 

املحـدودة ذات املسـمهـم الـواحـد الـى 

بـركـة ذات املسـؤوليـة املحـدودة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

القمنوني:  الشكل   81 بند  قم 

ذات  بركة  اميلي:  على  ينص  الذي 

املسؤولية املحدودة

بند  قم 87 الرأسممل: الذي ينص 

على اميلي: حدد في اشلغ 100.000،00 

حصة ان   1888 إلى  د هم اقسمة 

كـملتـملـي-  اـوزعـة  د هـم   188 فئة 

حصـة و هنـدو   788 حفيظ بكـراد: 

أبـم : 388 حصـة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

16 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4872.

126I

BOURA CONSEILS

 KACIM SAFI DE

 BATIMENTS ET TRAVAUX

DIVERS
إعال5 اتعدد القرا ات

BOURA CONSEILS

 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° 3 VN



4361 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

 KACIM SAFI DE BATIMENTS ET
TRAVAUX DIVERS »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 63 

حي ارجم5 2 اكنم8 - 58888 
اكنم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.57159
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 29 دجنبر 2822
تم اتخمذ القرا ات التملية: 

أنشطة  في  تغيير   1- قرا   قم 
الشركة: الذي ينص على اميلي: تغيير 
تمجر  إلى  اشمني  ان  الشركة  نشمط 

انتجمت اعدنية
تفويت حصص ان   2- قرا   قم 
اميلي:  على  ينص  الذي  الشركة: 
ان  إجتممعية  حصة   2588 تفويت 
أبو  آية  السيدة  طرف  ان  الشركة 
عشدالواحد  السيد  لفمئدة  القمسم 

الصمفي
قرا   قم -3 إستقملة اسير و تعيي5 
الذي ينص على اميلي:  اسير جديد: 
القمسم  أبو  آية  السيدة  إستقملة 
السيد  تعيي5  و  الشركة  تسير  ان 
للشركة  اسيرا  الصمفي  عشدالواحد 

ملدة غير احدودة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 
نشمط الشركة كمألتي - تمجر انتجمت 
 - بنمء  أو  عماة  أبغمل   - اعدنية 

النجم ة
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
 - كمألتي  الشركة  حصص  أسممل 
حصة   2588 الصمفي  احمد  السيد 
عشدالواحد  السيد  و  إجتممعية 

الصمفي 2588 حصة إجتممعية
على  ينص  الذي   :13 بند  قم 
الصمفي  السيدا5  تعيي5  اميلي: 
احمد و الصمفي عشد الواحد اسيرا5 

للشزكة ملدة غير احدودة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   87 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 561.

127I

EL MARSA CONSEIL

AGRO SAHARA BUSINESS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

EL MARSA CONSEIL

بم ع اد يس االول  قم الدا  193 ، 

78888، العيو5 املغرب

 AGRO SAHARA BUSINESS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املنطقة 

الصنمعية املر�سى العيو5 78888 

العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44687

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 AGRO :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

SAHARA BUSINESS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

في املغرب  الغرض ان الشركة سواء 

أو في الخم ج :

الفواكه  وتصدير  استيراد   •

والخضروات الطمزجة.

• تسويق الفواكه والخضروات في 

تجم ة التجزئة والجملة.

• توزيع الفواكه والخضروات.

• حفظ وتجميد الخضم  والفواكه 

والحمضيمت وغيرهم ان املنتجمت

املأكوالت  انتجمت  تصدير   •

الشحرية.

والخضروات  الفواكه  تصدير   •

وجميع أنواع املنتجمت الغذائية.

أو  الغذائية  املواد  سمسم    •

املنتجمت الز اعية.

• تشغيل املزا ع.
• نقل األفراد لحسمبهم الخمص.

• نقل الشضمئع للحسمب الخمص.
• نقل الشضمئع لحسمب الغير.

والدولي  املحلي  البري  النقل   •
لجميع وجهمت جميع الشضمئع.

النقل  ترانزيت  عمليمت  كمفة   •
البري والشحري والجوي بكمفة أنواعه.
واألبيمء  للشضمئع  البري  النقل   •
النقل   ، أنواعهم  بجميع  والشضمئع 

الدولي.
تجهيز وتجميد وتعشئة انتجمت   •

املأكوالت الشحرية.
• تجم ة األسممك وجميع انتجمت 

املأكوالت الشحرية.
تجم ة اسمحيق السمك وزيت   •

السمك, تكرير زيت السمك
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
العيو5  املر�سى  الصنمعية  املنطقة 

78888 العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

يحيوي  كممل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي املسيرة بم ع أبي هريرة فيال  قم 

45 العيو5 78888 العيو5 املغرب
- السيد)ة(  وني سشمك بصفته)ا( 
بم ع   71 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 28888 86 الدا  الشيضمء  أنفم طمبق 

الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يحيوي  كممل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي املسيرة بم ع أبي هريرة فيال  قم 
45 العيو5 78888 العيو5 املغرب

- السيد)ة(  وني سشمك بصفته)ا( 
بم ع   71 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 28888 86 الدا  الشيضمء  أنفم طمبق 

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.44687
12(I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

LOUIZ PROD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-84 زنقة جشل طم ق، إقماة جشل 

طم ق، الطمبق الرابع  قم 9 ، 
98888، طنجة املغرب

LOUIZ PROD بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 116 بم ع 

احمد الخماس اقماة الحديقة 
اكتب  قم 2 - - طنجة املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(6529
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2822 نونبر   89 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
  LOUIZ PROD الوحيد  الشريك 
اشلغ  أسمملهم 38.888 د هم وعنوا5 
بم ع احمد   116 اقرهم اإلجتممعي 
الخماس اقماة الحديقة اكتب  قم 
2 - - طنجة املغرب نتيجة ل : النعدام 

أي نشمط تجم ي في الوقت الحملي.
 116 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
بم ع احمد الخماس اقماة الحديقة 

اكتب  قم 2 - - طنجة املغرب. 
و عي5:

و  لويز  بنعمر  احمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقماة ابن بطوطة بلوك 8 
الطمبق الرابع  قم 91 98888 طنجة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
دجنبر   38 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2822 تحت  قم 261191.
129I

FOGHAL GESTION SARL AU

EL AYADI FARMS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FOGHAL GESTION SARL AU
 IMM 37 APPT 21 AV MLY

 RACHID ATLAS ، 30000، FES
MAROC

EL AYADI FARMS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 15 

عمم ة القد8 2  - أز و -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
1923

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 85 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
 EL :عند اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

AYADI FARMS
-        غرض الشركة بإيجمز: تربية 

الحلزو5
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

15 عمم ة القد8 2  - أز و -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد أاي5 العيمدي  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
  2 15 عمم ة القد8  عنوانه ب:  قم 

8888 أز و املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد أاي5 العيمدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 15 عمم ة القد8 2  8888 أز و 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.1923
138I

كوم.في.جيست

افراح عبد االآله النكادي
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

كوم.في.جيست
بم ع عالل الفم�سي و بوقنمدل عمم ة 
أ 1 الطمبق األول ، 68888، وجدة 

املغرب
افراح عشد االآله النكمدي بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الفتح 
سيدي يحيى 1 ب 11 اتجر  قم 2 

68888 وجدة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48481
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 11 
نونبر 2822 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
افراح  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

عشد االآله النكمدي

-        غرض الشركة بإيجمز: انظم 

األفراح

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

الفتح سيدي يحيى 1 ب 11 اتجر  قم 

2 68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

االاله  عشد  اغراوي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

ب: حي الفتح بلوك 8  قم 1 سيدي 

يحيى 68888 وجدة املغرب

عصمم  اغراوي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

الخطمب  ابن  عمر  بم ع  الفتح  حي 

وجدة   68888   11 ب  قم  بلوك 

املغرب

النبي  عشد  اغراوي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

الخطمب  ابن  عمر  بم ع  الفتح  حي 

يحيى  سيدي   11 8  قم  بلوك 

68888 وجدة املغرب

التوهماي  اغراوي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

الخطمب   ابن  عمر  بم ع  الفتح  حي 
وجدة   68888 سيدي يحيى   11  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

االاله  عشد  اغراوي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

سيدي   1 8  قم  بلوك  الفتح  حي 

يحيى 68888 وجدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   86 بتم يخ 

.48481

131I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

AS-SOFTMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 قم 234، بم ع فلسطي5 حي 

القد8 2 ش 2 ، 25888، خريشكة 

املغرب

AS-SOFTMA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : الرقم 

333 طمبرو5 الجديد الفوسفمط 

بوجنيشة - 25888 خريشكة املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5325

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  38 دجنبر  املؤ خ في 

AS-SOFTMA بركة ذات املسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الرقم 

الفوسفمط  الجديد  طمبرو5   333

املغرب  خريشكة   25888  - بوجنيشة 

نتيجة لعدم نشمط الشركة.

و عي5:

السيد)ة( املنقي  عمر و عنوانه)ا( 

بئر ازوي  ابراهيم  العمطي والد  والد 

املغرب  خريشكة   25888 بوجنيشة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

الرقم  وفي   2822 دجنبر   38 بتم يخ 

الفوسفمط  الجديد  طمبرو5   333

بوجنيشة - 25888 خريشكة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريشكة  بتم يخ 14 فبراير 

2823 تحت  قم 66.

132I
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اكتب سعد الخير للمحمسشة

 LA SOCIETE IMMOBILIERE
OMA PRO

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

اكتب سعد الخير للمحمسشة
زنقة 2  قم 36 تجزئة سعد الخير 
االلفة الشيضمء ، 28238، الشيضمء 

املغرب
 LA SOCIETE IMMOBILIERE

OMA PRO بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
سعد الخير زنقة 2  قم )2 حي 

الحسني الدا الشيضمء - 28228 
الدا الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2361(1
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 فبراير   87 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 LA SOCIETE ذات الشريك الوحيد 
اشلغ    IMMOBILIERE OMA PRO
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
سعد  تجزئة  اإلجتممعي  اقرهم 
الحسني  حي   2( 2  قم  زنقة  الخير 
28228 الدا الشيضمء  الدا الشيضمء - 
سوق  انعدام   : ل  نتيجة  املغرب 

الشغل.
 2 و حدد اقر التصفية ب زنقة 
 - تجزئة سعد الخير األلفة   2(  قم 

28228 الدا الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  بن جميل   بديعة    السيد)ة( 
 2 تجزئة سعد الخير زنقة  عنوانه)ا( 
الدا الشيضمء  الحسني  حي   2(  قم 
املغرب  الدا الشيضمء   28228

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59276).

133I

FITREC SARL.AU

O. HAMDI CONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FITREC SARL.AU
 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،
93000، TETOUAN MAROC
 O. HAMDI CONSULTING

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
اوالي الحسن بن املهدي  عمم ة 
5 الطمبق الثملث  قم 12 93888 

تطوا5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
32911

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

O. HAMDI CONSULTING
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استيراد الخدامت
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
عمم ة  املهدي   بن  الحسن  اوالي 
 93888  12 الثملث  قم  الطمبق   5

تطوا5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حمدي  أسماة  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

بم ع اوالي الحسن بن  عنوانه ب: 

املهدي  عمم ة 85 الطمبق 83  قم12  

93888 تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حمدي  أسماة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

بم ع اوالي الحسن بن املهدي   ب: 

عمم ة 85 الطمبق 83  قم12  93888 

تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.32911

134I

FITREC SARL.AU

MY SOIN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

FITREC SARL.AU

 AVENUE DES FAR IMM

 ISMAILIA N°AE TETOUAN ،

93000، TETOUAN MAROC

MY SOIN بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عي5 الول 

ارج الخالل والية سنتر بلوك 3  قم 

9 - 93888 تطوا5 املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2(575

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2823 ينمير   84 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

 CAPITAL« أي ان  د هم«   18.888«

عن  د هم«   588.888« إلى  د هم« 

طريق :  تحويل سندات القرض.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   26 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 2758.

135I

STE OUJDA CONSULTING

ِس.أش.إس للتصمم
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE OUJDA CONSULTING

بم ع العونية تجزئة قمدة حسي5 
زنقة د 2  قم 64 ، 8، وجدة املغرب

8ِ.أش.إ8 للتصمم بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

العونية تجزئة قمدة حسي5 زنقة د 2 
 قم 64 وجدة - وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2497

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

8ِ.أش.إ8 للتصمم

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

تصميم إطم ات

املعدنية  اإلطم ات  صنمعة    -

والخشبية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

العونية تجزئة قمدة حسي5 زنقة د 2 
 قم 64 وجدة - وجدة -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ستيت  هشمم  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

حي بوطويل زنقة 113  قم 87 طنجة 

98888 طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ستيت  هشمم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي بوطويل زنقة 113  قم 87 طنجة 

98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.2497

136I

nador conseil sarl au

PESCADOS-ACHCHAMI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

PESCADOS-ACHCHAMI  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

املسيرة  قم 8)5 الطمبق ط الثمني   

62888 النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

25267
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 PESCADOS-ACHCHAMI
-        غرض الشركة بإيجمز: -تجم ة 
األسممك طمزجة واجمدة واأكوالت 

بحرية.
املنتجمت  وتصدير  -استيراد 
بجميع  الشحرية  املأكوالت  و 

انواعهم)طمزجة ، اجمدة
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
الثمني    الطمبق ط   5(8 املسيرة  قم 

62888 النمظو  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

ابراهيم  الشماي  السيد)ة(   -
الشركة  في  بريك واسير  بصفته)ا( 
السمقية  بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن 
النمظو    62888  22( الحمراء  قم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ابراهيم  الشماي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 22( الحمراء  قم  السمقية  بم ع 

62888 النمظو  املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   1923 فبراير   13 بتم يخ 

.25267
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nador conseil sarl au

DSAS IMMOBILIERE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
DSAS IMMOBILIERE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

العمرا5 انوال 28 سلوا5 النمظو - 
62888 النمضو  املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.25821
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   86 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الشعشمني  )ة(  السيد  تفويت 
ان  اجتممعية  حصة   588 ااحمد 
)ة(  السيد  588 حصة لفمئدة   أصل 
فبراير   86 بتم يخ  حمزاوي  جممل  

.2823
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 18 فبراير 

2823 تحت  قم 5316.
13(I

CABINET DAOUDI

مكتب الداودي
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

CABINET DAOUDI
 38RUE AIN TAOUJTAT

 5EME ETAGE BOURGOGNE
 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC
اكتب الداودي بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  زنقة 
عي5 تموجطمت الطمبق الخماس  - 

28888 الدا الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.14(851

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  25 دجنبر  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الداودي   اكتب  الوحيد  الشريك 
د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 
زنقة عي5  وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  
تموجطمت الطمبق الخماس  - 28888 
: وفمة  الدا الشيضمء املغرب نتيجة ل 

الشريك الوحيد.
زنقة   38 و حدد اقر التصفية ب 
 - الخماس   الطمبق  تموجطمت  عي5 

28888 الدا الشيضمء املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( حسن فمضل  الداودي 
عي5  تجزئة  عنوانه)ا(  و  االد ي�سي 
الدئمب 2  قم 57 عي5 الدئمب 28888 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 86 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 94)4.
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DILIGOR

GUENOUN SERVICE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

DILIGOR
 Bureau N°19, 6éme Etage,

 Résidence Abdellatif Angle Rue
 Champigny et Rue Abdelwahab

Zekkak، 20100، الدا الشيضمء 
املغرب

GUENOUN SERVICE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عي5 عودة 

املركز تمم ة تمم ة - - عي5 عودة  

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.51(69

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

 2822 أكتوبر   31 في  املؤ خ 

بمشلغ  الشركة  تم  فع  أسممل 

د هم«   1.188.888,88« قد ه 

إلى  د هم«   CAPITAL« ان  أي 

طريق  عن  د هم«   1.588.888,88«

:  إدامج احتيمطي أو أ بمح أو عالوات 

إصدا  في  أ8 اململ.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم )13326.
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بركة ألتيرفيد ش.م.م

تعاونية هونزا
اجموعة ذات النفع االقتصمدي

تأسيس بركة

بركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 81  قم 82 حي النجمح خنيفرة، 

54888، خنيفرة املغرب

تعمونية هونزا اجموعة ذات النفع 

االقتصمدي

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

بويمحمكن أاملو إغريب5 54888 

خنيفرة -

إعال5 عن تأسيس اجموعة ذات 

النفع االقتصمدي
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

676/2823/241/1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

تقر  تأسيس اجموعة   2823 فبراير 

بمملميزات  االقتصمدي  النفع  ذات 

التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: تعمونية 

هونزا

-        غرض الشركة بإيجمز: إنتمج و 

تثمي5 انتوجمت الصنمعة التقليدية

 ان نسيج و خيمطة و تسويق كل 
و  التقليدية  بملخيمطة  له عالقة  ام 

العصرية.
حي  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
 54888 إغريب5  أاملو  بويمحمكن 

خنيفرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
-        اشلغ  أسممل الشركة: 5.888 

د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

5.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

زينب بمجي بصفته)ا(  السيد)ة(   -
زنقة  ب:  عنوانه  والكمئن  الرئيسة 
 54888 13 حي أاملو اغريب5  81  قم 

خنيفرة املغرب
- السيد)ة( ايطو بمجي  بصفته)ا( 
نمئشة الرئيس والكمئن عنوانه ب: زنقة 
 54888 25 حي ااملو اغريب5  17  قم 

خنيفرة املغرب
اكوزال  نعيمة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( أاينة اململ والكمئن عنوانه 
حي   48 تجزئة ملغم ي  بيعة  قم  ب: 

النسيم 54888 خنيفرة املغرب
الرحممني  عشد  سنمء  السيد)ة(   -
نمئشة ااينة اململ والكمئن  بصفته)ا( 
عنوانه ب: زنقة 26  قم 13 حي اسمكم 

54888 خنيفرة املغرب
اخلو بصفته)ا(  السيد)ة( سنمء   -
 25 زنقة  الكمتشة والكمئن عنوانه ب: 
خنيفرة   54888 الفتح  حي   17  قم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
زينب بمجي بصفته)ا(  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب: زنقة 81  قم 
54888 خنيفرة  13 حي أاملو اغريب5 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.676/2823/241/1
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fidcc

FABIMAR

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fidcc

 rue adjudant mohamed 94

 ouakili imm tachfine offices

 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC

FABIMAR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 23 بم ع 

عقشة ابن نمفع حي املحمدي 28888 

الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572833

 82 اقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

FABIMAR

-        غرض الشركة بإيجمز: تجم ة، 

أعممل اتنوعة أو إنشآت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 23 

املحمدي  حي  نمفع  ابن  عقشة  بم ع 

28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

هشمني  بيد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سيدي   285 39  قم  زنقة   4 أامل 
الشيضمء  الدا    28888 البرنو�سي 

املغرب
الحمج  أيت  سم ة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 
املحمدية    2((88 الحرية  حي   477

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
هشمني  بيد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سيدي   285 39  قم  زنقة   4 أامل 
الشيضمء  الدا    28888 البرنو�سي 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572833
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fidcc

SAMI THERM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fidcc
 rue adjudant mohamed 94
 ouakili imm tachfine offices
 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC
SAMI THERM بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 5 زنقة 
ديكسمود الطمبق 1 اكتب  قم 2 
بنجدية  28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
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اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572831

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 SAMI بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

THERM

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
التركيب الحرا ي

 5 عنوا5 املقر االجتممعي:          -
زنقة ديكسمود الطمبق 1 اكتب  قم 

2 بنجدية  28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السيد)ة(  زقي ااي5 بصفته)ا(   -

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اليل  تيط  بالد حدو سيدي حجمج 

28888 الدا  الشيضمء املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة(  زقي ااي5 بصفته)ا(   -

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اليل  تيط  بالد حدو سيدي حجمج 

28888 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572831
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fidcc

NEO TECH IT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidcc
 rue adjudant mohamed 94
 ouakili imm tachfine offices
 appt 10 etage 3 ain porja ،

20350، CASABLANCA MAROC
NEO TECH IT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

سيدي اعروف فلو يدا سنتر بم ك  
إقماة  قم 9 اكتب  قم 22 - 28888 

الدا  الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.338269

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   82 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
أحمد عالاي  )ة(   تفويت السيد 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   1.666
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   5.888
خضراوي  بنحيو5  فيصل  احمد 

بتم يخ 25 ينمير 2823.
تفويت السيد )ة( إكرام الشودوحي 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   1.667
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   5.888
خضراوي  بنحيو5  فيصل  احمد 

بتم يخ 25 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 2)5)5).
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global audit partners

EDUBEL  MAROC SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

global audit partners
بم ع الحسن الثمني ،ادا  1 ،سمنت 

إكسوبيري وبم ع عالل الفم�سي ، 
الطمبق 3 ، بقة 19 ، 28888، الدا  

الشيضمء املغرب

EDUBEL  MAROC SARL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 4 بم ع 
اوالي يوسف عمم ة A الطمبق 5 

يسم   قم 6 عمم ة اوالي يوسف - - 
الدا  الشيظمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.28(987
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   16 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
أفريكو ب   )ة(   السيد  تفويت 
اجتممعية  حصة   1 كونسو سيوم 
لفمئدة   حصة   28(.881 أصل  ان 
السيد )ة( أال  زبيدة الشريبي بتم يخ 

16 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59292).
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CRA CONSEIL

TRESTRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CRA CONSEIL
29, بم ع احمد السمد8 عمم ة 

ف1  قم 12 ، 28588، الدا  
الشيضمء املغرب

TRESTRANS بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12, بم ع 
صبري بوجمعة الطمبق 1  قم 6    

28118 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572333
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TRESTRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

واإلاداد والتوزيع

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 12, 
بم ع صبري بوجمعة الطمبق 1  قم 6    

28118 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بميحيى  زينب  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
12 بم ع  1 بلوك 8 قطمع  ب:   قم 

 18188 احمد اليزيدي حي الريمض   

الربمط  املغرب

- السيد)ة( بوعيمد أاي5 بصفته)ا( 

بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 

 12 بقة   4 الطمبق  التمني  الحسن 

حمّديه  
ُ
امل  2((88 م 8 إقماة كمليم 

املغرب

- السيد)ة( الحري�سي احمد كريم 

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:   
زنقة 12  قم 24 ايسمي  حي الحسني  

28238   الدا  الشيضمء  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( الحري�سي احمد كريم 

اسير والكمئن عنوانه ب:    بصفته)ا( 
زنقة 12  قم 24 ايسمي  حي الحسني  

28238   الدا  الشيضمء  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.572333

146I
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global audit partners

EDUBEL MAROC SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

global audit partners
بم ع الحسن الثمني ،ادا  1 ،سمنت 

إكسوبيري وبم ع عالل الفم�سي ، 
الطمبق 3 ، بقة 19 ، 28888، الدا  

الشيضمء املغرب
EDUBEL MAROC SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 4 بم ع 
اوالي يوسف عمم ة A الطمبق 5 

يسم   قم 6 عمم ة اوالي يوسف - - 
الدا  الشيظمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.28(987

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2823 فبراير   81 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   58.888.888«
»CAPITAL د هم« إلى »55.888.888 
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59291).
147I

TAWAF ABDALLAH

CONSTRASAB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

TAWAF ABDALLAH
 GH5 IMM 29 APP 3 RESIDENCE

 ARREDA OULFA ، 20240،
CASABLANCA MAROC

CONSTRASAB   بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  زنقة 

أحمد املجمطي إقماة اٱللب الطمبق 
األول  قم ) املعم يف الدا الشيضمء 

28378 الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572589

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   31

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية     -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

  CONSTRASAB

-   غرض الشركة بإيجمز: اإلنعمش 
العقم ي

جميع عمليمت الشنمء
-     عنوا5 املقر االجتممعي:  زنقة 

أحمد املجمطي إقماة اٱللب الطمبق 

الدا الشيضمء  املعم يف   ( األول  قم 

28378 الدا الشيضمء -

-      املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ    -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ     -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

-   يمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
صمبري  الغني  عشد  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: لسمسفة العليم الرقم  47 

28232 الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
صمبري  الغني  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 28232  47 الرقم   العليم  لسمسفة 

املغرب املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572589

14(I

TSL GOLDEN DAK

MOUN›STRAT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TSL GOLDEN DAK
حي اوالي  بيد زنقة انفمفن  قم 
 Dakhla ،73888 ، 742 الداخلة

املغرب
MOUN’STRAT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

احمد الخماس حي لشيشمت عمم ة 
15 الطمبق الثملث  قم 83 73888 

الداخلة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23961
في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
18 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية    -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MOUN’STRAT
-    غرض الشركة بإيجمز: التجم ة 
بشكل عمم ، الشراء والشيع واالستيراد 
أبكمله  بجميع  والتمثيل  والتصدير 
أي  ان  أجنبي  انتج  أو  سلعة  ألي 

اصد  وان أي
املنتج املغربي بملخم ج. كل استيراد 
وسيط   ، ،  بط  تجم ة   ، وتصدير 
 ، تمثيل وسمطة ألي انتج   ، تجم ي 

بضمعة ،
كمنت  أيم  السلعة  أو  املمدة 
وجهتهم.  أو  انشأهم  أو  طشيعتهم 
الترويج  األخرى.  االتصمالت  أنشطة 
والخلق  االستحواذ  واالتصمالت. 
بأي وسيلة ان  والتطوير  والتشغيل 
عداد أو  التجم ية  السمعة  وسمئل 

أو الشيع املتعلقة  التوزيع أو الشراء   
للغرض  ؛  أعاله  املذكو ة  بمألبيمء 

االجتممعي. الشراء والشيع
جميع  وتوزيع  وتأجير  تسويق 
املنتجمت ذات الصلة. إنشمء وتشغيل 
جميع املكمتب والوكمالت والفروع في 

املغرب وفي الخم ج ...
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
عمم ة  لشيشمت  حي  الخماس  احمد 
 73888  83 الثملث  قم  الطمبق   15

الداخلة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
-   اشلغ الحصص النقدية: 1.888 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت    -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

كريم  احمد  اوالي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  العلوي 
اد يس  بم ع اوالي   34 عنوانه ب: 
االول اقماة الفجر الشقة 89 28218 

الدا الشيضمء املغرب
سمماي  انير  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 28888   2 الخوا زاي ط  زنقة   17

الدا الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
كريم  احمد  اوالي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  العلوي 
اد يس  بم ع اوالي   34 عنوانه ب: 
االول اقماة الفجر الشقة 89 28218 

الدا الشيضمء املغرب
سمماي  انير  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 28888   2 الخوا زاي ط  زنقة   17

الدا الشيضمء املغرب



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4368

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.23961

149I

FIDUCIAIRE AL MITHAQ CONSULTING

ASLINA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE AL MITHAQ
CONSULTING

APPT 22, ETAGE 6 IMMB.
 AMIRA 2 AV ABOULHASSAN EL
 MARINI V.N. ، 50000، MEKNES

MAROC
ASLINA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكنم8 
- بم ع 1 كراج  قم 4) اكر  حي 

االام5 58888 اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(157
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ASLINA
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

قهوة 
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
اكنم8 - بم ع 1 كراج  قم 4) اكر  

حي االام5 58888 اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحمجي   العزيز  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زنقة اببيلية حي اوالد سعيد تمونمت 

34812 تمونمت املغرب

العوني  نفيسة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريكة  بصفته)ا( 

ب: تجزئة الزهو  اقماة ادم فيال  قم 

18م ج 58888 اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الحمجي   العزيز  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زنقة اببيلية حي اوالد سعيد تمونمت 

34812 تمونمت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.5(157

158I

AUDIT HOUSE 8أوديت همو

LYA CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

AUDIT HOUSE 8أوديت همو
تجزئة الكولي5 2 عمم ة لوامتينيو5 

الطمبق 2 املكتب 6 سيدي اعروف، 

28158، الشيضمء املغرب

LYA CONSTRUCTION بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

38 ش ) زنقة اوالي أحمد لوكيلي 

حسم5 - الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1661(3

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 LYA تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CONSTRUCTION

-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

و تسيير جميع انواع العقم ات

عمم ة  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

زنقة اوالي أحمد لوكيلي   ( ش   38

حسم5 - الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لزعم  يمسر بصفته)ا(  السيد)ة(   -

383 زنقة  بريك والكمئن عنوانه ب: 

بني اسكي5 السوي�سي 18888 الربمط 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لزعم  يمسر بصفته)ا(  السيد)ة(   -

زنقة   383 اسير والكمئن عنوانه ب: 

بني اسكي5 السوي�سي 18888 الربمط 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.1661(3

151I

BOURA CONSEILS

إمتياز فير
إعال5 اتعدد القرا ات

BOURA CONSEILS
 RUE ALEXANDRIE 6 IMMB

  RAZALI APPT N° 3 VN
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
إاتيمز فير »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 63 

حي ارجم5 2 اكنم8 - 58888 
اكنم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.48575
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 26 دجنبر 2822
تم اتخمذ القرا ات التملية: 

حصص  هشة   1- قرا   قم 
اميلي:  على  ينص  الذي  إجتممعية: 
في  إجتممعية  حصة  خمسمئة  هشة 
السيد  طرف  ان  فير  إاتيمز  بركة 
السيد  أخيه  لفمئدة  احمد  الصمفي 

الصمفي عشد الواحد
الذي  اسير:  تعيي5   2- قرا   قم 
السيد  تعيي5  تم  اميلي:  على  ينص 
لشركة  اسيرا  الواحد  عشد  الصمفي 

إاتيمز فير
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي:  
 58888 السيد الصمفي احمد يملك 
د هم ان  أسممل الشركة و السيد 
 58888 يملك  الواحد  عشد  الصمفي 

ان  أسممل الشركة
على  ينص  الذي   :7 بند  قم 
يملك  الصمفي احمد  السيد  اميلي:  
ان حصص  إجتممعية  حصة   588
الشركة و السيد الصمفي عشد الواحد 
ان  إجتممعية  حصة   588 يملك 

حصص الشركة الشركة
على  ينص  الذي   :13 بند  قم 
الصمفي  السيدا5  تعيي5  اميلي: 
احمد و الصمفي عشد الواحد اسيرا5 

للشزكة ملدة غير احدودة
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   81 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 462.
152I

cabinet  AMSN

SOCIETE A.H.G BUILLDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

cabinet  AMSN
 N°( rue antisirabe appt n°11

 3eme etage vn meknes ،
50000، meknes maroc

  SOCIETE A.H.G BUILLDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 
ب 15  بقة 4 املنصو  58888 

اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(299
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SOCIETE A.H.G BUILLDING
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-أعممل اختلفة
-تجم ة

- الترويج العقم ي
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
عمم ة ب 15  بقة 4 املنصو  58888 

اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الجشو ي  اإلله  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

عمم ة ب 15  بقة 4 املنصو  58888 

اكنم8  املغرب

صيفي   هدى  السيد)ة(    -

والكمئن  اسير   اسمعد  بصفته)ا( 

 15 8  قم  عمم ة  ب:  عنوانه 
املنصو 6 58888 اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الجشو ي  اإلله  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

عمم ة ب 15  بقة 4 املنصو  58888 

اكنم8  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5(299

153I

MELIUS CONSULTING

YAZ PROCESS S.A.R.L-A.U
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MELIUS CONSULTING
 قم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقمص ، 

الطمبق الثمني ، اكتب  قم 3 ألزا8 

لو ين، 28128، الدا  الشيضمء 

املغرب

 YAZ PROCESS S.A.R.L-A.U

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
املسيرة ، زنقة 6 أكتوبر ،الطمبق 3 ، 

بقة 3 28188 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572667

 82 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 YAZ تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

PROCESS S.A.R.L-A.U

-        غرض الشركة بإيجمز: إنتمج 

املواد الكيمموية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
املسيرة ، زنقة 6 أكتوبر ،الطمبق 3 ، 

بقة 3 28188 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( خليل توفيق بوعزاوي 

والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: 39 زنقة ابن قطم5 ،طمبق 

الدا     28188 ،حي بيرجي   2 بقة   1

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( خليل توفيق بوعزاوي 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بقة   1 ،طمبق  ابن قطم5  زنقة   39

الدا  الشيضمء   28188 ،حي بيرجي   2

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572667

154I

اكتب السيد الحسني يوسف

AKNIWNE SERVICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب السيد الحسني يوسف
اكتب  قم EB 487 الطمبق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكمدير بمي فونتي - 
اكمدير ، 8818)، اكمدير املغرب

AKNIWNE SERVICES بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 24 

عمم ة 4 تجزئة أنزا العليم تدا ت انزا  
- اكمدير -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

54367
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AKNIWNE SERVICES
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
واللوازم  املكتب  لوازم  التجم ة-بيع 

املد سية
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
4 تجزئة أنزا العليم تدا ت  24 عمم ة 

انزا  - اكمدير -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اليعقوبي  اليكة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

انزا تدا ت 8898) اكمدير املغرب
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- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ابو  عشداللطيف  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الحسن 
عنوانه ب: انزا تدا ت 8898) اكمدير 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.54367
155I

PRO & WISE ADVISORY

ZNetwork
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

PRO & WISE ADVISORY
13، بم ع ال كو نيش، الطمبق 

الثمني، ، 28853، الدا  الشيضمء 
املغرب

ZNetwork بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  13 بم ع 
أحمد املجمطي، الطمبق األول  قم )، 

حي املعم يف  -  الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571611
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ZNetwork
-        غرض الشركة بإيجمز: إنشمء 

احتوى الويب
La création de contenu Web

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  13 
الطمبق األول  بم ع أحمد املجمطي، 
 قم )، حي املعم يف  -  الدا  الشيضمء 
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الجملي  احمد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
63288 االام ات العربية  دبي ص ب 
املتحدة 63288  دبي االام ات العربية 

املتحدة
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الجملي  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
63288 االام ات العربية  دبي ص ب 
املتحدة 63288  دبي االام ات العربية 

املتحدة
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.571611

156I

FIDUCIAIRE JURICO, SARL

WBC HOLDING OFFSHORE
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE JURICO, SARL
-84 زنقة جشل طم ق، إقماة جشل 

طم ق، الطمبق الرابع  قم 9 ، 
98888، طنجة املغرب

 WBC HOLDING OFFSHORE
»بركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: اجمع 
العرفم5 ج ه 7، و1، الطمبق 1، 
بقة  قم 7 الجماعي بوخملف - - 

طنجة املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.(3765

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 85 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

)14 حصة اجتممعية ان طرف  بيع 

السيد تشمفيي دوبم5 لفمئدة السيد 

عشد القمد  الكعموش، كمم تم تفويت 

52 حصة اجتممعية ان طرف السيد 

ستيفم5 البمنييغ لفمئدة السيد عشد 

القمد  الكعموش

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 السيد عشد القمد  الكعموش 

الفرن�سي  قم  السفر  لجواز  الحمال 

DH956(8)1 كمسير جديد ووحيد 

السمبق  املسير  استقملة  و  للشركة، 

السيد تشمفيي دوبم5.

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تحويل نوع الشركة ان ش م م الى ش 

م م ذات بريك وحيد

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تغير  املقر االجتممعي

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

املسمهممت النقدية: قدم السيد عشد 

الوحيد  الشريك  الكعموش،  القمد  

اشلغ  في  نقدا  اسمهمته  للشركة 

عشرو5 ألف يو و

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

يشلغ  أ8 امل الشركة عشرو5 آلف 

امئة  إلى  يو و وهي اقسمة   )2888(

)288( سهم بقيمة امئة )188( يو و 

تم االكتتمب فيهم بملكمال وادفوعة 

للمسمهم  واخصصة  بملكمال 

اسمهمته  اع  يتنمسب  بمم  الوحيد 

التماة، وهي في اسم الشريك الوحيد 

السيد عشدالقمد  الكعموش 

على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

القمد   السيد عشد  تعيي5  تم  اميلي: 

السفر  لجواز  لحمال  الكعموش 

DH956(8)1 كمسير  الفرن�سي  قم 

غير  ملدة  للشركة  ووحيد  جديد 

في  الصالحيمت  كمفة  له  و  احدودة 

املسمئل االدا ية و اململية و غيرهم..

بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 
يقع املقر االجتممعي للشركة بطنجة، 
سمحة  سينتير  بيزنيس  اربمح  اركز 
ابراهيم الروداني زنقة السينم اقماة 

بييتهوفي5 2 الطمبق 3  قم 2).
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تحويل نوع الشركة ان بركة ذات 
ذات  بركة  الى  احدودة  اسؤولية 
اسؤولية احدودة ذات بريك وحيد.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   8( بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2844.

157I

CABINET FCCA ATLAS

CLARNAU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

CABINET FCCA ATLAS
 AVENUE  ALLAL EL FASSI

 LOTISSEMENT  RATMA IMM
 89 APPT 5,1ER ETAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
CLARNAU بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 131 د ب 

الجديد الزاوية  - اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133337
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CLARNAU
-        غرض الشركة بإيجمز: تسيير 

دو  الضيمفة والريمضمت
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 131 

د ب الجديد الزاوية  - اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
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-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

 BUSTILLO السيد)ة(   -
بصفته)ا(   MARTINEZ AGUSTIN
C/ بريك-اسير والكمئن عنوانه ب: 

 BURGOS 36 43(58  GAMBRILS
TARRAGUNA ESPAGNE

 TORRES FIGUERAS )السيد)ة -
بريكة-اسيرة  بصفته)ا(   MONICA
 C/BURGOS 36 والكمئن عنوانه ب: 
 43(58  GAMBRILS TARRAGUNA

ESPAGNE
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
 BUSTILLO السيد)ة(   -
بصفته)ا(   MARTINEZ AGUSTIN
C/ ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 BURGOS 36 43(58  GAMBRILS
TARRAGUNA ESPAGNE

 TORRES FIGUERAS )السيد)ة -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(   MONICA
  C/BURGOS 36 43(58 عنوانه ب: 
 GAMBRILS TARRAGUNA

ESPAGNE
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.133337

15(I

(NOUR ELIANA SARL (A.U

 M&M «  شركة  م ا م ترادينغ
TRADING SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

(NOUR ELIANA SARL (A.U
 Casablanca – Résidence Narjiss

 ،264,Route de l’Oasis CASA

CASABLANCA MAROC ،28888
 M&M «  بركة  م ا م ترادينغ
TRADING SARL  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 15/17 
زنقة جشل  توبقمل العنترية 1  الحي 
املحمدي   28578 الدا الشيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.65127

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2819 دجنبر   85 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   2.888.888«
 4.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 24 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

دجنبر 2819 تحت  قم  37151 .
159I

الشـركـة الصـحراويـة للمحـمسشة واالستشـم ات 

القـمنـونيـة

TARZ INDUSTRY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

الشـركـة الصـحراويـة للمحـمسشة 
واالستشـم ات القـمنـونيـة

228 بـم ع اكـة عمـم ة صـواأصيـل 
الطـمبق األول ص,ب )53 العيـو5 ، 

78888، العيـو5 املغـرب
TARZ INDUSTRY بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بـم ع 

اسكيكيمـة زنقـة تيفلـت  قـم 154 ، 
العيـو5 78888 العيـو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44621

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 TARZ اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

INDUSTRY
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
أصنمف  اختلف  وتطريز  •صنع 
األقمشة  أنواع  وجميع  املالبس 

واإلكسسوا ات؛
املالبس  أصنمف  وخيمطة  •صنع 

وجميع الثيمب ؛ 
املالبس  أنواع  جميع  •تصنيع 
املالبس  ؛  الحرفية  واإلكسسوا ات 

الجمهزة: للنسمء والرجمل واألطفمل؛
وتصدير  واستيراد  وبيع  •براء 
أو  الخمم  املواد  جميع  وتسويق 
امللحقمت أو غيرهم املتعلقة بتصنيع 
واإلكسسوا ات  املالبس  جميع 

وتصنيعهم وتطريزهم ؛ إلخ….. ؛
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بـم ع 
 ،  154 اسكيكيمـة زنقـة تيفلـت  قـم 

العيـو5 78888 العيـو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

عيـمش  ااشـم كـة  السيد)ة(   -
والكمئن  واحـدة  بـريـكة  بصفته)ا( 
زنقـة  االدا ي  الحـي  ب:  عنوانه 
 78888 العيـو5   82 السمـم ة  قـم 

العيو5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عيـمش  ااشـم كـة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

السمـم ة  قـم   زنقـة  االدا ي  الحـي 
العيـو825 78888 العيـو5 املغـرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.44621

168I

AUDIT HOUSE 8أوديت همو

RANGE WASSIM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

AUDIT HOUSE 8أوديت همو
تجزئة الكولي5 2 عمم ة لوامتينيو5 

الطمبق 2 املكتب 6 سيدي اعروف، 

28158، الشيضمء املغرب

RANGE WASSIM بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 38 
بقة ) زنقة اوالي احمد لوكيلي 

حسم5 - الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1661(5

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

RANGE WASSIM

-        غرض الشركة بإيجمز: اوتيل 

اطعم و الخدامت املرافقة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة 
38 بقة ) زنقة اوالي احمد لوكيلي 

حسم5 - الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
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الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

لزعم  يمسر بصفته)ا(  السيد)ة(   -
383 زنقة  بريك والكمئن عنوانه ب: 
بني اسكي5 السوي�سي 18888 الربمط 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لزعم  يمسر بصفته)ا(  السيد)ة(   -
زنقة   383 اسير والكمئن عنوانه ب: 
بني اسكي5 السوي�سي 18888 الربمط 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.1661(5

161I

benzakour and partners advisory

جلوبال سلسيون تكنيك 
انطروبريز

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

 benzakour and partners
advisory

 avenue 2 Mars ، 20000، ,49
casablanca maroc

جلوبمل سلسيو5 تكنيك انطروبريز 
بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 86 الضحى 
81 تجزئة الحمد املحل 1 - 28888 

الدا الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.131117

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

جلوبمل سلسيو5 تكنيك انطروبريز  
د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 86 الضحى 
 28888  -  1 تجزئة الحمد املحل   81
الدا الشيضمء املغرب نتيجة ل : غيمب 

كلي الي نشمط اقتصمدي.
 86 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الضحى 81 تجزئة الحمد املحل 1 - - 

الدا الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  ارزوق  احمد    السيد)ة( 
 28888 زنقة اونطي5   4( عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59489).
162I

LMT AUDITING

ERI-SER
بركة املسمهمة

إنشمء فرع تمبع للشركة
LMT AUDITING SARLAU

بم ع احمد الخماس - اركز اكمتب 
احمد الخماس   عمم ة أ الطمبق 6 

بقة 681
  ERI-SER بركة   ايريسير

اقرهم اإلجتممعي 22  : كلم 1 طريق 

تم ودانت  -ايت الول املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

 1173

احضر اجلس  بمقت�سى    -I

 2822 نونبر   2( في  املؤ خ  اإلدا ة  

تقر  إنشمء فرع تمبع للشركة و الكمئن 

 - املداغرة  البراني  قصر    : بملعنوا5 

الرابيدية املغرب و املسير ان طرف 

السيد الصفم  زهير

I- تم اإليداع القمنوني بمملحكمة   .
 25 بتم يخ  بملرابيدية  االبتدائية 

ينمير 2823 تحت  قم 2823/49

163I

STE CONSEIL MAROC

 OUALI TOUHAMI 
TRAVAUX

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 OUALI TOUHAMI TRAVAUX 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 
بواحمد بني بوز ة بواحمد بفشمو5 

91888 بفشمو5  -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
1695

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2822 ينمير   83
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:   بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

OUALI TOUHAMI TRAVAUX
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل الشنمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اركز 
بواحمد بني بوز ة بواحمد بفشمو5 

91888 بفشمو5  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

التهماي عمر  الوزاني  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  املك  بصفته)ا( 
اركز بواحمد بني بوز ة بواحمد  ب: 

بفشمو5 91888 بفشمو5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
التهماي عمر  الوزاني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بواحمد  بوز ة  بني  بواحمد  اركز 

بفشمو5 91888 بفشمو5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 ينمير   27 بتم يخ 

.1695
164I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

إسيليفت
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N186, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC
إسيليفت بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي إقماة 
جوهرة الطمبق التمني الشقة  قم 
17،بم ع عالل الفم�سي   48828 

اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
133365
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في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

إسيليفت

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التنظيف الصنمعي 

تنظيف الواجهمت 

التجم ية  املحالت  تنظيف 

والصنمعية واكمتب واحالت السكنى 

الصنمعية  املحالت  صيمنة 

والتجم ية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الشقة  التمني  الطمبق  إقماة جوهرة 

 قم 17،بم ع عالل الفم�سي   48828 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

إسيكمل  أبرف  السيد)ة(   -

والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: ولوي سمنت بيير ,  1158  

بروكسيل بلجيكم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

إسيكمل  أبرف  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

  1158   , بيير  سمنت  ولوي  ب: 

بروكسيل بلجيكم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.133365

165I

global audit partners

melima food
إعال5 اتعدد القرا ات

global audit partners

بم ع الحسن الثمني ،ادا  1 ،سمنت 

إكسوبيري وبم ع عالل الفم�سي ، 

الطمبق 3 ، بقة 19 ، 28888، الدا  

الشيضمء املغرب

melima food »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: احل  قم 

) ، اجمع 46 ، عرصة لكشير اعم يف  

- - الدا  الشيظمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.563225

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 17 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

اميلي: تفويت السيد أبو سلهمم عمر  

أاي5  احمد  السيد  إلى  258حصة 

الجوهري , تفويت السيد هاللشك نو  

حصة إلى السيد احمد   258 الدين 

أاي5 الجوهري,  تفويت السيد او و 

آسيم  للسيدة  حصة   258 يوسف 

حمجبي  السيدة  تفويت  بوبمام5, 

آسيم  للسيدة  حصة  يمسمينة258 

بوبمام5

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

استقملة السيد أبو سلهمم عمر ان 

اهماه كمسير وحيد للشركة 

على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 

تعيي5 السيدة آسيم بوبمام5  اميلي: 

كمسيرة وحيدة للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 
الشركة  هذه  في  الشركمء  يسمهم 
بمملشملغ النقدية التملية : السيدة آسيم 
بوبمم5 58888 د هم السيد احمد 

أاي5 الجوهري 58888 د هم
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
حصة   1888 إلى  اقسم  اململ   أ8 
 588 بوبمم5  آسيم  السيدة  كملتملي 
حصة السيد احمد أاي5 الجوهري 

588 حصة
على  ينص  الذي   :13 بند  قم 
تعيي5 السيدة آسيم بوبمام5  اميلي: 
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 

احدودة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59413).

166I

WIT’INNOV MAROC

ويت إنوف املغرب
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

WIT’INNOV MAROC
 rue anoual immeuble fleury 23

 11 bureau N° 4 mimouza
 kenitra 14000 ، 0، kenitra

Maroc
ويت إنوف املغرب بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي   23 بم ع 
أنوال فلو ي بنمء  11 اكتب  قم 4 

اموزة القنيطرة 14888 -  القنيطرة 
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
67(83

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 38 
بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

ويت  تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

إنوف املغرب

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

وأنشطة  واالستشم ات  البراجة 

تكنولوجيم املعلوامت األخرى

-        عنوا5 املقر االجتممعي:   23 

اكتب   11 بم ع أنوال فلو ي بنمء  

  -  14888 القنيطرة  اموزة   4  قم 

القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 18 

د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

 18 اع وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 

بمشلغ  اململ  تحديد  أ8  تم  د هم، 

 10،000.00( د هم  آالف  عشرة 

د هم(. وهي اقسمة إلى ألف جزء

د اهم  عشرة  أصل  ان   )1888(

)18 د اهم( اوزعة على النحو التملي:

ااهموش1888  احمد   السيد 

سهم.

جعل إجمملي 1888 سهم.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ااهموش  أحمد  السيد)ة(   -

والكمئن  الشركة  بصفته)ا(  ئيس 

بوتي  فخمكنط  نهج   3 ب:  عنوانه 

ام 8 44938 بوتي ام 8 فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ااهموش  أحمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 44938 نهج فخمكنط بوتي ام 8   3

بوتي ام 8 فرنسم
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 دجنبر   38 بتم يخ 

.67(83

167I

BOUKHRIS &ASSOCIES

PCM MINING
إعال5 اتعدد القرا ات

PCM MINING

بركة اسمهمة بمجلس ادا ة 

 أسمملهم: 47.888.888,88 د هم

اقرهم االجتممعي: احج الريمض، 

العمم ة 1 الشقة 11، حي الريمض، 

الربمط

السجل التجم ي بملربمط عدد: 

123551

I.F : n°40415883

العمم  الجمع  احضر  بموجب 

اميو   12 بتم يخ  املنعقد  العمدي 

2822، تقر  ام يلي:

كوثر  السيدة  استقملة  اعمينة   -

جوهرتي بصفتهم اتصرفة بعد تقديم 

استقملتهم بتم يخ 12 أبريل 2822؛

احمد  السيد  تعيي5   -

عفيفي، اغربي الجنسية، ان اواليد 

بم ع   3 في  املقيم   ،83/87/1971

1، الطمبق  الخطيب العراقي، الطمبق 

3، املعم يف - الدا  الشيضمء، وطنيته 

جديدا  كمتصرف   ،R113432  قم 

اكمنهم؛

يوسف  السيد  تعيي5   -

ان اواليد  اغربي الجنسية،  برادة، 

السمكن في لسمسفة،   ،85/1/19(1

 41/43 36  قم  تجزئة ليمو5، بم ع 

وطنيته  قم  الشيضمء،  الدا    –

BE736679 ، كمتصرف جديد.

االدا ة  اجلس  احضر  بمقت�سى 

2822، تقر   12 اميو  املنعقد بتم يخ 

ام يلي:

السيدة  استقملة  اعمينة   -

كرئيس  اهماهم  ان  جوهريتي  كوثر 

اجلس اإلدا ة.

احمد  السيد  تعيي5   -
عفيفي، اغربي الجنسية، ان اواليد 
بم ع   3 في  املقيم   ،83/87/1971
1، الطمبق  الخطيب العراقي، الطمبق 
3، املعم يف - الدا  الشيضمء، وطنيته 
اجلس  كرئيس   ،R113432  قم 

اإلدا ة جديد.
3 ان النظمم  تحيي5 الشند   -

االسم�سي للشركة.
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  التجم ي 
بملربمط تحت عدد  ))D1329بتم يخ 

87 فبراير2823.
الخص قصد النشر

16(I

BOUKHRIS &ASSOCIES

TRASPEX MINING
بركة املسمهمة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

TRASPEX MINING
بركة اسمهمة

 أسمملهم: 68.588).3) د هم
اقرهم االجتممعي: 23 ، إقماة األطر، 
بم ع النخيل، بنمية ف، بقة 4، حي 

الريمض 18186، الربمط
RC n° 104.793 – IF N° 3370627
االدا ة  اجلس  احضر  بموجب 
املنعقد بتم يخ 38 يونيو 2822، تقر  

ام يلي:
اعمينة تغيير املمثل الدائم   -

ملتصرف؛
احمد  السيد  تعيي5   -
عفيفي، اغربي الجنسية، ان اواليد 
بم ع   3 في  املقيم   ،83/87/1971
1، الطمبق  الخطيب العراقي، الطمبق 
3، املعم يف - الدا  الشيضمء، وطنيته 
ل  الدائم  كممثل   ،  R113432  قم 
PCM MINING  اكم5 السيدة كوثر 

جوهرتي ؛
بملسجل  القمنوني  اإليداع  تم 
التجم ية  املحكمة  لدى  التجم ي 
بملربمط تحت عدد D132(97 بتم يخ 

87 فبراير 2823.
الخص قصد النشر

169I

بن علي لألستشم ة ش م م

 KEBIR CONSULTING

ETUDES ET ESPERTISES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

بن علي لألستشم ة ش م م

952 تجزئة املسم  طريق أسفي 

اراكش ، 48888، اراكش املغرب

 KEBIR CONSULTING ETUDES

ET ESPERTISES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة 3 
الطمبق 2   قم 951 تجزئة املسم  

طريق أسفي 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133485

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2822 أكتوبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 KEBIR CONSULTING ETUDES

ET ESPERTISES

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اكتب املراقشة واإلبراف على أعممل 
اع تعمو5   ، والهندسة املدنية  الشنمء 

اع املختبر في كل ان اتمبعة األعممل 

املخبرية  الفحوصمت  نتمئج  وتقييم 

املنقولة للعمالء.

الد اسمت الفنية.

د اسمت اقتصمدية.

التحليل الشيئي ،

اتمبعة األعممل اإلنشمئية.

جدولة التوجيه والتنسيق ،

تطشيق أنظمة إدا ة الجودة.

دعم التشغيل والصيمنة ،

املسمعدة الفنية للشنمء.

على  واإلبراف  املسمعدة 

التدخالت املختبرية في اواقع العمل

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 

951 تجزئة املسم   2   قم  الطمبق   3

طريق أسفي 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

فتمحي  الكشير  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

 75 بيممء  قم  تجزئة  ب:  عنوانه 

بنو    سيدي  الزامارة  الوليدية 

24252 الوليدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( الكشير فتمحي بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

الزامارة  الوليدية   75 بيممء  قم 

سيدي بنو  24252 الوليدية املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133485

178I

BOUKHRIS &ASSOCIES

SANLAM HOTELS
إعال5 اتعدد القرا ات

SANLAM HOTELS

بركة اسمهمة برأسممل قد ه 

121.237.688 د هم

املقر االجتممعي: 216، بم ع 

الز قطوني - الدا  الشيضمء
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اإلدا ة  اجلس  احضر  بموجب 

بتم يخ 38 بتنبر 2822، تقر  ام يلي:

السيد  استقملة  اعمينة   -

يمسي5 حليمي بصفته اتصرف بعد 

بتنبر   21 تقديم استقملته املؤ خة 

2822؛ 

السيدة  تعيي5  اعمينة   -

اغربية الجنسية،  عواطف سمايح، 

وطنيتهم   ،19(2 يونيو   1 في  ازدادة 
   TA73937 قم 

العمدي  الجمع  احضر  بموجب 

 ،2822 أكتوبر   17 االستثنمئي بتم يخ 

تقر  ام يلي:

فنمدق  الشركة ان  اسم  تغيير   -

سهمم إلى فنمدق سمنالم؛

ان   2 الفصل  تعديل   -

النظمم األسم�سي للشركة.

تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 

تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

57433) بتم يخ 87 فبراير 2823.

الخص قصد النشر

171I

JUR K 2 S

JAZ CARE SARL AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

JUR K 2 S

 BD LIBERTY 3EME ETG 18

 APP 6 CASABLANCA 18 BD

 LIBERTY 3EME ETG APP

 5 CASABLANCA، 2022،

CASABLANCA MAROC

JAZ CARE SARL AU  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 بم ع 

الحرية الطمبق 3 الشقة  قم 5 الدا  

الشيضمء 2822 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571521

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
23 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 JAZ تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 CARE SARL AU
-        غرض الشركة بإيجمز: تصنيع 
وتعشئة وتوزيع استحضرات التجميل 
وانتجمت النظمفة الشخصية ؛ سواء 
كم5 املنتج النهمئي أو املواد الخمم أو 
املنتجمت السمئشة أو املنتجمت املعشأة 

بملجملة.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 
بم ع الحرية الطمبق 3 الشقة  قم 5 
الدا  الشيضمء 2822 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
ارني�سي  زينب  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا(  
عنوانه ب: عمم ة الليمو5 اقماة بمب 
طريق   3( بقة   6 طمبق  كمليفو نيم 
تمدا ت . 2822  الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ارني�سي  زينب  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
عمم ة الليمو5 اقماة بمب كمليفو نيم 
 . تمدا ت  طريق   3( بقة   6 طمبق 

2822  الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.571521
172I

FLASH ECONOMIE

AGROPLUS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGROPLUS

بركة ذات املسؤولية املحدودة اسم

الهم:281.578.888.888د هم

اقرهم االجتممعي: الدا  الشيضمء 

 قم ) زنقة صفمقس سمبقم بم ع 

بنعي�سى الكرواني 1 الطمبق األ �سي 

الحي الصنمعي عي5 السشع

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

66273

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 85 دجنبر 2822 قر  ام يلي

عمدل  احمد  السيد  تفويت 

ثمبت  ابو  نمصر  السيد  و  الشرقي  

AMC AGO 583.925 حصة لشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 13 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم392)5)

173I

marrakech finance

DAR AZUL
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(

عقد تسيير حر ألصل تجم ي

DAR AZUL

قي  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 DAR AZUL 2823 أعطى  81 ام 8 

 (3(27 التجم ي  بملسجل  املسجل 

حق  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 

التسيير الحر لألصل التجم ي الكمئن 

ب 93 د ب املمكينة ديو  جداد زاوية 

العشمسية  - - اراكش املغرب لفمئدة 

ISMOS INVEST ملدة 5 سنة تبتدئ 

 29 و تنتهي في   2823 ام 8   81 ان 

بهري  اشلغ  اقمبل   282( فبراير 

قيمته 6.888 د هم.

174I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

JOUHAS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU
 HAY BARAKA SOFIA »B«
 BUREAU N°01 ، 50300،
 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC
JOUHAS بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املحل81 
الكمئن بتجزئة صو يم  قم 621 كلم 

6 اكنم8 58888 اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5(295

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

JOUHAS
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
)اقمول( الز اعية  املقتنيمت  ادا ة 

 gestion d’exploitation agricole
( (entrepreneur de

 import et وتصدير  *استيراد  
export

اتنوعة  وإنشمءات  *اعممل 
 travaux divers ou )اقمول( 

( construction(entrepreneur de
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الكمئن بتجزئة صو يم  قم  املحل81 
621 كلم 6 اكنم8 58888 اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4376

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
الطشيعيو5(: 

عشدو  فمطمة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
 قم 621 تجزئة صو يم كلم 6 اكنم8 

58888 اكنم8 املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عشدو  فمطمة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 621 تجزئة صو يم كلم 6 اكنم8 

58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5(295
175I

أ  كون�سي

ماروك موبيليي
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

أ  كون�سي
3 زنقة حرالة بم ع احمد 6 3 زنقة 

حرالة بم ع احمد 6، 28588، 
الدا  الشيضمء املغرب

ام وك اوبيليي بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املنطقة 
الصنمعية اوالد صملح بوسكو ة 

28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
385159

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 
2814 تقر  تأسيس بركة ذات  امي 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: ام وك 

اوبيليي
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
تصنييع و التجم ة في أثمث املكمتب و 

املدا 8
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
صملح  اوالد  الصنمعية  املنطقة 

بوسكو ة 28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

1.888.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

بوبعيب  حريري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي اوالي عشد   5( الرقم   45 الزنقة 

هللا 28588 الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بوبعيب  حريري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي اوالي عشد   5( الرقم   45 الزنقة 

هللا 28588 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2814 يونيو   86 بتم يخ 

.385159
176I

JURISMAG SARL

LONGINOX SARL-AU
إعال5 اتعدد القرا ات

JURISMAG SARL
5، زنقة بليمد ، إقماة عمرا5، )اقمبل 

املد سة االبتدائية عشد املوان(، 
الشقة  قم 5 ، 28398، الدا  

الشيضمء املغرب

LONGINOX SARL-AU »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الطريق 
الوطني 9 )187 سمبقم( ، كلم 18، 
أهل الغالم، تـيـط اليل - 28888 

الدا  الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.354467

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 15 غشت 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

استمرا ية نشمط الشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 686)5).
177I

FLASH ECONOMIE

PRINT DAKHLA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

PRINT DAKHLA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الوحدة 
 قم 27  73888 الداخلة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
22279

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 12 
بركة  تأسيس  تقر    2822 غشت 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 PRINT :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

DAKHLA
-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 
لجميع  اآلخرين  لحسمب  أو  لحسمبه 

الشضمئع

املنتجمت  جميع  وتداول  توزيع 

كمنت  اهمم  الشضمئع  أو  األصنمف  أو 

طشيعتهم أو انشأهم أو وجهتهم

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

الوحدة  قم 27  73888 الداخلة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

صواب  احمد  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

 33 الحسني بم ع القد8  قم  حي  

73888 داخلة املغرب

نجمد  احمود   السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

حي الوحدة الرقم 27 73888 داخلة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

صواب  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 33 الحسني بم ع القد8  قم  حي  

73888 داخلة املغرب

نجمد  احمود   السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

 73888  27 الرقم  الوحدة  حي  ب: 

داخلة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 غشت   17 بتم يخ 

.22279

17(I
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FLASH ECONOMIE

TAC-PERFORMANCE
إعال5 اتعدد القرا ات

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

TAC-PERFORMANCE »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة  قم 
)1 تجزئة الكتبية طريق حد حرا ة   

- 28168 أسفي املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.(425

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 19 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 
زيمدة  أ8 امل الشركة بمشلغ  اميلي: 
داج  طريق  عن  د هم   998.888

األ بمح املحتجزة
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي:  
بإضمفة  الشركة  نشمط  توسيع 
تنظيم األحداث   ، املرافقة   : النشمط 

، تنظيم األحداث والتداول.
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي:  
تحويل املقر اإلجتممعي ان تجزئة  قم 
تجزئة الكتبية طريق حد حرا ة   1(
تجزئة الهدى   82 زنقة  أسفي إلى81 

أسفي
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 فع  اسممل
بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 

توسيع نشمط الشركة
بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقر االجتممعي

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1418.

179I

SAFWA CONSEIL

SEPAGEC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

SAFWA CONSEIL
 AL MASSAR ROUTE DE SAFI

 N° 5(1 APPARTEMENT 2 2EME
 ETAGE ، 40100، MARRAKECH

MAROC
SEPAGEC بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
سعمدة 5  قم 282 املحمايد - - 

اراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.62(97
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 18 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»تجزئة سعمدة 5  قم 282 املحمايد - 
- اراكش املغرب« إلى »تجزئة الشهجة 
 -  -  18 63 بطر الثمني احمايد   قم 

اراكش  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145888.
1(8I

ASMAA MEDIA GROUP

ERRAJI CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ASMAA MEDIA GROUP
بم ع صهيب الرواي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�سي الشيضمء، 28888، 
الشيضمء املغرب

ERRAJI CASH بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 23 بم ع 
بو يد الطمبق 3  قم 5 الصخو  

السوداء - - الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.567837

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  89 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد ERRAJI CASH  اشلغ 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
بو يد  بم ع   23 اإلجتممعي  اقرهم 
الصخو  السوداء   5 3  قم  الطمبق 
عدم   : املغرب نتيجة ل  الشيضمء   -  -

االبتغمل.
و حدد اقر التصفية ب 23 بم ع 
الصخو    5 3  قم  الطمبق  بو يد 

السوداء - - الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  الراجي  ايمم5   السيد)ة( 
17  قم  الهدى بم ع  حي  عنوانه)ا( 
53 8 د  - الشيضمء املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
 5 3  قم  الطمبق  بو يد  بم ع   23  :

الصخو  السوداء
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 83 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 56993).
1(1I

BUCOMPTA

M.H.J PROMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BUCOMPTA
 N 31 LOT BELAIRE RESIDENCE

 AL MANAL 1 APPT 1( 3EME
 ETAGE BENSOUDA ، 30030،

FES MAROC
M.H.J PROMO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 1 زنقة 

3 حي سيدي بوظهر املرجة زواغة 
38838 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75587

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 85 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 M.H.J اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

PROMO

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
املرجة  بوظهر  حي سيدي   3 زنقة   1

زواغة 38838 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

قندو�سي  جممل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سيدي  حي   2 بلوك   3 زنقة   1  قم 

فم8   38838 فم8  املرجة  بوظهر 

املغرب

قندو�سي  احمد  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  
واد  املرجة  بوظهر  سيدي   3 زنقة   1

فم8 فم8 38838 فم8 املغرب

قندو�سي  هشمم  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة ااوزا  كند  جرسيف 35188 

جرسيف املغرب

قندو�سي  عثمم5  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
حي سيدي بوظهر املرجة   83 زنقة   1

واد فم8 فم8 38838 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

قندو�سي  جممل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سيدي  حي   2 بلوك   3 زنقة   1  قم 

فم8   38838 فم8  املرجة  بوظهر 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.75587

1(2I

AMC-PLUS CONSULTING

FM-ENTREPRENDRE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

AMC-PLUS CONSULTING

 IBN SINA II IMM C4 MG 23

 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50010، MEKNÈS MAROC

FM-ENTREPRENDRE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 15 عمم ة 

 يشمل بم ع الجيش امللكي - 58888 

اكنم8 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2(331

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  )8 فبراير  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ    FM-ENTREPRENDRE

وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

عمم ة  يشمل   15 اإلجتممعي  اقرهم 

بم ع الجيش امللكي - 58888 اكنم8 

اتعلقة  أسشمب   : ل  نتيجة  املغرب 

بتدبير و تسيير الشركة.

و حدد اقر التصفية ب 15 عمم ة 

 يشمل بم ع الجيش امللكي - 58888 

اكنم8 املغرب. 

و عي5:
السيد)ة( نزهة  قشمب و عنوانه)ا( 
15 عمم ة  يشمل بم ع الجيش امللكي 
)ة(  58888 اكنم8 املغرب كمصفي 

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 
15 عمم ة  يشمل بم ع الجيش امللكي 

- 58888 اكنم8 املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 1722.

1(3I

STE CISS SARL

FG TRAVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE CISS SARL
اكتب 7 زنقة  قم 399 الطمبق 
التمني تجزئة جنة الزيتو5 1 بن 

سودة فم8 اكمتب ابراهيم اشعوت، 
38888، فم8 املغرب

FG TRAVAUX  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب )8 
زنقة  قم 399 الطمبق الثمني تجزئة 

جنة الزيتو5 1 بنسودة فم8 38888 
فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

754(1
 83 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 FG TRAVAUX

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
ابغمل اختلفة او الشنمء 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الطمبق   399 زنقة  قم   8( اكتب 
الثمني تجزئة جنة الزيتو5 1 بنسودة 

فم8 38888 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اصطفى  الحموي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فم8  بنسودة  غيثة  تجزئة   58  قم 

38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اصطفى  الحموي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فم8  بنسودة  غيثة  تجزئة   58  قم 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   84 بتم يخ 

.754(1
1(4I

BCNG

STE: TAMLILA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BCNG
 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.
 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA
MAROC

STE: TAMLILA بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 61 بم ع 

اللة يمقوت واصطفى اعمني طمبق 2 
 قم 69 28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5717(1

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE: تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

TAMLILA
-        غرض الشركة بإيجمز: اعممل 

اتنوعة االنشمأت
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
واصطفى  يمقوت  اللة  بم ع   61
اعمني طمبق 2  قم 69 28888 الدا  

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم،
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( جواد فجري بصفته)ا(  
والكمئن  الوحي  واملسير  الشريك 
 7 قصر اغزافمت الزنقة  عنوانه ب:  

 قم 55 28858  بني االل املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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- السيد)ة( جواد فجري بصفته)ا( 

قصر  ب:   عنوانه  والكمئن  اسير 
 28858  55 7  قم  الزنقة  اغزافمت 

املغرب املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.5717(1

1(5I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

KHAFA SECURITE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح سمحة النيل  قم 68 

العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب

KHAFA SECURITE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اشروع 

ادينة الوفمق بلوك و  قم 948 - 

العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44633

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

KHAFA SECURITE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أنشطة الحراسة الخمصة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

و  قم  بلوك  الوفمق  ادينة  اشروع 

948 - العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

القطب  ابراهيم  السيد)ة(   -

والكمئن  وبريك  اسير  بصفته)ا( 

 1 املجمع الحسني اايمة  عنوانه ب: 

 قم 2 98888 طنجة املغرب

حممد  اهل  اريم  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

حي   28( النمجم  قم  القمئد  بم ع 

الوحدة 82 78888 العيو5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

القطب  ابراهيم  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 2 1  قم  املجمع الحسني اايمة  ب: 

98888 طنجة طنجة

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.44633

1(6I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

AF CONSOURS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح سمحة النيل  قم 68 

العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب

AF CONSOURS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اشروع 

ادينة الوفمق بلوك أ  قم 1677 

- العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44671

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AF CONSOURS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التجم ة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

أ  قم  بلوك  الوفمق  ادينة  اشروع 

1677 - العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بنحمزة  خليدة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

بم ع   15 الشقة   82 عمم ة  قم  ب: 
حشوهم اجمع ق م م 78888 العيو5 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بنحمزة  خليدة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

بم ع   15 الشقة   82 عمم ة  قم  ب: 
حشوهم اجمع ق م م 78888 العيو5 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.44671

1(7I

BOUKRAA CONSULTATION JURIDIQUE

SUD IFNI-TRAV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 BOUKRAA CONSULTATION

JURIDIQUE

حي الفتح سمحة النيل  قم 68 

العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب

SUD IFNI-TRAV بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي القد8 

تجزئة 787 بم ع الشريف اازيم5 

 قم 66 - العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44669

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 SUD تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

IFNI-TRAV

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل الشنمء املتعددة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

الشريف  بم ع   787 تجزئة  القد8 

اازيم5  قم 66 - العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

املتوكل  سميرة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
 قم 23 زنقة  تفراوت 5288) سيدي 

افني املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

املتوكل  سميرة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 23 زنقة  تفراوت 5288) سيدي 

افني املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.44669

1((I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

CANAL CHIK
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

4)  , بم ع اململكة العربية 

السعودية تجزئة العيو5 2 إقماة 

العزيزية الطمبق الثمني  قم 12 . 4)  

, بم ع اململكة العربية السعودية 

تجزئة العيو5 2 إقماة العزيزية 

الطمبق الثمني  قم 12 .، 98888، 

طنجة املغرب

CANAL CHIK بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 4) تجزئة 

العيو5 2  بم ع اململكة العربية 

السعودية اقماة العزيزية الطمبق 

االول  قم 11بطنجة 98888 طنجة  

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135841

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CANAL CHIK

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

الشنمء املتنوعة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بم ع اململكة    2 تجزئة العيو5   (4

العزيزية  اقماة  السعودية  العربية 

الطمبق االول  قم 11بطنجة 98888 

طنجة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( نمدية بيخي بصفته)ا( 

للشركة  الوحيدة  واملسيرة  الشريكة 

والكمئن عنوانه ب: بم ع احمد بنونة 
 قم 292 93888 تطوا5  املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( نمدية بيخي بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: بم ع احمد 

تطوا5    93888  292 بنونة  قم 

املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135841

1(9I

louardi compta

FLEC EVOL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

louardi compta
 قم 26 زنقة عشم8 املسعدي اكتب 

 قم 5 املدينة الجديدة فم8 ، 

38888، فم8 املغرب

FLEC EVOL بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب ) 
زنقة 399 الطمبق الثمني تجزئة جنة 

الزيتو5 1 بنسودة فم8 - 38838 

فم8 املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

75165

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   89

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 FLEC  : بمختصر تسميتهم  اإلقتضمء 

.EVOL
اقمول   : بإيجمز  الشركة  غرض 

ابغمل الشنمء و ابغمل عماة

تجم ة.

 ( : اكتب  عنوا5 املقر االجتممعي 
الطمبق الثمني تجزئة جنة   399 زنقة 

 38838  - فم8  بنسودة   1 الزيتو5 

فم8 املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سن .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : السيدة سهمم بواهراز 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة . 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  بواهراز  سهمم  السيدة 

 35188 جرسيف   2 الشويبر  حي 

جرسيف املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بواهراز  سهمم  السيدة 

 35188 جرسيف   2 الشويبر  حي 

جرسيف املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 47)5.

198I

louardi compta

BACHRAOUI INOX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

louardi compta
 قم 26 زنقة عشم8 املسعدي اكتب 

 قم 5 املدينة الجديدة فم8 ، 

38888، فم8 املغرب

BACHRAOUI INOX بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12   تجزئة 

الجنم5 1 طريق عي5 الشقف فم8 

38858 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75343

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BACHRAOUI INOX
-        غرض الشركة بإيجمز: نجم ة 

 inox 5املعمد
لحمم الحديد

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 12   
1 طريق عي5 الشقف  تجزئة الجنم5 

فم8 38858 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اسممعيل  البشراوي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
عي5  االندلس   12 1  قم    الجنم5 
الشقف اوالي يعقوب فم8 36122 

فم8 املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اسممعيل  البشراوي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
عي5  االندلس   12 1  قم    الجنم5 
الشقف اوالي يعقوب فم8 36122 

فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   86 بتم يخ 

.75343
191I

louardi compta

NBG CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

louardi compta

 قم 26 زنقة عشم8 املسعدي اكتب 
 قم 5 املدينة الجديدة فم8 ، 

38888، فم8 املغرب
NBG CASH بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 125 
املدينة املنو ة 63 االال فم8 - 

38878 فم8 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.78127

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   89 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ    NBG CASH الشريك الوحيد 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
اقرهم اإلجتممعي 125 املدينة املنو ة 
63 االال فم8 - 38878 فم8 املغرب 

نتيجة ل : صعوبة في التمويل.
 125 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 - فم8  االال   63 املنو ة  املدينة 

38878 فم8 املغرب. 
و عي5:

و  همبمي  العربي   السيد)ة( 
كلم  هللا  عشد  بن  ضيعة  عنوانه)ا( 
فم8   38868 طريق صفرو فم8   5

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: 125 املدينة املنو ة 63 االال فم8
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   86 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6856.
192I

MELIUS CONSULTING

STAND FOR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

MELIUS CONSULTING
 قم 49 ، زنقة سعد إبن أبي وقمص ، 
الطمبق الثمني ، اكتب  قم 3 ألزا8 

لو ين، 28128، الدا  الشيضمء 
املغرب

STAND FOR بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
يعقوب املنصو  ، زنقة الحمج 

جياللي العوفر ، الطمبق السفلي  قم 
16  - 28188 الدا  الشيضمء املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2(9859
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 82 فبراير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»بم ع يعقوب املنصو  ، زنقة الحمج 
جياللي العوفر ، الطمبق السفلي  قم 
16  - 28188 الدا  الشيضمء املغرب« 
إلى »انتجع أنفم بال8 ليفينج ، اشنى 
كو نيش  بم ع   ، الغربي  املكتب 
الدا  الشيضمء    28168  - عي5 ديمب  

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59415).
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ELOUAHABITEX

ELOUAHABITEX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ELOUAHABITEX
بم ع القد8 ملكوبة التجزئة 2 

الطمبق األول الرقم 85 . ، 98888، 
طنجة املغرب

ELOUAHABITEX بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
القد8 ملكوبة التجزئة 2 الطمبق 
األول الرقم 85 . 98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
134147

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ELOUAHABITEX

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

الخيمطة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

الطمبق   2 التجزئة  ملكوبة  القد8 

األول الرقم 85 . 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عشد السالم الوهمبي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي الكرزيمنة زنقة 11  قم 9  98888 

طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عشد السالم الوهمبي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي الكرزيمنة زنقة 11  قم 9  98888 

طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   23 بتم يخ 

.134147

194I
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اكتب السيد الحسني يوسف

MAGE2 PLANET
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب السيد الحسني يوسف
اكتب  قم EB 487 الطمبق 4 بلوك 

E تكنوبول 2 أكمدير بمي فونتي - 
اكمدير ، 8818)، اكمدير املغرب
MAGE2 PLANET بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب  قم 
53 ، الطمبق الرابع ،  واق املماونية 
، بم ع حسن بونعممني -FH 588حي 

الداخة اكمدير - اكمدير -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
54339

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   13
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MAGE2 PLANET
 : غرض الشركة بإيجمز:          -
االستعمنة بمصمد خم جية للخدامت 

BPO / CRM -
/ ITO / ESO / KP - تكوين

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
اكتب  قم 53 ، الطمبق الرابع ،  واق 
 FH املماونية ، بم ع حسن بونعممني

-588حي الداخة اكمدير - اكمدير -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحسني  هشمم  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
 4 F  قم  العمم ة  املعمو ة  دا   ب: 
سال الجديدة   11188 سال الجديدة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الحسني  هشمم  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 4 F  قم  العمم ة  املعمو ة  دا   ب: 
سال الجديدة   11188 سال الجديدة 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.54339
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LOCAT SARL

LOCAT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LOCAT SARL
زنقة واد زيز  قم 6 بقة 26 طنجة ، 

98888، طنجة املغرب
LOCAT SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة واد 
زيز  قم 6 بقة 26 طنجة 98888 

طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134(99
 86 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2822 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LOCAT SARL
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجير و 
تشغيل العقم ات اململوكة او املؤجرة

االنعمش العقم ي  
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 
واد زيز  قم 6 بقة 26 طنجة 98888 

طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اجعو5   احمد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسير  والكمئن عنوانه ب: 
الكشير   قصر   99 الربمط  قم  طريق 

98888 طنجة املغرب
- السيد)ة( فوزية يحيي  بصفته)ا( 
طريق  ب:  عنوانه  والكمئن  اسيرة  
 98888 99 قصر الكشير  الربمط  قم 

طنجة املغرب
اجعو5  ايوب  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الكشير  قصر   99 الربمط  قم  طريق 

98888 طنجة املغرب
اجعو5  انتصم   السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
الكشير  قصر   99 الربمط  قم  طريق 

98888 طنجة املغرب
اجعو5   يسرى  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
الكشير  قصر   99 الربمط  قم  طريق 

98888 طنجة املغرب
اجعو5  همجر  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
الكوسوا5  بم ع   9 االامنيبت  قطع 
طنجة   98888 حي الريمض الربمط  

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اجعو5   احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الكشير  قصر   99 الربمط  قم  طريق 

98888 طنجة  املغرب

اجعو5  انتصم   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الكشير  قصر   99 الربمط  قم  طريق 

98888 طنجة   املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.134(99
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»TE 2 CONSULTING«
إعال5 اتعدد القرا ات

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»TE 2 CONSULTING«  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: كلم 14، 

الكية اشتركة  قم 5، نمدي سمامنم 

الريفي، تمصلوحت عمملة الحوز - 

اراكش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(3719

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 15 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

تفويت  على  املصمدقة  اميلي: 

 MAGHREB ETUDES« بركة 

 ET DEVELOPPEMENT

» امثلة في شخص   REPRESENTEE

حصة   528 الشلغيتي  يونس  السيد 

 - سفم ي.  يمسي5  السيد  لفمئدة 

بمسكمل  سيمو5  السيد  وتفويت 

السيد  لفمئدة  حصة   338 بروييت 

يمسي5 سفم ي وتفويت السيد سعيد 

السيد  لفمئدة  حصة   158 صفم  

يمسي5 سفم ي.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

 MAGHREB:تحويل اسم الشركة ان

 ETUDES
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قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
تعيي5 السيد يمسي5 سفم ي كمسير 
للشركة بعد إستقملة السيد سيمو5 

بمسكمل بروييت.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
حصة   1888 يمسي5 سفم ي  السيد 

إتممعية بقيمة 188 د هم للحصة
بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 
 TE 2 CONSULTING« إسم الشركة

»SARL AU
على  ينص  الذي   :14 بند  قم 
سفم ي  يمسي5  السيد  تعيي5  اميلي: 

كمسير وحيد للشركة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145863.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

WALA MK
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 
عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب
WALA MK  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 

الكريم الخطمبي زنقة حسن بن 
اشم ك اقماة الخطمبية العمم ة ب 

 قم 83 48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
132983

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2822 ينمير   83
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 WALA :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

 MK
-        غرض الشركة بإيجمز: تأجير 

غرفة أو بقة افروبة
إدا ة اشروع سيمحي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
عشد الكريم الخطمبي زنقة حسن بن 
ب  العمم ة  الخطمبية  اقماة  اشم ك 

 قم 83 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

بوحريشة   أاي5  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: زنقة بنعطية جنم5 اطلس 
 قم 6 الحي الشتوي  48888 اراكش 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بوحريشة   أاي5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
زنقة بنعطية جنم5 اطلس  قم 6 الحي 

الشتوي  48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.132983
19(I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

PASSION NÉE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 
عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب
PASSION NÉE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املتجر  قم 

226 الحي الصنمعي سيدي غمنم 
48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
132977

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 29 
نونبر 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 PASSION NÉE
-        غرض الشركة بإيجمز: تصنيع 

األثمث و املنتوجمت الزخرفية
تمجر أثمث وأغراض الديكو 

تمجر أو وسيط استيراد وتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: املتجر 
 قم 226 الحي الصنمعي سيدي غمنم 

48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 99 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اخويد�سي  سمير  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير   بريك  بصفته)ا( 
اقماة تمملولكت   (1 فيال  عنوانه ب: 
 يمض السالم طريق الشيضمء  48888 

اراكش املغرب
زينب زنيبر بصفته)ا(  السيد)ة(   -
 (1 فيال  بريكة والكمئن عنوانه ب: 
اقماة تمملولكت  يمض السالم طريق 

الشيضمء  48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اخويد�سي  سمير  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
تمملولكت  يمض  اقماة   (1 فيال  ب: 
 48888 الشيضمء   طريق  السالم 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.132977

199I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

CLAY CULTURE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 
عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب
CLAY CULTURE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 
الحرية بم ع اوالي الحسن اقماة 

البردعي  قم 82 جيليز 48888 
اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

132969
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 CLAY بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

CULTURE
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

أو وسيط لالستيراد والتصدير
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املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الحسن  الحرية بم ع اوالي  سمحة 
اقماة البردعي  قم 82 جيليز 48888 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

 AHMAD ADEEL السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
 FLAT 2 QUEENSCROFT :عنوانه ب
 - HOUSE 22 THORNREY CLOSE

لند5 انجلترا
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
 AHMAD ADEEL السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 FLAT 2 QUEENSCROFT HOUSE
لند5   -  22 THORNREY CLOSE

انجلترا
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.132969
288I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

JULIAN CONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 
عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب
JULIAN CONSULTING بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 
الحرية بم ع اوالي الحسن اقماة 

البردعي  قم 82 جيليز 48888 
اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133225
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   31
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

JULIAN CONSULTING
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 
إدا ة أو خدامت االستغالل التجم ي 
إعال5   ، اتصمالت   ، فنية  )وكملة 

واستشم ات(.
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الحسن  الحرية بم ع اوالي  سمحة 
اقماة البردعي  قم 82 جيليز 48888 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

 ZIMMER JULIAN السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
  RUE DE LA TOUR  36 عنوانه ب: 

ROMBAS  57128  فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

 ZIMMER JULIAN السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
  RUE DE LA TOUR  57128  36

ROMBAS  فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.133225

281I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

KECH STORY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 
عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب
KECH STORY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 

الحرية بم ع اوالي الحسن اقماة 
البردعي  قم 82 جيليز 48888 

اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1332(3
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 KECH :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

STORY
-        غرض الشركة بإيجمز: بيت 

الضيمفة أو اشغل الريمض
تمجر أو وسيط استيراد وتصدير

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الحسن  الحرية بم ع اوالي  سمحة 
اقماة البردعي  قم 82 جيليز 48888 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

 GALLERAND السيد)ة(   -

SEBASTIEN بصفته)ا( بريك اسير  
زنقة صو ية   18 والكمئن عنوانه ب: 

اراكش   48888 اقماة  ا�سي جيميز 

املغرب

 RICARD Dorothée السيد)ة(   -

بريكة اسيرة  بصفته)ا(   Charlène
زنقة صو ية   18 والكمئن عنوانه ب: 

اراكش   48888 اقماة  ا�سي جيميز 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

 GALLERAND السيد)ة(   -

اسير  بصفته)ا(   SEBASTIEN

اسير   بريك  ب:  عنوانه  والكمئن 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.1332(3

282I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MANNIKOU KECH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 

عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب

MANNIKOU KECH  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 
الحرية بم ع اوالي الحسن اقماة 

البردعي  قم 82 جيليز 48888 
اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133411
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 MANNIKOU KECH
-        غرض الشركة بإيجمز: اطعم

اتعهد انمسشمت 
العروض  فعمليمت  اقمول 

واملهرجمنمت الفنية
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الحسن  الحرية بم ع اوالي  سمحة 
اقماة البردعي  قم 82 جيليز 48888 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

HEMAT JEAN- السيد)ة(   -
بريك  بصفته)ا(   PHILIPPE JOEL
 22 ب:  عنوانه  والكمئن  وحيد 
  RUE M BOURDARIAS  94148

ALFORTVILLE  فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

HEMAT JEAN- السيد)ة(   -

اسير  بصفته)ا(   PHILIPPE JOEL

 RUE  22 ب:  عنوانه  والكمئن 

  M BOURDARIAS  94148

ALFORTVILLE  فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133411

283I

SUPER SERVICE ATLAS

SUPER SERVICE ATLAS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SUPER SERVICE ATLAS

 MAGASIN SIS A AVENUE

 ALLAL BEN ABDELLAH NR 15

 EL HAJEB ، 51000، EL HAJEB

MAROC

SUPER SERVICE ATLAS بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل 

بشم ع عالل بن عشدهللا  قم 15 

الحمجب 51888 الحمجب -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(385

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SUPER SERVICE ATLAS

-        غرض الشركة بإيجمز: - بيع 

وإصالح املعدات اإللكترونية

- استيراد و تصدير

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

احل بشم ع عالل بن عشدهللا  قم 15 

الحمجب 51888 الحمجب -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
ااي5 بصفته)ا(  ابمبم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب: بم ع عالل 
بن عشدهللا  قم 15 الحمجب 51888 

الحمجب املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ااي5 بصفته)ا(  ابمبم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب: بم ع عالل 
بن عشدهللا  قم 15 الحمجب 51888 

الحمجب املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.5(385
284I

TOP INFORMATION TECHNOLOGIE

 TOP INFORMATION
TECHNOLOGIE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

 TOP INFORMATION
TECHNOLOGIE

عمم ه 229 بقة 2 حي الفتح الربمط 
، 18158، الربمط املغرب
 TOP INFORMATION

TECHNOLOGIE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ه 229 
بقة 2 حي الفتح الربمط - 18158 

الربمط املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.98321

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   18 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 TOP الوحيد  الشريك  ذات 
  INFORMATION TECHNOLOGIE
اشلغ  أسمملهم 28.888 د هم وعنوا5 
اقرهم اإلجتممعي عمم ه 229 بقة 2 
الربمط   18158  - الربمط  الفتح  حي 
اي  اجراء  لعدم   : ل  نتيجة  املغرب 

نشمط.
عمم ه  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 - الربمط  الفتح  حي   2 بقة   229

18158 الربمط املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( خملد  والزين و عنوانه)ا( 
االدا ي   الحي  الرحمانة  زنقة   61
)ة(  الربمط املغرب كمصفي   18818

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم 133395.
285I

Fiduciaire FICOTRAV

 SARLAU( شركة كدر غرديناج
)GARDIENNAGE KDR STE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

Fiduciaire FICOTRAV
 Avenue Mohamed V N° 2(3
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 SARLAU( بركة كد  غردينمج
 (GARDIENNAGE KDR STE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
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الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 22 
زنقة الداخلة الحي الجديد أ فود - 

52288 ا فود املغرب
تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
16629

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   16
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 
 SARLAU( غردينمج  كد   بركة 

.(GARDIENNAGE KDR STE
غرض الشركة بإيجمز : اقمولة في 

حراسة املشمني العماة أو الخمصة.
 22 :  قم  عنوا5 املقر االجتممعي 
 - أ فود  الجديد  الحي  الداخلة  زنقة 

52288 ا فود املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
 1.888   : قدو ي  زكريمء  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :
عنوانه)ا(  قدو ي  زكريمء  السيد 
زنقة الداخلة الحي الجديد   22  قم 

أ فود 52288 ا فود املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا(  قدو ي  زكريمء  السيد 
زنقة الداخلة الحي الجديد   22  قم 

أ فود 52288 ا فود املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملربيدية  بتم يخ 23 ينمير 

2823 تحت  قم 3).

286I

Fiduciaire FICOTRAV

 SARLAU( شركة سهيلة نيفوس
)NEGOCE-SOUHAILA STE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 2(3

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 SARLAU( 8بركة سهيلة نيفو

 (NEGOCE-SOUHAILA STE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر 

اللحمين عرب الصشمح زيز ا فود - 

52288 ا فود املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

16661

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   23

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

 SARLAU( نيفو8  سهيلة  بركة 

.(NEGOCE-SOUHAILA STE

بيع   -  : بإيجمز  الشركة  غرض 

املتالبيمت القديمة للحديد.

- التجم ة.

قصر   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

 - ا فود  زيز  الصشمح  عرب  اللحمين 

52288 ا فود املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السهلي  السالم  عشد  السيد 

د هم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة . 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :

السهلي  السالم  عشد  السيد 

املعمضيد  العشمدلة  قصر  عنوانه)ا( 

عرب الصشمح زيز ا فود 52288 ا فود 

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

السهلي  السالم  عشد  السيد 

املعمضيد  العشمدلة  قصر  عنوانه)ا( 

عرب الصشمح زيز ا فود 52288 ا فود 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 83 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 141.

287I

Fiduciaire FICOTRAV

شركة إناسنور بويلدينغ 

 SARLAU BUILDING(

)INASNOUR STE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Fiduciaire FICOTRAV

 Avenue Mohamed V N° 2(3

 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،

ERFOUD MAROC

 SARLAU( بركة إنمسنو  بويلدينغ

 (BUILDING INASNOUR STE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر 

حنمبو جممعة عرب الصشمح غريس 

أ فود - 52288 ا فود املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

16665

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   28
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 
 SARLAU( بويلدينغ  إنمسنو   بركة 

.(BUILDING INASNOUR STE
غرض الشركة بإيجمز : اقمولة في 

األبغمل املختلفة أو الشنمء.
قصر   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
حنمبو جممعة عرب الصشمح غريس 

أ فود - 52288 ا فود املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
عمم ي  أاي5  احمد  السيد 
د هم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :
عمم ي  أاي5  احمد  السيد 
 52288 حي النهضة أ فود  عنوانه)ا( 

ا فود املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
عمم ي  أاي5  احمد  السيد 
 52288 حي النهضة أ فود  عنوانه)ا( 

ا فود املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 83 بتم يخ  بمليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 143.
28(I

Fiduciaire FICOTRAV

 SARLAU( شركة امرغوش
)AMARGAUCHE STE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

Fiduciaire FICOTRAV



4387 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

Avenue Mohamed V N° 2(3
 ERFOUD TEL: 0535576458

 /0673417900، 52200،
ERFOUD MAROC

 SARLAU( بركة اارغوش
AMARGAUCHE STE( بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر اوالد 

الزهراء عرب الصشمح زيز ا فود - 
52288 ا فود املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
16677

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   38
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 
 SARLAU( اارغوش  بركة   :

.(AMARGAUCHE STE
-األبغمل   : غرض الشركة بإيجمز 

املختلفة أو الشنمء.
-االستغالل الفالحي.

قصر   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
اوالد الزهراء عرب الصشمح زيز ا فود 

- 52288 ا فود املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
العمم ي  الرزاق  عشد  السيد 
د هم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة .
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :
العمم ي  الرزاق  عشد  السيد 
عرب  ابحر  اوالد  قصر  عنوانه)ا( 
ا فود   52288 ا فود  زيز  الصشمح 

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
العمم ي  الرزاق  عشد  السيد 

عرب  ابحر  اوالد  قصر  عنوانه)ا( 

ا فود   52288 ا فود  زيز  الصشمح 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 87 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 159.

289I

MA-LEX

PMN STUDIOS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MA-LEX

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19

 AVENUE MLY ISMAIL RESD

 MLY ISMAIL 5EME ETG N19،

90000، TANGER MAROC

PMN STUDIOS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي اسممعيل اقماة اوالي 

اسممعيل  قم 22 الطمبق الخماس 

 قم 19  98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134545

بمقت�سى  عقد اوثق اؤ خ في 27 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 PMN بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

STUDIOS

-        غرض الشركة بإيجمز: انتمج 

الوسمئط الرقمية 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بم ع اوالي اسممعيل اقماة اوالي 

الخماس  الطمبق   22 اسممعيل  قم 

 قم 19  98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 188.888 
 988  : امليموني  اكرم  السيد  د هم، 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .
الوكيلي االد ي�سي   السيدة بيممء 
د هم   188 بقيمة  حصة   188  :

للحصة .
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
امليموني  اكرم  السيد)ة(   -
املسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي الزاوية بم ع خملد ابن الوليد  قم 

77  13888 املضيق املغرب
الوكيلي  بيممء  السيد)ة(   -
االد ي�سي  بصفته)ا( بريكة والكمئن 
عنوانه ب: بم ع جشل العيم�سي اركب 
انم ة الشممل بلوك 5 عمم ة ب ط 2 
ش 18 غرابو  93888 تطوا5  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
امليموني  اكرم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي الزاوية بم ع خملد ابن الوليد  قم 

77  13888 املضيق  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.134545
218I

العيمط زينب

AGORA CONSTRUCTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

العيمط زينب
بم ع الداي ولد سيدي بمبم زنقة 

 AV DAY 5الوالء اقماة الصفم تطوا

 OULD SIDI BABA IMM SAFA

 TETOUAN، 93030، TETOUAN

املغرب

AGORA CONSTRUCTION بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
اعركة انوال  قم 16 الطمبق اال �سي 

 قم 3 تطوا5 93888 تطوا5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32947
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 27 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AGORA CONSTRUCTION
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الترويج العقم ي
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
اعركة انوال  قم 16 الطمبق اال �سي 

 قم 3 تطوا5 93888 تطوا5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
بكو   هللا  عشد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
12 بم ع بوغمفر حي النرجس  38888 

فم8 املغرب
- السيد)ة( زكريمء بكو  بصفته)ا( 
 12 بريك اسير والكمئن عنوانه ب: 
 38888 النرجس   حي  بوغمفر  بم ع 

فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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- السيد)ة( زكريمء بكو  بصفته)ا( 

بم ع   12 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

فم8   38888 النرجس   حي  بوغمفر 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.32947

211I

CAB ADVICE

MED AGRI CAPITAL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

CAB ADVICE

بم ع احمد الخماس عمم ة  قم 

)14 الطمبق األول بقة  قم 2 ، 

16888، سيدي قمسم املغرب

MED AGRI 100.000 بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

االبطمل  قم 4 اكدال الربمط 15 . 

18898 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166217

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   84

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 MED بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

AGRI 188.888

-        غرض الشركة بإيجمز: - ادا ة 

املز عة

- استيراد وتصدير 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

 .  15 الربمط  اكدال   4 االبطمل  قم 

18898 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة 99  )سنة (.

الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لحمودات   اسماة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تكنة   الطملب  بئر  ابشل  اوالد  دوا  

16888 سيدي قمسم  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لحمودات   اسماة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تكنة   الطملب  بئر  ابشل  اوالد  دوا  

16888 سيدي قمسم   املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.166217

212I

اكتب الخبرة في املحمسشة

STE ZENOBAK SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

اكتب الخبرة في املحمسشة

28 زنقة ابن بطوطة ، 52888، 

الرابيدية املغرب

STE ZENOBAK SARL AU بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الواد لحمر  قم 265  52888 

الربيدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

16787

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

ZENOBAK SARL AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

و بة    2- الكهربمئية.  التركيشمت   1-

الكهربمئية  اآلالت  إصالح  و  لتلفيف 

وغيرهم.-3 األبغمل املختلفة.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 52888  265 تجزئة الواد لحمر  قم 

الربيدية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عشد الرحمن ايت عشد 

وبريك  اسير  بصفته)ا(  اعلي  هللا 

وحيد والكمئن عنوانه ب: تجزئة الواد 

الربيدية   52888   265 لحمر  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عشد الرحمن ايت عشد 
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  اعلي  هللا 
لحمر  قم  الواد  تجزئة  ب:  عنوانه 

265  52888 الربيدية املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.16787

213I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

ZAHR TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS
 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES
MAROC

ZAHR TRAVAUX  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 34 ، تجزئة 

توفيق ، طريق بركم5 - -  وجدة 
املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2((99
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم     ZAHR TRAVAUX
اقرهم  وعنوا5  د هم   288.888
اإلجتممعي 34 ، تجزئة توفيق ، طريق 
 : وجدة املغرب نتيجة ل    -  - بركم5 

ازاة اقتصمدية.
 ،  34 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
تجزئة توفيق ، طريق بركم5 - -  وجدة 

املغرب. 
و عي5:

السيد)ة(  احمد   علمي حسني و 
عنوانه)ا( فم8 38888 فم8 املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2823 تحت  قم 539.
214I

احمد حسني العكم ي

اريمار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة
احمد حسني العكم ي

61 زنقة يوغوسالفيم امر الغندو ي 
عمم ة الغندو ي الطمبق الثمني 

بقة  قم 6 جليز اراكش ، 48888، 
اراكش املغرب

ا يمم  بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بلدية 
املشو  القصشة  قم 21 د ب 

هشتوكة - 48888 اراكش املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.13863

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2883 دجنبر   15 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
»288.888 د هم« أي ان »188.888 
عن  د هم«   388.888« إلى  د هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   82 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2884 تحت  قم 28418.
215I

TAX MOROCCO CONSULTING

AUTO VALLEY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

TAX MOROCCO CONSULTING
 BD ABDELMOUMEN IMM
 PASTEUR BUILD 3eme ETG

 N°3 PLACE PASTEUR ، 20360،
CASABLANCA MAOC

AUTO VALLEY بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل 

1 اشنى SUNQ تجزئة 1391 

املنطقة الصنمعية سمبينو النواصر 

الدا الشيضمء - - 27888 املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.424699

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم   2823 ينمير   31 في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   1.888.888«

 5.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )5913).

216I

AGC CONSULTING

STOCKAF سطوكاف
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

AGC CONSULTING

258، زاوية بم ع اوالي يوسف 

وبو دو، الطمبق 4، بقة 11 ، 

28848، الدا  الشيضمء املغرب

سطوكمف STOCKAF بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  اينمء 

املحمدية - 28))2  املحمدية 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.523

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2822 أكتوبر   1( في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

سطوكمف  الوحيد  الشريك  ذات 

اشلغ  أسمملهم    STOCKAF

اقرهم  وعنوا5  د هم   1.598.888

  2((28 اإلجتممعي  اينمء املحمدية - 

إخالء   : ل  نتيجة  املغرب  املحمدية 

العمم  امللك  استغالل  ان  الشركة 

حكم  صدو   إثر  املحمدية(  )اينمء 
نهمئي ان احكمة االستئنمف اإلدا ية 

بملربمط ، 
ذاتية  أاوال  أ5  ؤو8  االحظة 
اململ  ان  بع  أ8  أقل  الشركة 
قمنو5  ان   (6 املمدة  إلى   

ً
واستنمدا

 ،13/2/1997
الغيمب التمم ألي نشمط للشركة 
في  الشريك  و غشة  سنوات  لعدة 

التخلي على اشروعه..
اينمء  ب   التصفية  اقر  حدد  و 
املحمدية  - 28))2  املحمدية املغرب. 

و عي5:
السيد)ة( عمدل  كموي و عنوانه)ا( 
9 االلفة  بم ع واد د عة اج 8  قم 
املغرب  الشيضمء   الدا    28888

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 363.
217I

M.O  FINANCE CONSEIL

تولوز كار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة
M.O  FINANCE CONSEIL

 ANGLE  AV ALLAL EL FASSI ET
  AV YAACOUB EL MANSOUR

 IMM 24 (ESPACE ASSAFWA(

 3eme ETAGE BUREAU 22

 GUELIZ MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

تولوز كم  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي   قم 

138 بم ع احمد 5 بقة  قم 16 

الجديدة - -  الجديدة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(77

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم  فع   2823 ينمير   38 في  املؤ خ 

 أسممل الشركة بمشلغ قد ه »48.888 

د هم« أي ان »CAPITAL د هم« إلى 

»188.888 د هم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة  بتم يخ 14 فبراير 

2823 تحت  قم 29744.

21(I

AUDIT EXPERTISE

 CHEETAH WORLD WIDE

LOGISTICS - CWWL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

AUDIT EXPERTISE

 3(3bis, boulevard Mohamed

 V, Etage 4, N° 15 ، 20310،

Casablanca Maroc

 CHEETAH WORLD WIDE

LOGISTICS - CWWL بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
املسيرة، زنقة 6 اكتوبر،  قم 

6، طمبق 3، بقة 3  28188 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571197

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 CHEETAH WORLD WIDE

LOGISTICS - CWWL
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 - غرض الشركة بإيجمز:          -
تجم ة التجزئة في األكشمك واألسواق.
بمستثنمء  التجزئة،  تجم ة   -
والد اجمت  املحركمت  ذات  املركشمت 

النم ية.
- براء، بيع، وتوزيع الشضمئع.

 - االستيراد والتصدير.
- النقل الوطني والدولي للشضمئع. 

- انمولة الشضمئع.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
املسيرة، زنقة 6 اكتوبر،  قم 6، طمبق 

3، بقة 3  28188 الدا الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( وئمم اغفو   بصفته)ا( 
48، زنقة  بريكة والكمئن عنوانه ب: 
ليل، اايل زوال، بقة 18، طمبق 85، 
بلفدير 28388 الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( وئمم اغفو   بصفته)ا( 
زنقة   ،48 والكمئن عنوانه ب:  اسير 
ليل، اايل زوال، بقة 18، طمبق 85، 
بلفدير 28388 الدا الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.571197
219I

GLOFID

OYIS MARKETING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

GLOFID

196 بم ع السفير بن عمئشة الطمبق 
الثمني الرقم 4 ، 28388، الدا  

الشيضمء املغرب
OYIS MARKETING بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 61 بم ع 
اللة اليمقوت تقمطع اصطفى 

املعمني الطمبق 1 الرقم 56 - 28888 
الدا الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(7351
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   16 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
OYIS MARKETING  اشلغ  أسمملهم 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
اليمقوت  اللة  بم ع   61 اإلجتممعي 
 1 الطمبق  املعمني  اصطفى  تقمطع 
الدا الشيضمء   28888  -  56 الرقم 
املغرب نتيجة ل : عدم بلوغ االهداف 

املسطرة.
 61 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
بم ع اللة اليمقوت تقمطع اصطفى 
املعمني الطمبق 1 الرقم 56 - 28888 

الدا الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  اوازي  ايمم5   السيد)ة( 
 29 الزنقة  العيو5  حي  عنوانه)ا( 
الرقم 5 28888 الدا الشيضمء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59467).

228I

FLASH ECONOMIE

KOURDIL SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KOURDIL SERVICES

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكمتب 

ام ينم طمبق 3 اكتب 19 بم ع عشد 
الكريم بنجلو5  فم8

 19 بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية
عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية 

اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم
KOURDIL SERVICES

- غرض الشركة بإيجمز: التجم ة ، 
الشراء ، إعمدة الشيع ، نقل الشضمئع

اكمتب  االجتممعي:  املقر  عنوا5 
بم ع عشد   19 اكتب   3 ام ينم طمبق 

الكريم بنجلو5  فم8 -
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة )سنة(: 99
 18.888 الشركة:  اشلغ  أسممل 

د هم
والعمئلية  الشخصية  األسممء 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير
السيد عشد اللطيف الحمنير

السيد عمدل كو دي
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8  التجم ية 

2823 تحت  قم 73495
221I

FLASH ECONOMIE

FIRST SHOT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

FIRST SHOT
 بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 أسمملهم:188888 د هم

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 4 زنقة 
صفمقس -  الدا  الشيضمء

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
 29 بتم يخ   املؤ خ في الدا  الشيضمء 
ينمير 2815 تم تغيير نشمط الشركة و 
املمدة 3 ان النظمم األسم�سي للشركة 

كملتملي: 

تطوير هندسة الحمسوب
إنشمء تطشيقمت الهمتف املحمول

املشو ة واملسمعدة في تكنولوجيم 

املعلوامت واالتصمالت الجديدة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 24 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

ام 8 2815 تحت  قم 7)885714

222I

FLASH ECONOMIE

BERRADAS CREATION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

BERRADAS CREATION بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع اللة 

اليمقوت وزنقة العرعم  عمم ة 9 

الطمبق 4  الشقة 17 اقماة كمليس  

28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571867

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BERRADAS CREATION

-        غرض الشركة بإيجمز: صنع 

املجوهرات اليدوية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

اللة اليمقوت وزنقة العرعم  عمم ة 9 

اقماة كمليس    17 الشقة    4 الطمبق 

28888 الدا  الشيضمء -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

برادة  الرحمم5  عشد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(   بريك والكمئن عنوانه ب: 

اسعود سيدي  تجزئة اوالي    397

سعيد  58888 اكنم8 املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

برادة  الرحمم5  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اسعود سيدي  تجزئة اوالي    397

سعيد  58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571867

223I

STE FIDUKARS SARL

ATLAS HBAB
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

STE FIDUKARS SARL

 LOT DU CENTR OUARZAZATE،

45000، OUARZAZATE MAROC

ATLAS HBAB بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 

 ANOUNIZME IMIDR , TINGHIR

TINGHIR 88)45 - املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2271

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم   2816 دجنبر   31 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   1.488.888«

 2.888.888« إلى  د هم«   688.888«

د هم« عن طريق :  إدامج احتيمطي أو 

أ بمح أو عالوات إصدا  في  أ8 اململ.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو زازات  بتم يخ 13 ام 8 

)281 تحت  قم 391.

224I

همجر برونت

 STE. HAJAR PRONET SARL

AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

همجر برونت

حي الهدى بم ع إبن احراز قم 11 

وجدة ، 68888، وجدة املغرب

 STE. HAJAR PRONET SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

إبن  بد عمم ة املهندسي5 الطمبق 

الخماس الشقة35 وجدة  - 68888 

وجدة  املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

3(693

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2821 دجنبر   81

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 STE.  : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.HAJAR PRONET SARL AU

أعممل   : بإيجمز  الشركة  غرض 

اختلفة

تنظيف

التجم ة.

زنقة   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

الطمبق  املهندسي5  عمم ة  إبن  بد 

 68888  - الخماس الشقة35 وجدة  

وجدة  املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : السيدة ايراوي همجر  

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  السيدة ايراوي همجر  

 11 حي الهدى بم ع إبن احراز قم 

وجدة  68888 وجدة  املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة ايراوي همجر  

 11 حي الهدى بم ع إبن احراز قم 

وجدة 68888 وجدة  املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   27 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2822 تحت  قم 314.

225I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE CAFE OUARRACH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE AYAD CONSULTING SARL

 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA

 2EME ETAGE APPT N°9 ،

60000، OUJDA MAROC

STE CAFE OUARRACH بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة  قم 

19 تجزئة حدائق وجدة طريق عي5 

بني اطهر  68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48473

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CAFE OUARRACH

-        غرض الشركة بإيجمز: اقهى

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة حدائق وجدة   19 تجزئة  قم 

طريق عي5 بني اطهر  68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

و اش  احمد  السيد)ة(   -

والكمئن  الشركة  اسير  بصفته)ا( 

عنوانه ب: تجزئة حدائق وجدة بم ع 
زايد بن سلطم5  قم 1 وجدة 68888 

وجدة املغرب

و اش  سفيم5  السيد)ة(   -

والكمئن  الشركة  اسير  بصفته)ا( 

الشلجيكية  بملديم   اقيم  ب:  عنوانه 

68888 وجدة املغرب

- السيد)ة( انس و اش بصفته)ا( 

اقيم  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 

وجدة   68888 الفرنسية  بملديم  

املغرب

- السيد)ة( فمطمة الزهراء صديق 

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

بن  زايد  تجزئة حدائق وجدة بم ع 

وجدة   68888 وجدة   1 سلطم5  قم 

املغرب
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الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

و اش  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بن  زايد  تجزئة حدائق وجدة بم ع 

وجدة   68888 وجدة   1 سلطم5  قم 

املغرب

و اش  سفيم5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 68888 الشلجيكية  بملديم   اقيم 

وجدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   25 بتم يخ 

.48473

226I

TOURGHALI CONSTRUCTION

 TOURGHALI

CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

TOURGHALI CONSTRUCTION

 AVENUE MOULAY ISMAIL 14

 RESIDENCE  MOULAY ISMAIL

 3EME ETAGE N° 9 ، 90000،

TANGER MAROC

 TOURGHALI CONSTRUCTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي اسممعيل 14 اقماة اوالي 

اسممعيل الطمبق 3  قم 9 - 98888 

طنجة املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

134(89

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2823 فبراير   81

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.TOURGHALI CONSTRUCTION

اعممل   : بإيجمز  الشركة  غرض 

الشنمء املختلفة.

بم ع   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

اوالي  اقماة   14 اسممعيل  اوالي 
 98888 - 9 3  قم  اسممعيل الطمبق 

طنجة املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : التركملي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  التركملي  احمد  السيد 

طنجة 98888 طنجة املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  التركملي  احمد  السيد 

طنجة 98888 طنجة املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   89 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 9)2625.

227I

DICKSSON BUSINESS & LAW FIRM

ETHOS BRANDING
إعال5 اتعدد القرا ات

 DICKSSON BUSINESS & LAW

FIRM

 RUE JEAN JAURES, ,23

 QUARTIER GAUTHIER ، 20060،

CASABLANCA MAROC

ETHOS BRANDING »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: سمحة 

الحرية، زاوية بم ع احمد الخماس 
وبم ع اوالي الحسن، اقماة 

البردعي، املشنى ب - 28888 اراكش 
املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.153(
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 21 بتنبر 2822
تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
سهم ان   588 املوافقة على نقل   .1
السيد سعد البرتو الى السيد بوقنوف 

سعيد.
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
انتهمء والية املسير املسمعد السيد   .2

سعد البرتو.
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
اريم  سليم  بن  السيدة  تعيي5   .3

اسيرة جديدة
على  ينص  الذي   :4 قرا   قم 
اميلي: تحويل الشركة الى بركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي:  
املعدل  األسم�سي  النظمم  اعتممد 

للشركة.
على  ينص  الذي   :2 بند  قم 
اميلي:  الصالحيمت إلتممم اإلجراءات 

الشكلية
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   86 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144584.
22(I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

LOC 38
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة.

 STE CABINET CONSEIL
KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI
 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،
OUARZAZATE MAROC

LOC 38 بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 389 
8 الحي املحمدي  - 45888 و زازات 

املغرب
تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
12137

 84 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2822 أكتوبر 
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 LOC  : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.3(
تأجير    : بإيجمز  الشركة  غرض 

سيم ات بدو5 سمئق.
عنوا5 املقر االجتممعي :  قم 389 
8 الحي املحمدي  - 45888 و زازات 

املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
 1.888   : السيد ابرف الراوش 
حصة بقيمة 188.888 د هم للحصة 
 1888  : الراوش  ابرف  السيد 

بقيمة 188.888 د هم.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

وصفمت واواطن الشركمء :
السيد ابرف الراوش عنوانه)ا( 
 قم 389 8 الحي املحمدي  45888 

و زازات املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
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السيد ابرف الراوش عنوانه)ا( 
 قم 389 8 الحي املحمدي  45888 

و زازات املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 1( بتم يخ  بو زازات   االبتدائية 

أكتوبر 2822 تحت  قم 434.

229I

(COMPTABLE( اكتب املحمسشة

)TACOSTY)S.A.R.L
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

(COMPTABLE( اكتب املحمسشة
زنقة فم8 اقماة  يمض املدينة 
الطمبق الثمني  قم 28 بركم5 ، 

68888، بركم5 املغرب
TACOSTY(S.A.R.L( بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 53 طريق 
السعيدية حي املجد بركم5 - 63888 

بركم5 املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.6845

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في )8 يوليوز 2822 تقر  حل 
ذات  بركة   )TACOSTY(S.A.R.L
اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 
اقرهم  وعنوا5  د هم   98.888
حي  السعيدية  طريق   53 اإلجتممعي 
بركم5 املغرب   63888  - املجد بركم5 

نتيجة لعجز املي.
و عي5:

و  بوجمعموي  يحيى   السيد)ة( 
  HLM BELLEVUE BTK عنوانه)ا( 
HYERES 3488) فرنسم كمصفي )ة( 

للشركة.
و  الو طم�سي  يوسف   السيد)ة( 
حي  السعيدية  طريق   53 عنوانه)ا( 
املغرب  بركم5   63888 بركم5  املجد 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بتم يخ )8 يوليوز 2822 وفي 53 طريق 
 63888  - السعيدية حي املجد بركم5 

بركم5 املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   82 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 66.
238I

Fiduciaire Eco-Galaxie

أفرتيس كار
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

Fiduciaire Eco-Galaxie
 lot al amane gh18 imm 146 N°
 1 bureau1 ain sebaa casablanca

، 20550، casablanca maroc
أفرتيس كم  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 امر 
ار8 السلطم5 الرقم 3 الطمبق 1 
الشيضمء  - 28683 الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3((177
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2822 تقر  حل  81 دجنبر  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ  كم    أفرتيس  الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
ار8  امر   26 اإلجتممعي  اقرهم 
السلطم5 الرقم 3 الطمبق 1 الشيضمء  
  : الشيضمء املغرب نتيجة ل   28683 -
كوفيد  بعد  للقطمع  صعشة  وضعية 

19  و عدم ابتغمل الشركة.
امر   26 و حدد اقر التصفية ب 
 1 الطمبق   3 الرقم  السلطم5  ار8 
الشيضمء  - 28683 الشيضمء  املغرب. 

و عي5:
و  العوادي  احمد   السيد)ة( 
 37 5  قم  بلوك   1 السالم  عنوانه)ا( 
28648 الشيضمء   اهل لغالم الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 26 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 55979).
231I

International Juris Consulting

 Atlas Invest Holding
Offshore

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وفمة بريك

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
  Atlas Invest Holding Offshore

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع ولي 
العهد 3)1 احل  قم 1 98888 

طنجة  اململكة املغربية.
وفمة بريك

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(5947

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تم اإلعالم  22 نونبر  املؤ خ في 
جيرا د جمك دينيس   بوفمة الشريك  
على  حصصه  توزيع  و  أنسملدي 
 لرسم اإل اثة املؤ خ في 83 

ً
الو ثة تشعم

فبراير 2822 بملشكل األتي :
السيد)ة( السيدة فرانسي5 أ ليت  
ام كو5  زوجة أنسملدي  ،  58 حصة 

.
السيدة كم ولي5 نيكول  السيد)ة( 
 58   ، أنسملدي زوجة بيكمزو   ام ي  

حصة .
السيد)ة( السيدة سمند ين نمتملي  

أنسملدي  ،  58 حصة .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2486.
232I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

AGHANIM
إعال5 اتعدد القرا ات

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 85

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

AGHANIM »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حي 

االذاعة زنقة 17  قم 5) عي5 الشق 

- 28153 الدا  الشيصمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.151277

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 28 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

السيد  للمسيرين  صالحيمت  انح 

اوالي عشد هللا بولشمز والسيد اختم  

جميع  بيع  واستكممل  لتنفيذ  بيوي 

و   TF N ° 72.657 / C العقم ات  

C / 38.4(6

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي:  

للمسيرين فيمم يتعلق  انح السلطة  

، وتوقيع أي صك وعد بملشيع  بملشيع 

وسند بيع نهمئي

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تقييد تفويض املسيرين السيد اوالي 

عشد هللا بولشمز والسيد اختم  بيوي 

ينمير   1 ان  اعتشمً ا  سنوات   3 ملدة 

2823 ، قمبلة للتجديد بمتفمق ضمني 

ام لم يقر  الشركمء خالف ذلك

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

اميلي: تقييد تفويض املسيرين السيد 

اوالي عشد هللا بولشمز والسيد اختم  

 1 ان  اعتشمً ا  سنوات   3 ملدة  بيوي 

قمبلة للتجديد بمتفمق   ،  2823 ينمير 

خالف  الشركمء  يقر   لم  ام  ضمني 

للمسيرين فيمم  انح السلطة   ذلك.  

، وتوقيع أي صك وعد  يتعلق بملشيع 

بملشيع وسند بيع نهمئي
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 338)5).

233I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

Sunpress
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC

Sunpress بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 81 زنقة 
الحمج عمر  يفي الطمبق االول 

الشقة  قم 2 28888 الدا  الشيضمء 

-إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572837

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Sunpress

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
أنشطة أفالم و الفيديو والتليفزيو5

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 81 
زنقة الحمج عمر  يفي الطمبق االول 

الشقة  قم 2 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عمدل زائر بصفته)ا(  السيد)ة(   -

بريك وحيد و اسير للشركة والكمئن 

بم ع  السممعلة  حي  ب:  عنوانه 

سطمت   26888  497 بنقيط  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عمدل زائر بصفته)ا(  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 497 بنقيط  قم  بم ع  السممعلة 

26888 سطمت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572837

234I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

Webwave
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC

Webwave بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 81 زنقة 
الحمج عمر  يفي الطمبق االول 

الشقة  قم 2  28888 الدا  الشيضمء 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572835

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Webwave

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
أنشطة األفالم  و الفيديو و التلفزيو5 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 81 
زنقة الحمج عمر  يفي الطمبق االول 

الشقة  قم 2  28888 الدا  الشيضمء 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عمدل زائر  بصفته)ا( 

بريك وحيد و اسير للشركة والكمئن 

بم ع  السممعلة  حي  ب:  عنوانه 

سطمت   26888  497 بنقيط  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عمدل زائر  بصفته)ا( 

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 497 بنقيط  قم  بم ع  السممعلة 

26888 سطمت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572835

235I

MOORISH

DOLIKA SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MOORISH
39 بم ع اللة اليمقوت الطمبق 5 
الشقة د 39 بم ع اللة اليمقوت 

الطمبق 5 الشقة د، 28888، الدا  
الشيضمء املغرب

DOLIKA SARL AU  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 39 بم ع 
اللة اليمقوت الطمبق 5 الشقة د 

28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
571599

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 DOLIKA SARL AU
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
وبيع  وبراء  الشنمء  اواد  وبراء  بيع 
قطع غيم  املركشمت وخداة وصيمنة 

وإصالح املركشمت
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 39 
5 الشقة  بم ع اللة اليمقوت الطمبق 

د 28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 
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- السيد)ة( الصديق ايت عشو علي 
والكمئن  الشركة   اسير  بصفته)ا( 
الحي  تجزئة   553 الرقم  ب:  عنوانه 

الجديد  18168 الصخيرات  املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( الصديق ايت عشو علي 
اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
تجزئة الحي الجديد    553 الرقم  ب: 

18168 الصخيرات  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.571599
236I

AUFIDEX CONSEILS

NOOR ZONE
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

NOOR ZONE
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ قي 13 
 NOOR ZONE 2822 أعطى  دجنبر 
 (4419 التجم ي  بملسجل  املسجل 
حق  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 
التسيير الحر لألصل التجم ي الكمئن 
ب حي املواسي5 طريق املواسي5  قم 
131 - 48888 اراكش املغرب لفمئدة 
 13 5 سنة تبتدئ ان  ملدة   SALI 89
دجنبر   13 في  تنتهي  و   2822 دجنبر 
قيمته  بهري  اشلغ  اقمبل   2827

38.888 د هم.
237I

smaticomp

CDZ HOLDING I
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

smaticomp
353, زاوية بم ع احمد الخماس 

و بم ع املقمواة الطمبق األول 

 قم ) الدا الشيضمء -، 28388، 

casablanca maroc

CDZ HOLDING I بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 61 زنقة 

اللة يمقوت زاوية اصطفى املعمني 

الطمبق 2  قم 62 22888 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571919

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 CDZ بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

HOLDING I

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التجم ة العمملية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
زنقة اللة يمقوت زاوية اصطفى   61
 22888  62 2  قم  الطمبق  املعمني 

الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

دجياللي  برفة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
  69891 بال8   بم ل  زنقة   17 ب: 

سمفونز  فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
دجياللي  برفة  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
  69891 بال8   بم ل  زنقة   17 ب: 

سمفونز  فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.571919

23(I

إئتممنية  زقي »ذ. زقي هشمم« احمسب اعتمد

 STE SOUKNA AL ABRAJ
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

إئتممنية  زقي »ذ. زقي هشمم« 
احمسب اعتمد

 قم 17 بقه 15 زنقه انتسيرابي ، 
58888، اكنم8 املغرب

 STE SOUKNA AL ABRAJ SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم ب 
7)  يمض الزيتونة اكنم8 - 58888 

اكنم8 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.58965

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 نونبر   29 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الزيمني  احمد  )ة(  تفويت السيد 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   258
588 حصة لفمئدة  السيد )ة( احمد 

الودغيري بتم يخ 29 نونبر 2822.
الزيمني  احمد  )ة(  تفويت السيد 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   258
588 حصة لفمئدة  السيد )ة( احمد 

الودغيري بتم يخ 29 نونبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
ينمير   85 بتم يخ  بمكنم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 55.

239I

COFANAD SARL

أنستتيسيون أفاق بني أنصار
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

COFANAD SARL

 AV IBN SINA ، 62000، 39

NADOR MAROC

أنستتيسيو5 أفمق بني أنصم  

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

الثمنوية الجديدة بني أنصم  اقليم 

النمظو  62888 النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

25293

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 22 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

أنستتيسيو5 أفمق بني أنصم 

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اد سة التعليم الخصو�سي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

اقليم  أنصم   بني  الجديدة  الثمنوية 

النمظو  62888 النمظو  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

3.688.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

5),13).57 د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 

اجمملي  د هم،   3.542.1(6,15

gt; 3682653.29&-- االصول و القيم

 gt;&---- الديو5  اجمملي 

68467.14
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الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

املهدي  بشرى  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسيرة  بصفته)ا( 
الفطواكي  حي   26 95  قم  زنقة  ب: 

النمظو  62888 النمظو  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

املهدي  بشرى  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
الفطواكي  حي   26 95  قم  زنقة  ب: 

النمظو  62888 النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.25293

248I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

YALLAHTECHNOLOGIE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 

2689 ، 48888، اراكش املغرب

YALLAHTECHNOLOGIE بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 57 بم ع 

او يتمنيم صندوق البريد 2689 - 

48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.113965

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

 2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 

اسؤولية  ذات  بركة  حل  تقر  

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

اشلغ    YALLAHTECHNOLOGIE
وعنوا5 د هم   188.888  أسمملهم 

 اقرهم اإلجتممعي 57 بم ع او يتمنيم 

 48888  -  2689 البريد  صندوق 

عدم   : ل  نتيجة  املغرب  اراكش 

استمرا  نشمط الشركة.

و حدد اقر التصفية ب 57 بم ع 

 -  2689 البريد  صندوق  او يتمنيم 

48888 اراكش املغرب. 

و عي5:

بنيعيش  احمد ااي5    السيد)ة( 

 13/14 بلوك الف  قم  و عنوانه)ا( 

 18188 الربمط  توا كة  صوفمل  حي 

الربمط املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 24)144.

241I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

AZ STYLO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC

AZ STYLO  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 81 زنقة 
الحمج عمر  يفي الطمبق االول 

الشقة  قم 2 28888 الدا  الشيضمء 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572841

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 AZ STYLO

-        غرض الشركة بإيجمز: خداة 

املعلوامت واالتصمالت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 81 

زنقة الحمج عمر  يفي الطمبق االول 

الشقة  قم 2 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

 - لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 

بيمنمت حول الشركمء          -- د هم، 

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عمدل زائر بصفته)ا(  السيد)ة(   -

بريك وحيد و اسير للشركة والكمئن 

بم ع  السممعلة  حي  ب:  عنوانه 

سطمت   26888  497 بنقيط  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عمدل زائر بصفته)ا(  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 497 بنقيط  قم  بم ع  السممعلة 

26888 سطمت املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572841

242I

MARCHICA CONSEIL

BAKOUR CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، بم ع طوكيو، الطمبق 1، بقة 

1، النمظو . ، 62888، النمظو  

املغرب

BAKOUR CASH بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي طريق 

ازغنغم5، جعدا ، ازغنغم5، النمظو  

- 62658 النمظو  املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

25257

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2823 فبراير   81

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.BAKOUR CASH

تحويل   : بإيجمز  الشركة  غرض 

االاوال.

طريق   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

ازغنغم5، جعدا ، ازغنغم5، النمظو  

- 62658 النمظو  املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السيد نبيل بمكو   :  1.888 حصة 

بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :
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السيد نبيل بمكو   عنوانه)ا( دوا  
النمظو    بوصشم ،ازغنغم5،   سيدي  

62658 النمظو  املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
السيد نبيل بمكو   عنوانه)ا( دوا  
النمظو    بوصشم ،ازغنغم5،   سيدي  

62658 النمظو  املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 89 فبراير 

2823 تحت  قم 5384.

243I

ripartners sarl

ALL TRAD ET GENI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ripartners sarl
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI
 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C
 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc
ALL TRAD ET GENI بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الشروق  قم 298  جزولة  - 46152 
اسفي املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.9(29
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 ALL TRAD ET الوحيد  الشريك 
GENI  اشلغ  أسمملهم 188.888 د هم 
تجزئة  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 
الشروق  قم 298  جزولة  - 46152 
اسفي املغرب نتيجة ل : زيمدة خسمئر 

الشركة و عجزهم عن االستمرا .
تجزئة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الشروق  قم 298  جزولة  - 46152 

اسفي املغرب. 

و عي5:
و  برغوت  احمد    السيد)ة(  
التوبت  حليليشة  دوا   عنوانه)ا(  
)ة(  كمصفي  املغرب  اسفي   46888

للشركة.
و  الهمضة   عز الدين    السيد)ة( 
جزولة   الشروق    تجزئة  عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  اسفي   46888

للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   19 بتم يخ  بآسفي   االبتدائية 

2823 تحت  قم 1316.
244I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

ميطا هاوس
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
ايطم همو8 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

قرويي5  قم 18 طريق عي5 الشقف 
فم8 - 38888 فم8 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.73483
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   31 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( احمد الطمهري 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   588
)ة(   السيد  لفمئدة   حصة   3.888

لحسن بنم  بتم يخ 31 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   8( بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم )612.

245I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

MOROLUX-TRAVEL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE SERVICE
SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44
 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC
MOROLUX-TRAVEL بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 46، بم ع 
الز قتوني، الطمبق 3، الشقة  قم 
6، الدا  الشيضمء  28138  الدا  

الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
572477

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MOROLUX-TRAVEL
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
املشمبرة  غير  أو  املشمبرة  العمليمت 

املتعلقة بملسيمحة والعطالت 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 46، 
الشقة   ،3 الطمبق  بم ع الز قتوني، 
 قم 6، الدا  الشيضمء  28138  الدا  

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

MACHADO- السيد)ة(   -
بصفته)ا(   MOREIRA SAMUEL
 2Route ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 de CERNAY 7(728  7(728 LA

CELLE-LES-BORDES فرنسم.
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
MACHADO- السيد)ة(   -
بصفته)ا(   MOREIRA SAMUEL
 2Route :اسير حر والكمئن عنوانه ب
de CERNAY 7(728 LA CELLE-
LES-BORDES 7(728 فرنسم فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572477

246I

STE AYAD CONSULTING SARL

STE URSINO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

STE URSINO بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 7 طريق  
الضفة حي القد8.وجدة 68888 

وجدة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
48569

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   13
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

URSINO
و  بيع  بإيجمز:  الشركة  غرض   -
الغذائية-اعممل  املنتجمت  تغليف 
اختلفة-نقل  انشمءات  و  الشنمء 

الشضمئع لحسمب الغير
 7 عنوا5 املقر االجتممعي:          -
القد8.وجدة  حي  الضفة  طريق  

68888 وجدة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  السيد  السيد)ة(   -
وحيد  اسير  بصفته)ا(  الد قموي 
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  للشركة 
ا  الضفة  زنقة  هوا   تجزئة  القد8 
وجدة   68888 وجدة  اكر    7  قم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
ذات  »بركة   URSINO  -
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
والكمئن  بركة  بصفتهم  الوحيد« 
اقرهم اإلجتممعي ب: 7 طريق الضفة 
املغرب  وجدة   68888 القد8   حي 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 
48569 املمثل الدائم: السيد احمد 

الد قموي 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  السيد  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الد قموي 
حي القد8 تجزئة هوا   عنوانه ب: 
وجدة  اكر    7 ا  قم  الضفة  زنقة 

68888 وجدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.48569
247I

smaticomp

NAMITEC AFRIQUE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

smaticomp
353, زاوية بم ع احمد الخماس 

و بم ع املقمواة الطمبق األول 
 قم ) الدا الشيضمء -، 28388، 

casablanca maroc
NAMITEC AFRIQUE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 4) زنقة 
آوالد زيم5 املركز التجم ي آبو ذهبي 

طمبق 3  قم 94 28888 الدا  
الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572811
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NAMITEC AFRIQUE
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الهندسة اإلستشم ية
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 4) 
آبو  التجم ي  املركز  زيم5  آوالد  زنقة 
الدا    28888 94 3  قم  ذهبي طمبق 

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( نبيل اوجي بصفته)ا( 
بم ع عشد  اسير والكمئن عنوانه ب: 
العزيز الدوائري عمم ة علي بقة  قم 

86 71888 بوجدو  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( نبيل اوجي بصفته)ا( 
بم ع عشد  اسير والكمئن عنوانه ب: 
العزيز الدوائري عمم ة علي بقة  قم 

86 71888 بوجدو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572811

24(I

BMH EXPERTS

كودين تيك
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

BMH EXPERTS
 rue Van Zeeland 6 rue Van 6
 Zeeland، 20340، Casablanca

BMH EXPERTS
كودين تيك بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الدا  

الشيضمء - 265 ، بم ع الز قطوني 
، الطمبق التمسع ،  قم 92 - 28888 

الدا  الشيضمء اململكة املغربية.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(5(4(7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 23 ينمير 2823 تم  تحويل  
للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
بم ع   ،  265  - الشيضمء  »الدا   ان 

،  قم  التمسع  الطمبق   ، الز قطوني 
اململكة  الدا  الشيضمء   28888  -  92
املغربية« إلى »الدا  الشيضمء - حدائق 
 B كمليفو نيم - الطمبق األ �سي - املشنى
- تقسيم ال كولي5 - سيدي اعروف - - 

الدا  الشيضمء  اململكة املغربية«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 6115.
249I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SAFE-SYNDIC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
SAFE-SYNDIC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 
األاير اوالي عشد هللا أحالم ب , 

عمم ة ب , الطمبق االول الرقم 5 , 
اراكش - 48888 اراكش املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.111(79
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 
ذات  بركة   SAFE-SYNDIC حل 
اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
اإلجتممعي بم ع األاير اوالي عشد هللا 
الطمبق االول   , عمم ة ب   , أحالم ب 
اراكش   48888  - اراكش   ,  5 الرقم 

املغرب نتيجة السشمب شخصية.
و عي5:

و  توفيق  اكمير   السيد)ة( 
الشقة  قم   1 اقماة نوال  عنوانه)ا( 
الطمبق االول بم ع عشد الكريم   85
اراكش   48888 جليز  الخطمبي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بم ع  وفي   2822 دجنبر   31 بتم يخ 
األاير اوالي عشد هللا أحالم ب , عمم ة 
ب , الطمبق االول الرقم 5 , اراكش - 

48888 اراكش املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 16)144.
258I

FISCALITY CONSULTING CENTER

BECUCCI LAURA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
BECUCCI LAURA بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم االجتممعي دوا  

السكم5 الحسن جممعة والد حسو5  
اراكش - 48888 اراكش املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.126293
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 23 ينمير 2822 تمت إضمفة 
إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :
او اعممل  اقمول في اعممل الشنمء 

اخرى .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 13)144.
251I

FISCALITY CONSULTING CENTER

SIMONELLI FABIO
إعال5 اتعدد القرا ات

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

SIMONELLI FABIO  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: امللك 

املسمى »نو  الدين« ذي الرسم 

العقم ي )84/6115 الكمئن بمراكش 

جممعة الجنمنمت املكم5 املدعة - 

تصمعت- - 48888 اراكش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.123563

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 23 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم -1تحويل املقر االجتممعي 

اميلي:  على  ينص  الذي   : للشركة 

ان  للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 

 14 »اكتب  قم ب  العنوا5 القديم 

طريق   2 اقماة فجوى بولفمغ حسن 

الجديد  العنوا5  الى  جليز  الصويرة 

امللك املسمى »نو  الدين« ذي الرسم 

العقم ي 84/)6115 الكمئن بمراكش 

 - املدعة  املكم5  الجنمنمت  جممعة 

تصمعت-

قرا   قم -2اضمفة نشمط للشركة 

في  اقمول  اميلي:  على  ينص  الذي   :

في  اقمول   , الفنمدق  نشمط  تسيير 

اعممل الشنمء و اعممل اخرى 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

االجتممعي:  -3النشمط  بند  قم 

الترويج  اميلي:  على  ينص  الذي 

املغرب  في  العقم ات  تجم   العقم ي, 

نشمط  تسيير  في  ,اقمول  والخم ج 

و  الشنمء  اعممل  في  اقمول  الفنمدق, 

اعممل اخرى 

االجتممعي:  -4املقر  بند  قم 
امللك املسمى  الذي ينص على اميلي: 
العقم ي  الرسن  ذي  الدين«  »نو  
الكمئن بمراكش جممعة   6115(/84

الجنمنمت املكم5 املدعة - تصمعت-
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 38)144.
252I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

NICOLINE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إضمفة تسمية تجم ية أو بعم  

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NICOLINE »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: امللك 
املسمى او يكم 126 دائرة الشو  اوالد 

حسو5 - - اراكش املغرب.
»إضمفة تسمية تجم ية أو بعم «
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.9(231
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 89 ينمير 2823 تقر  إضمفة 

بعم  تجم ي للشركة وهو:
VILLA NICOLINE

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 84)144.
253I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

MADE IN RAK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

STE INVEST EUROP AFRIQUE
 Résidence Farah-Appt n 3
 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،
MARRAKECH MAROC

MADE IN RAK بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة فرح 
كماب انجم5 الشقة  قم 2 الطمبق 

اال �سي جليز - 48888 اراكش 
املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.183523
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 26 أكتوبر 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
الشقة  انجم5  كماب  فرح  »اقماة 
 قم 2 الطمبق اال �سي جليز - 48888 
 GH3( »امللك  إلى  املغرب«  اراكش 
جممعة  تحنموت  دائرة  الحوز  اقليم 

تمصلوحت - - اراكش  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 69)144.

254I

او وكو كواشتونس اكمونت

DAR DEBBOUZE FATIMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

او وكو كواشتونس اكمونت
بقة 17 الطمبق 4 برج انم ة 2 

ادخل ا بم ع عشد الكريم الخطمبي 
، 48888، اراكش املغرب

 DAR DEBBOUZE FATIMA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عقم  

اليكة 5 قشيلة الرحمانة املرابطي5 
دوا  والد أبم لحسن اراكش  48888 

اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
1331(9

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 DAR تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

DEBBOUZE FATIMA

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

استغل از عة ضيمفة

-األحداث

االستيراد  في  وسيط  أو  -تمجر 

والتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عقم  

املرابطي5  الرحمانة  قشيلة   5 اليكة 

 48888 دوا  والد أبم لحسن اراكش  

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( 8 بصفته)ا( 8 والكمئن 

عنوانه ب: 8 8 8 8

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

 BATOUANE HOLDING  -

املحدودة«  املسؤولية  ذات  »بركة 

بصفتهم بريك وحيد والكمئن اقرهم 
اإلجتممعي ب: زينيث بيزنس سنتر زنقة 

الثملث  الطمبق  بكم    تجزئة  اسلم 

 48888 بمب دوكملة     14 بقة  قم 
اراكش املغرب  قم السجل التجم ي 

املمثل   131819 االقتضمء:  عند 

الدائم: جممل الدبوز 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الدبوز  جممل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
19 زنقة سمنت لويس  75884 بم يس 

فرنسم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.1331(9

255I

STE INVEST EUROP AFRIQUE

HYDRONATURO›PAT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE INVEST EUROP AFRIQUE

 Résidence Farah-Appt n 3

 RDC Camp Mangin Gueliz

 marrakech -maroc ، 40000،

MARRAKECH MAROC

HYDRONATURO›PAT بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : اقماة 

البردعي زنقة ابو بكر الصديق 

الطمبق الرابع بلوك ب  قم 7 - - 

اراكش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.72121

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   1( املؤ خ في 

HYDRONATURO’PAT بركة ذات 

اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 

اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888

اإلجتممعي اقماة البردعي زنقة ابو بكر 

الصديق الطمبق الرابع بلوك ب  قم 

اراكش املغرب نتيجة اليقمف   -  -  7

نشمط الشركة وحلهم.

و عي5:

السيد)ة( بمتريس لويس  ايشينو و 

عنوانه)ا( اقماة البردعي زنقة ابو بكر 

الصديق الطمبق الرابع بلوك ب  قم 

كمصفي  املغرب  اراكش   48888  7

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

اقماة  وفي   2823 ينمير   1( بتم يخ 

البردعي زنقة ابو بكر الصديق الطمبق 

اراكش   -  -  7 ب  قم  بلوك  الرابع 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   86 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144479.

256I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

IMMO 1786 MAROC
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب

IMMO 1786 MAROC »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 57 بم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 2689 - 

48888 اراكش املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.126451

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 23 بتنبر 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
: ان  تحويل املقر االجتممعي للشركة 
البريد  صندوق  او يتمنيم  بم ع   57
2689 اراكش الرئيسية كليز اراكش 
حي  املدينة  الجديد:   العنوا5   : إلى 
ضشم�سي زنقة اوالي عشد القمد   قم 

116 اكتب  قم 1 اراكش
على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 
 Fabien Marcel اميلي: تعيي5 السيد 
السيدة  و   Camille MULTON
 Elodie Geneviève Huguette
اسيرا5   REDOUIN ep MULTON

بريكم5 ملدة غير احددة
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
انح توقيع الشركمت املصرفية بشكل 
قيود  أي  بدو5  و  انفصل  و  فردي 
 Fabien Marcel Camille للسيد 
 Elodie والسيدة   MULTON
 Geneviève Huguette REDOUIN

ep MULTON
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
و   13  ,4 املوافقة على تعديل املواد 

تحديث النظمم االسم�سي للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144773.
257I

SOCIETE FIDU SOUMAYA SARL-AU

MAISON GERBARA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

 SOCIETE FIDU SOUMAYA
SARL-AU

 FES, AV DES FAR IMM SAIDI
 BUREAU FATH 2EME ETAGE
 APPT N °7 VN ، 30000، fès

Maroc
MAISON GERBARA بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 8 تجزئة 
فضيلة  قم 3 اتجر  قم 2 طريق 

عي5 الشقف - 38888 فم8 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.69(81

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   23 املؤ خ في 
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
 MAISON الوحيد  الشريك  ذات 
GERBARA  اشلغ  أسمملهم 188.888 
اإلجتممعي 8  اقرهم  وعنوا5  د هم 
 2 اتجر  قم   3 فضيلة  قم  تجزئة 
فم8   38888  - طريق عي5 الشقف 
تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

الغرض اإلجتممعي.
و حدد اقر التصفية ب 8 تجزئة 
فضيلة  قم 3 اتجر  قم 2 طريق عي5 

الشقف - 38888 فم8 املغرب. 
و عي5:

و  الوغميري  بديعة   السيد)ة( 
 1 الشقة  قم   1 سلمى  عنوانه)ا( 
فم8   38888 الشقف  عي5  طريق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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الحدود  اإلقتضمء  وعند 

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: 8 تجزئة فضيلة  قم 3 اتجر  قم 2 

طريق عي5 الشقف

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6214.

25(I

COFISCOM

IRSALE BAGAGE
إعال5 اتعدد القرا ات

COFISCOM

 N°6 BD MED VI HAY EL

 HASSANI ، 63300، BERKANE

MAROC

IRSALE BAGAGE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: زنقة 541 
 قم أ )3 حي سيدي علي بن يخلف  - 

63388 بركم5 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.6341

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 86 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

اجتممعية:  حصص  تفويت  اميلي: 

السيد  الى  السيد قصري كممل  ان 

اليمني احمد: 588 حصة اجتممعية، 

وان السيد عثممني اليم8 الى السيد 

بنعيني احمد 588 حصة اجتممعية 

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

استقملة اسيرا5: تقر  قشول استقملة 

السيد قصري كممل و السيد عثممني 

اليم8 ان اهماهم كمسيرا5 للشركة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

بنعيني احمد كمسير  السيد  تعيي5 

جديد للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :6 بند  قم 
بنعيني  السيد:  املسمهممت:  اميلي: 
احمد:58.888 د هم، السيد: اليمني 

احمد:58.888 د هم
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
هو:188.888  الشركة   أسممل 
 1888 حصة اجتممعية اقسمة الى 
د هم   188 بقيمة  اجتممعية  حصة 
للحصة اقسمة بي5 الشركمء كملتملي: 
حصة  احمد:588  بنعيني  السيد 
اجتممعية،السيد اليمني احمد: 588 

حصة اجتممعية
على  ينص  الذي   :15 بند  قم 
االدا ة:  وصالحيمت  التعيي5  اميلي: 
احمد  بنعيني  السيد  تعيي5  تقر  

اسيرا للشركة ملدة غير احدودة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 8).
259I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

CHIQUA BOULANGERIE
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب

CHIQUA BOULANGERIE »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 546 
الطمبق السفلي حي املسم  طريق 
اسفي اراكش - 48888 اراكش 

املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.121147

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 12 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
االجتممعية  الحصص  بعض  بيع 
التي  اجتممعية(  حصة   499  (
 YFNIN BEARS بركة  تمتلكهم 
 CHIQUA بركة  في    )(SARL AU
لفمئدة   )BOULANGERIE (SARL

(DMR (SARL AU بركة

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

 1  ( بيع جميع الحصص االجتممعية 

حصة اجتممعية( التي يمتلكهم السيد 

بركة  في  السو�سي  او يك  الحسي5 

 (CHIQUA BOULANGERIE (SARL

(DMR (SARL AU لفمئدة بركة

على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 

تعيي5 كل ان السيد الحسي5  اميلي: 

ايمم5  السيدة  و  السو�سي  او يك 

الحيرش كمسيرا5 انفصال5 ملدة غير 

احدودة.

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

انح توقيع الشركمت املصرفية بشكل 

قيود  أي  وبدو5  وانفصل  فردي 

و  السو�سي  او يك  الحسي5  للسيد 

السيدة ايمم5 الحيرش

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

املوافقة على تعديل املواد 13, 6 , 7 و 

تحديث النظمم االسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 94)144.

268I

Sonrisa

SOCIETE SYSTRAD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

SOCIETE SYSTRAD بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بلوك 59 
 قم 246 اكر  حي اازوج الربيدية  

- 52888 الربيدية املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.12595

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 نونبر   15 املؤ خ في 
ذات  بركة   SOCIETE SYSTRAD
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
 188.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 
اكر  حي اازوج   246 59  قم  بلوك 
الربيدية  - 52888 الربيدية املغرب 

نتيجة الملنمفسة وغيمب التمويل.
و عي5:

و  يوسفي  الحق   عشد  السيد)ة( 
عنوانه)ا( بلوك 59  قم 246 اكر  حي 
الربيدية   52888 اازوج الربيدية  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بتم يخ 14 فبراير 2823 وفي بلوك 59 
246 اكر  حي اازوج الربيدية    قم 

- 52888 الربيدية املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 4/2823).
261I

HORICOM

HAPPY ROAD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
HAPPY ROAD بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 156 حواة 
سواهل سيدي عمر - اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5(381

 31 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HAPPY ROAD
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اإلنعمش العقم ي
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 156 
حواة سواهل سيدي عمر - اكنم8 
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اقاللة  سعيد  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
الرواازين  برادة  حي   52 عنوانه ب: 

58888 اكنم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
اسؤولية  ذات  »بركة   ------  -
الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 
اقرهم  والكمئن   ------ بصفتهم 
اإلجتممعي ب: ------ ------ ------ ------ 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

- املمثل الدائم: ------ 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اقاللة  سعيد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 58888 حي برادة الرواازين   52 ب: 

اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5(381
262I

Sonrisa

SOCIETE OUBIHI CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Sonrisa
 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia
Maroc

SOCIETE OUBIHI CAR  بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 
1856 كراج تجزئة اوالي علي 
الشريف الربيدية  - 52888 

الربيدية املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.14615

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  19 دجنبر  املؤ خ في 
بركة    SOCIETE OUBIHI CAR
اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
كراج   1856 اإلجتممعي  قم  اقرهم 
تجزئة اوالي علي الشريف الربيدية  
نتيجة  املغرب  الربيدية   52888  -

لغيمب التمويل.
و عي5:

السيد)ة( عشد العزيز  بواقيوش و 
عنوانه)ا( قصر اخيت العب كلميمة 
)ة(  كلميمة املغرب كمصفي   52258

للشركة.
الجمعية  انعقمد  تم  قد  و 
 2823 فبراير   14 بتم يخ  الختماية 
اوالي  تجزئة  كراج   1856 وفي  قم 
 52888  - الربيدية   الشريف  علي 

الربيدية املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 5/2823).

263I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

MOSTIMAD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage  Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia

VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
MOSTIMAD بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : الـــرقم 
346 بــم ع احمد جمـــمل الذ ة حي 

الســــالم - - اسفي املغـــرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.56(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  38 دجنبر  املؤ خ في 
MOSTIMAD بركة ذات املسؤولية 
 18.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 
اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 
الـــرقم 346 بــم ع احمد جمـــمل الذ ة 
اسفي املغـــرب نتيجة   -  - حي الســــالم 
تحقيق  ان  الشــركة  تمكن  ل-عــدم 

هدفهــم االجتممعي.
و عي5:

السيد)ة( احمد  عــزوز و عنوانه)ا( 
البرج القاللي5 جممعة املاللي5 93888 

تطوا5 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 346 وفي   2822 دجنبر   38 بتم يخ 
اسفي   -  - بم ع احمد جممل الذ ة  

املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   38 بتم يخ  بآسفي   االبتدائية 

2823 تحت  قم 1354.

264I

تيك جي إيي

TECH&GI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

تيك جي إيي
 قم 28 اكر  زنقة الشهيد اازغم  
الريمض اكنم8 ، 58888، اكنم8 

املغرب
TECH&GI بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 28 
زنقة بنديوا5 املالح ج اكنم8 - 

58888 اكنم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.2(517

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  13 فبراير  املؤ خ في 

اسؤولية  ذات  إيي  جي  تيك  بركة 

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
زنقة   28 اإلجتممعي  قم  اقرهم 

اكنم8   58888 ج  املالح  بنديوا5 

املغرب نتيجة لخسم ة دائمة

الشوخملدي  فدوى  السيدة  وعي5 
وعنوانهم  قم 28 زنقة الشهيد اازغم  

املغرب  اكنم8   58888 الريمض 

كمصفية للشركة

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 28 وفي  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 
 - اكنم8  ج  املالح  بنديوا5  زنقة 

58888 اكنم8 املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بمكنم8  التجم ية 

2823 تحت  قم 4)16

265I

بركة الحسيمة لالستشم ات ش.م.م

 STE YAHYA EL ANSSARI
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

بركة الحسيمة لالستشم ات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE YAHYA EL ANSSARI SARL

AU  بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي ايت 

او�سى وعمر اازو 5 الحسيمة - 

32888 الحسيمة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.2495



4403 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   86 املؤ خ في 
 STE YAHYA EL ANSSARI SARL
بركة ذات اسؤولية احدودة    AU
ذات الشريك الوحيد اشلغ  أسمملهم 
اقرهم  وعنوا5  د هم   (8.888
وعمر  او�سى  ايت  حي  اإلجتممعي 
اازو 5 الحسيمة - 32888 الحسيمة 

املغرب نتيجة لكسمد السوق.
و عي5:

االنصم ي  احمد    السيد)ة( 
وعمر  او�سى  ايت  حي  عنوانه)ا(  و 
املغرب  الحسيمة   32888 اازو 5 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
وفي حي ايت   2823 ينمير   86 بتم يخ 
 - الحسيمة  اازو 5  وعمر  او�سى 

32888 الحسيمة املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملحسيمة  بتم يخ 24 ينمير 

2823 تحت  قم 22.

266I

اكتب او�سى  بيد

 ABR AFRICA BUILDING & 
ROAD

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

اكتب او�سى  بيد
عمم ة 1 بقة 11 زنقة الصويرة 

بم ع احمد الخماس م ج ، 58888، 
اكنم8 املغرب

 ABR AFRICA BUILDING & 
ROAD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 بم ع 
يوسف ابن تمبفي5  قم 5 املدينة 

الجديدة  58888 اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(297
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 85 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 ABR بمختصر تسميتهم:   اإلقتضمء، 

AFRICA BUILDING & ROAD

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل الهندسة املدنية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 

 5 تمبفي5  قم  ابن  يوسف  بم ع 

املدينة الجديدة  58888 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

5.888.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

3.588.888 د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 

1.588.888 د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ايوب  حميداني  السيد)ة(   -

 37588 بنسشة  بريك  بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  حصة 

 58888 م ج   7 فيال   7 االسممعيلية 

اكنم8 املغرب

حليمة  تجمني  السيد)ة(   -

 12588 بنسشة  بريك  بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  حصة 

 58888 م ج   7 فيال   7 االسممعيلية 

اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ايوب  حميداني  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ج  م   7 فيال   7 االسممعيلية  تجزئة 

58888 اكنم8 املغرب

حليمة  تجمني  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ج  م   7 فيال   7 االسممعيلية  تجزئة 

58888 اكنم8 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5(297
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FIMAG

HB plus
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIMAG
67 زنقة 15  يمض العملي 
الدا الشيضمء ، 28558، 

الدا الشيضمء املغرب
HB plus بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 33 تجزئة 
يمسمينة 2 الطمبق السفلي 8)284 

الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571899
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 26 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HB plus
-        غرض الشركة بإيجمز: براء 
والتجزئة  الجملة  وبيع  واستيراد 
واملنتجمت  املعدات  وتسويق 

اإللكترونية وأتمتة الشوابمت. 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 33 
السفلي  الطمبق   2 يمسمينة  تجزئة 

8)284 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

258.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

258.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
 1888 برادة  حمزة  السيد   - د هم، 

حصة = 188.888,88 د هم

 1588 دادو5  ااماة  السيدة   -
حصة = 158.888,88 د هم

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( حمزة برادة بصفته)ا( 
 8 فرنسم  بريك والكمئن عنوانه ب: 

الدا  الشيضمء املغرب
دادو5  ااماة  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريكة  بصفته)ا( 
ب: تجزئة ابينمل زنقة سقراط إقماة 
أاماة  قم 75 املعم يف 28378 الدا  

الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( حمزة برادة بصفته)ا( 
 8 فرنسم  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571899
26(I

MERIEM MRIKA

STE DES JEUNES ARTISTES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MERIEM MRIKA
 CHOUIBIR 2 GUERCIF، 35100،

GUERCIF maroc
 STE DES JEUNES ARTISTES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الفربة 
القطعة  قم 5 - جرسيف -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2467
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   19
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ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

DES JEUNES ARTISTES
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تنضيم الحفالت 
املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الفربة القطعة  قم 5 - جرسيف -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الرحممني  عممد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الهيثم  ابن  بم ع  الحشم8  حربة 

35188 جرسيف املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الرحممني  عممد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الهيثم  ابن  بم ع  الحشم8  حربة 

35188 جرسيف املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.2467
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FA ADVISING EXPERTS SARL

VEULIAH THERAPIE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
اكتب  قم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 

2 بم ع عالل الفم�سي، إقماة حرف 

ب، اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب

VEULIAH THERAPIE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة  قم 

18 الطمبق 2 عمم ة اللؤلؤة زاوية 

بم ع او يطمنيم املنصو  الذهبي كليز 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133297

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

VEULIAH THERAPIE

-        غرض الشركة بإيجمز: دعم 

التنمية الشخصية التأال والرفمهية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 
 قم 18 الطمبق 2 عمم ة اللؤلؤة زاوية 

بم ع او يطمنيم املنصو  الذهبي كليز 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الرابيدي  غيثة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسيرة  بصفته)ا( 
بنسركمو   العليم  فونتي   38 ب:  قم 

8888)  أكمدير املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

ذات  »بركة  تيغمبي  فيوليم   -
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
والكمئن  بركة  بصفتهم  الوحيد« 
 18 بقة  قم  اإلجتممعي ب:  اقرهم 
عمم ة اللؤلؤة زاوية بم ع   2 الطمبق 
كليز  الذهبي  املنصو   او يطمنيم 
48888 اراكش املغرب  قم السجل 
 133297 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: غيثة الرابيدي 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الرابيدي  غيثة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 38 فونتي العليم بنسركمو  8888)  

أكمدير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.133297
278I

بركة الحسيمة لالستشم ات ش.م.م

 STE MORICHABAT SARL
AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

بركة الحسيمة لالستشم ات 
ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N
 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب
 STE MORICHABAT SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الوية  قم 31 اازو 5 الحسيمة - 
32888 الحسيمة املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1459
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر    2823 فبراير   15 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 

اشلغ    MORICHABAT SARL AU
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

اقرهم اإلجتممعي بم ع الوية  قم 31 

اازو 5 الحسيمة - 32888 الحسيمة 

املغرب نتيجة ل : كسمد السوق.

بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 - الحسيمة  اازو 5   31 الوية  قم 

32888 الحسيمة املغرب. 

و عي5:

و  املرابط  ااي5    السيد)ة( 
اازو 5   95 31  قم  قة  عنوانه)ا( 

الحسيمة املغرب   32888 الحسيمة 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 14 بتم يخ  بملحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 45.

271I

بركة الحسيمة لالستشم ات ش.م.م

 STE SAFOUANE LILBINAE

SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

بركة الحسيمة لالستشم ات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE SAFOUANE LILBINAE SARL

AU بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي ايت 

او�سى وعمر اازو 5 الحسيمة - 

32888 الحسيمة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.3127
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الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   84 املؤ خ في 

 STE SAFOUANE LILBINAE SARL

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة   AU

ذات الشريك الوحيد اشلغ  أسمملهم 

اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888

وعمر  او�سى  ايت  حي  اإلجتممعي 

اازو 5 الحسيمة - 32888 الحسيمة 

املغرب نتيجة لكسمد السوق.

و عي5:

السيد)ة( عممد   فكري و عنوانه)ا( 

الحسيمة  اازو 5  قنيطرة  بم ع 

كمصفي  املغرب  الحسيمة   32888

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
زنقة   89 وفي   2823 ينمير   84 بتم يخ 
زنقة   89 الحسيمة  اازو 5  اسفي 

 32888 الحسيمة  اازو 5  اسفي 

الحسيمة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملحسيمة  بتم يخ 23 ينمير 

2823 تحت  قم 21.

272I

بركة الحسيمة لالستشم ات ش.م.م

 STE AL HOCEIMA STONE
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

بركة الحسيمة لالستشم ات 

ش.م.م

 RUE BEER INNZAREN N

 21 IMZOUREN، 32250، AL

HOCEIMA املغرب

 STE AL HOCEIMA STONE SARL

AU بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

بوجيشم  الحسيمة 32888 الحسيمة 

32888 الحسيمة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
183

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2822 ينمير   81
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

AL HOCEIMA STONE SARL AU
-        غرض الشركة بإيجمز: • خمم

• أداء تمجر أو وسيط
• تمجر حجم ة أو بالط للموزيم.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
32888 الحسيمة  بوجيشم  الحسيمة 

32888 الحسيمة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 2822
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 1.888 وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اازيم5  اسممعيل  السيد)ة(    -
والكمئن  الشركة  صمحب  بصفته)ا( 
الحسيمة  بوجيشم   حي  ب:  عنوانه 
الحسيمة   32888 الحسيمة   32888

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اازيم5  اسممعيل  السيد)ة(    -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 32888 الحسيمة  بوجيشم   حي  ب: 

الحسيمة 32888 الحسيمة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   84 بتم يخ 

.183

273I

اكتب او�سى  بيد

PAM CONSULTING SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

اكتب او�سى  بيد

عمم ة 1 بقة 11 زنقة الصويرة 

بم ع احمد الخماس م ج ، 58888، 

اكنم8 املغرب

PAM CONSULTING SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 5 اشنى 

صنمعي وجه عرو8 اكنم8 5 اشنى 

صنمعي وجه عرو8 اكنم8 58888 

اكنم8 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.37671

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   19 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

ام �سي  امتيو   )ة(  تفويت السيد 

 38 أصل  ان  اجتممعية  حصة   38

حصة لفمئدة  السيد )ة( ام كو او يلي  

بتم يخ 19 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم )78.

274I

lecomptable

MOULA FOOD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

lecomptable

 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي

MOULA FOOD بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اسكن 

 OFFICE عند اكتب استشم ات

CONSULTING الكمئن ب 23 عمم ة 

2 الشقة 6 بالد الجد - اسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13575

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   84

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MOULA FOOD

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تسويق جميع املنتجمت الغذائية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

استشم ات  اكتب  عند  اسكن 

الكمئن   OFFICE CONSULTING

بالد الجد   6 الشقة   2 عمم ة   23 ب 

- اسفي -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 18 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اسطمش  لحسن  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

بتوكة   بلفمع  احمد  ايت  دوا   ب: 

7188) ايت بمهم املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسطمش  لحسن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

دوا  ايت احمد بلفمع بتوكة  7188) 

ايت بمهم املغرب
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   13 بتم يخ 

.13575
275I

Alassaire Juriconseil

dormakaba Maroc
إعال5 اتعدد القرا ات

Alassaire Juriconseil
 Imm. BAB ABELAZIZ, bureau 62
 bis, 6ème étage, angle Bb d’Anfa
 et Bd Moulay Youssef, ، 20020،

Casablanca Maroc
dormakaba Maroc »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 3)2 

بولفم  احمد الز قطوني الطمبق3 
الدا  الشيضمء - 28848 الدا  

الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.293385

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 25 نونبر 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 
إزاسكو5  السيدة  تعيي5  اميلي: 
 19 بتم يخ  املزدادة  إبيططو انديم 
اشم كة  كمسيرة   1972 سبتمبر 
على  بنمء  احددة  غير  ملدة  للشركة 

اداوالت الجمعية العماة العمدية.
على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 
العماة  الجمعية  أكدت  كمم  اميلي: 
اآل5  ستسير  املغرب  دو امكمبم  أ5 
ملدة  اشم كي5  اسيرين   3 قشل  ان 
غير احددة و هم: السيد بمتريك أ ثر 
جراوير، السيد ستيفن ألفريد بيويك 

و السيدة إيزاسكو5 إبيططو انديم
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي  بند  قم  قم: 

اميلي: لم يتم تعديل أي بند
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )37)5).
276I

CABINET AFRICAIN DE CONSEIL

 INGENICO PAYMENT

SYSTEMS AFRICA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 CABINET AFRICAIN DE

CONSEIL

355 بم ع احمد الخماس فضمء 

يسرى الطمبق 18 ، 28388، الدا  

الشيضمء املغرب

 INGENICO PAYMENT SYSTEMS

AFRICA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 46 زنقة 

الشمطنية عمم ة لروز 3 املعم يف - 

28318 الدا  الشيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.293379

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2822 تقر  حل  38 دجنبر  املؤ خ في 

 INGENICO PAYMENT SYSTEMS

اسؤولية  ذات  بركة   AFRICA

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   588.888  أسمملهم 
الشمطنية  زنقة   46 اقرهم اإلجتممعي 

 28318  - املعم يف   3 لروز  عمم ة 

لعدم  نتيجة  املغرب  الشيضمء  الدا  

تحقيق الهدف االجتممعي.

و عي5:

و  حجوي  توفيق   السيد)ة( 
حشالف  ضمية  زنقة   5 عنوانه)ا( 

املغرب  الشيضمء   28122 حي السالم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
46 زنقة  2822 وفي  38 دجنبر  بتم يخ 

 - املعم يف   3 لروز  عمم ة  الشمطنية 

28318 الشيضمء املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 325)5).

277I

MARCHICA CONSEIL

MERIEM CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MARCHICA CONSEIL
44 ، بم ع طوكيو، الطمبق 1، بقة 

1، النمظو . ، 62888، النمظو  
املغرب

MERIEM CAR  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 175 
بم ع 3 ام 8 النمظو   - 62888 

النمظو  املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.((25

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر    2822 نونبر   1( في  املؤ خ 
ذات  بركة    MERIEM CAR حل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
 1.888.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
 175 د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 
 62888  - النمظو    ام 8   3 بم ع 
على  نتيجة اللحجز  املغرب  النمظو  

الشركة.
و عي5:

و  ازعيمي  نجيم    السيد)ة( 
 .15488 تيفلت   سجن  عنوانه)ا( 
تيفلت  املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 175 وفي   2822 دجنبر   86 بتم يخ 
 62888  - النمظو    ام 8   3 بم ع 

النمظو  املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 14 فبراير 

2823 تحت  قم 5336.

27(I

CABINET BEN-YAHIA

 DIGITAL MARKETING

GROUP
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CABINET BEN-YAHIA

128، بم ع احمد الخماسـ  إقماة 

السالم اللطمبق الثملث  قم 24ـ  

طنجة ، 98888، طنجة املغرب

 DIGITAL MARKETING GROUP

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  كن بم ع 

احمد الخماس ، بم ع طمنطم5 

وبم ع لشنم5 ، اقماة لينم الطمبق 

السمد8  قم )5 - - طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.79(99

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2823 فبراير   86 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

يمسي5  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

اجتممعية  حصة   3.888 الغلبزو ي 

ان أصل 3.888 حصة لفمئدة  السيد 

)ة( عشد هللا اليون�سي بتم يخ 86 فبراير 

.2823

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   14 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262735.

279I

SAMA FONCIER

SAMA FONCIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

SAMA FONCIER

)2 زنقة 5، اقماة الكولي5 1 

كمليفو نيم عي5 الشق الدا الشيضمء، 

28888، الدا الشيضمء املغرب

SAMA FONCIER بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي )2 زنقة 

5، اقماة الكولي5 1 كمليفو نيم عي5 

الشق - 2888 الدا الشيضمء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

381779
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العمم  الجمع  بمقت�سى 
أكتوبر   13 في  املؤ خ  اإلستثنمئي 
تم تغيير تسمية الشركة ان   2821
 SAMA« إلى   »SAMA FONCIER«

. »FONCIERE
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 11 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

نونبر 2821 تحت  قم 799963.

2(8I

SAMA FONCIER

SAMA FONCIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

SAMA FONCIER
)2 زنقة 5، اقماة الكولي5 1 

كمليفو نيم عي5 الشق الدا الشيضمء، 
28888، الدا الشيضمء املغرب

SAMA FONCIER بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )2 زنقة 
5، اقماة الكولي5 1 كمليفو نيم عي5 

الشق - - الدا الشيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.357325

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2828 غشت   17 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   5.888.888«
»CAPITAL د هم« إلى »18.888.888 
تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 84 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

بتنبر 2828 تحت  قم 744955.

2(1I

أكروسيد فروي

أكروسيد فروي
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

أكروسيد فروي
 قم 1 إقماة حممد بم ع الز قطوني 

الدا  الشيضمء ، 8، الدا  الشيضمء 
املغرب

أكروسيد فروي بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

1 إقماة حممد بم ع الز قطوني  
28858  الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4(4377
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 
بركة  تأسيس  تقر    2828 دجنبر 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

أكروسيد فروي
-        غرض الشركة بإيجمز: انتمج 
وتصدير الفمكهة،الخضروات و أنواع 

اختلفة ان السلع
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
1 إقماة حممد بم ع الز قطوني    قم 

28858  الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الزيتوني   زكريمء  السيد)ة(   -
اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
 47988 دوا  أوالد اوبمح ترنمتة  ب: 

زاكو ة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الزيتوني   زكريمء  السيد)ة(   -
اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
 47988 ب: دوا  أوالد اوبمح ترنمتة  

زاكو ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2828 دجنبر   2( بتم يخ 

.4(4377
2(2I

MJ MANAGEMENT

 AZIZ SPEEDY TRANSPORT
SARLAU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
 AZIZ SPEEDY TRANSPORT
SARLAU بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عمر 
ابن العمص الطمبق التملث   قم 26 

طنجة 98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
196142

 84 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2817 غشت 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 AZIZ بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

SPEEDY TRANSPORT SARLAU
-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

األاتعة بدو5 اصمحب 
استراد وتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
عمر ابن العمص الطمبق التملث   قم 

26 طنجة 98888 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( كنيكن عزيز بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  بريك  ئي�سي 

ستريت   SW1X 9EU لند5  ستريت 

لند5

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( كنيكن عزيز بصفته)ا( 

ستريت  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

لندSW1X 9EU 5 ستريت لند5
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2817 غشت   2( بتم يخ 

.196142

2(3I

GLOBAL AUDITAX

 MOROCCO TECHNICAL

ENGINEERING SERVEICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

GLOBAL AUDITAX

تجزئة تنمعو ت  قم 6 حي الحرش 

ايت الول انزكم5 املغرب، 6158)، 

أيت الول املغرب

 MOROCCO TECHNICAL

  ENGINEERING SERVEICES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

النجمح 1 عمم ة 18 الشقة )33 
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بنسرغمو اكمدير - 8888) اكمدير 
املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.49565
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 12 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
الشقة   18 عمم ة   1 »تجزئة النجمح 
)33 بنسرغمو اكمدير - 8888) اكمدير 
املغرب« إلى »بلوك 9 زنقة )188  قم 
 - الطمبق األ �سي الحي املحمدي    11

888) اكمدير  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   82 بتم يخ  بمكمدير   التجم ية 

2823 تحت  قم 128313.

2(4I

املحمدية لإلستشم ة و الخبرة

ميداشور

إعال5 اتعدد القرا ات

املحمدية لإلستشم ة و الخبرة
بم ع املقمواة  قم 1 حي الوحدة  
الطمبق 2 اكتب  قم 3 ، 88))2، 

املحمدية املغرب
ايدابو  »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

املختم  السو�سي الطمبق 1 السعمدة 
 قم 151 العمليم - 88))2 املحمدية 

املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.27331

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 14 دجنبر 2822

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي:  
األسهم  جميع  تحويل  على  املوافقة 
التي قداهم السيد  بيد العمبو  إلى 

السيد أحمد حمزة
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي:  
»اقمول  ان:  الشركة  غرض  تعديل 

نقل الشضمئع« إلى »اقهى؛ كمفتيريم »

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
العنوا5  ان  الرئي�سي  املكتب  نقل 
بم ع املختم  سو�سى الطمبق  الحملي: 
1 السعمدة  قم 151 العليم املحمدية 
إلى العنوا5 الجديد:  قم 675 الطمبق 
األ �سي بم ع املقمواة الوحدة  العليم 

املحمدية.
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 
و  الشركة  اسير  تغيير  عدم  اقرا  

اإلبقمء على السيد  بيد العمبو 
قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي:  
تعديل املواد 2؛ 5 ؛ 6 و 7 ان القمنو5 

االسم�سي للشركة
على  ينص  الذي   :6 قرا   قم 
اميلي: املوافقة على القمنو5 األسم�سي 

املعدل
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
ينص  الذي  الهدف:   2- بند  قم 
على اميلي: الغرض ان الشركة سواء 
في املغرب أو في الخم ج: - غرفة الشمي 
والوجشمت   ، واحالت اآليس كريم   ،

السريعة ، وأعممل أخرى اممثلة.
الذي  -5املقر االجتممعي:  بند  قم 
ينص على اميلي: يقع املقر  االجتممعي 
للشركة في الطمبق األ �سي ان املشنى 
املقمواة  بم ع  الوحدة   675  قم 

املحمدية
تكوين   - -6املسمهممت  بند  قم 
اميلي:  على  ينص  الذي  اململ:   أ8 
يسمهم السيد أحمد حمزة في الشركة 
بمشلغ امئة ألف د هم )100،000.00 
)امئة  املشلغ  اجموع  اجمع  د هم(. 

ألف د هم(.
الذي  اململ:  -7 أ8  بند  قم 
تحديد  أ8  تم  اميلي:  على  ينص 
إلى  اقسم   ، بممئة ألف د هم  اململ 
 ، للسهم  د هم(  )امئة   ، ألف سهم 
إلى   1 ارقمة ان   ، ادفوعة بملكمال 
للمسمهم  بملكمال  واخصصة  ألف 

الوحيد السيد أحمد حمزة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 357.

2(5I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

ERIM BAT   S.A.R.L AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
ERIM BAT   S.A.R.L AU بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 TF وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي

286761/)8 الطمبق اال �سي دوا  
العواارة جممعة الحوزية  24188 

الجديدة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
28319

 17 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 ERIM بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

BAT   S.A.R.L AU
-        غرض الشركة بإيجمز: اشنى 

الهندسة املدنية 
 االستيراد والتصدير 

أعممل اختلفة
 TF -        عنوا5 املقر االجتممعي: 
دوا   اال �سي  الطمبق   286761/8(
 24188 الحوزية   جممعة  العواارة 

الجديدة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اسممعيل  العميدي  السيد)ة(   -

والكمئن  الشريك الوحيد   بصفته)ا( 

 59 بقعة  الهدى  تجزئة  ب:  عنوانه 

الجديدة   24888 الف    33 الشقة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسممعيل  العميدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 33 الشقة   59 بقعة  الهدى  تجزئة 

الف  24888 الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.28319

2(6I

FIMAG

HARD DISTRIBUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIMAG

67 زنقة 15  يمض العملي 

الدا الشيضمء ، 28558، 

الدا الشيضمء املغرب

HARD DISTRIBUTION  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 احج 

ار8 السلطم5 بقة  قم 3 الطمبق 

األول 28886 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571181

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )1 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 HARD :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

 DISTRIBUTION
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عمليمت  غرض الشركة بإيجمز:   -
الشراء والشيع بملجملة وبشه الجملة 
والتمثيل  واالستيراد  والتجزئة 
واملواد  واملواد  املنتجمت  لجميع 
املنتجمت  وجميع  لألغذية  املعدة 
واملواد الخمصة بملصيمنة والتنظيف 

والنظمفة.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 26 
 3 بقة  قم  السلطم5  ار8  احج 
الطمبق األول 28886 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
 588 اوالي حفيظ العلوي   - د هم، 

حصة = 58.888,88 د هم
588 حصة  - عشد الكريم اعترف 

= 58.888,88 د هم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( اوالي حفيظ العلوي  
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
 28378 زنقة الفرات املعم يف   184

الدا  الشيضمء املغرب
اعترف  الكريم  عشد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
عمم ة   2 لسمسفة إقماة املعراج  ب: 
الشيضمء  الدا    28232  28 بقة   1

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( اوالي حفيظ العلوي  
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 28378 زنقة الفرات املعم يف   184

الدا  الشيضمء املغرب
اعترف  الكريم  عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
عمم ة   2 املعراج  إقماة  لسمسفة 

الشيضمء  الدا    28232  28 بقة   1
املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571181
2(7I

cabinet jdaini

MKH MULTISERVICE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
MKH MULTISERVICE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي وسط  
لعتمانة - 63858 احفير املغرب.

تقليص هدف الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

(725
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تم حذف  82 فبراير  املؤ خ في 
األنشطة التملية ان نشمط الشركة 

الحملي :
* ابغمل اختلفة

* النظمفة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 1).
2((I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

AGRI OULED FREJ  SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI
KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT
 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC
  AGRI OULED FREJ  SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر 

بملطمبق اال �سي   حي  يمض  قم  

118 اوالد فرج 24382 الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28331

 14 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 AGRI بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 OULED FREJ  SARL AU

-        غرض الشركة بإيجمز:  بيع 

الكيمموية  الز اعية  األسمدة  جميع 

والطشيعية.

 بيع املنتجمت الز اعية الكيمموية 

والطشيعية

 استيراد وتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اتجر 

بملطمبق اال �سي   حي  يمض  قم  118 

اوالد فرج 24382 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

املصطفى  الكنداز  السيد)ة(   -

والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 

اوالد فرج  دوا  املحربة  عنوانه ب: 

24382 الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

املصطفى  الكنداز  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 24382 فرج  اوالد  املحربة  دوا  

الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.28331

2(9I

MALMORIT BUILDING

MALMORIT BUILDING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MALMORIT BUILDING

77 زنقة احمد سميحة الطمبق 

18 بقة  قم 57 الدا  الشيضمء ، 

28898، الدا  الشيضمء املغرب

MALMORIT BUILDING بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 77 زنقة 

احمد سميحة الطمبق 18 بقة 

 قم 57 الدا  الشيضمء 28898 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572889

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MALMORIT BUILDING

-        غرض الشركة بإيجمز: بركة 

اتعددة االبغمل
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-        عنوا5 املقر االجتممعي: 77 
زنقة احمد سميحة الطمبق 18 بقة 
الدا    28898 الدا  الشيضمء   57  قم 

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

الصرايدي  اد يس  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
اقماة اليمسمي5 عمم ة ف بقة  ب: 
الدا    28688 44 سيدي البرنو�سي  

الشيضمء املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الصرايدي  اد يس  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 44 اقماة اليمسمي5 عمم ة ف بقة 
اليمسمي5  اقماة  البرنو�سي   سيدي 
44 سيدي البرنو�سي   عمم ة ف بقة 

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572889
298I

BARANELLO

BARANELLO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BARANELLO
13 زنقة احمد املجمطي اقماة االلب 
طمبق 1  قم ) املعم يف ، 28378، 

الدا  الشيضمء املغرب
BARANELLO بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 زنقة 

احمد املجمطي اقماة االلب طمبق 

1  قم ) املعم يف 28378 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572871

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BARANELLO

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
االنعمش العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 13 
االلب  اقماة  املجمطي  احمد  زنقة 
طمبق 1  قم ) املعم يف 28378 الدا  

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

اشحيمة  فريد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
ج   ق   117 82  قم  زنقة   7 جميلة 

28452 الدا  الشيضمء املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اشحيمة  فريد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
ج   ق   117 82  قم  زنقة   7 جميلة 

28452 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572871
291I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 SOCIETE 3 O TRANS SARL
AU

إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
  SOCIETE 3 O TRANS SARL AU
»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: قصر 

اسرير ادغرة الرابيدية - 52888 
الرابيدية املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: -.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 84 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت حصص
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تغيير املسؤول القمنوني
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
الذي  حصص:  تفويت  بند  قم 
بيع و تحويل جميع  ينص على اميلي: 
اسهم الشركة ان السيد عدي انمصر 

الى السيدانمصر الحو 
بند  قم تغيير املسؤول القمنوني: 
الذي ينص على اميلي: تغيير املسؤول 
عدي  السيد  ان  للشركة  القمنوني 

انمصر الى السيدانمصر الحو 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 16 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 9).
292I

Cabinet LAMRINI HADI

IMMO OKLA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
 ، النمضو   سينم  إبن  )1,بم ع 

62888، النمضو  املغرب
ذات  بركة   IMMO OKLA

املسؤولية املحدودة
حي  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 
النمظو    62888  - براقة  احفطاليم 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.22875

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   38 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( فوزي الشغدادي 
288 حصة اجتممعية ان أصل 288 
حصة لفمئدة  السيد )ة( عمر العنبري 

بتم يخ 26 ينمير 2823.
اعراج  قيس  )ة(  السيد  تفويت 
288 حصة اجتممعية ان أصل 288 
حصة لفمئدة  السيد )ة( عمر العنبري 

بتم يخ 26 ينمير 2823.
الدوح  ليلى  )ة(  السيد  تفويت 
288 حصة اجتممعية ان أصل 288 
حصة لفمئدة  السيد )ة( عمر العنبري 

بتم يخ 26 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 18 فبراير 

2823 تحت  قم 5317.
293I

Outougane

رياض قدوة
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Outougane
 Dr ait massaoud ait ouallal

zagora ، 47900، Zagora Maroc
 يمض قدوة بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي النقطة 
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الكيلواترية 15 طريق سيدي عشد 
هللا غيمت دوا  السرايري اراكش 

48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
133133

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   13
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 يمض قدوة
دا   بإيجمز:  الشركة  -غرض 

الضيمفة
النقطة  عنوا5 املقر االجتممعي:   -
الكيلواترية 15 طريق سيدي عشد هللا 
غيمت دوا  السرايري اراكش 48888 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
 18.888 اشلغ  أسممل الشركة:   -

د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

املصطفى  بنحيدة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 48888 382 اراكش  اسيف ب  قم 

اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
املصطفى  بنحيدة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 48888 382 اراكش  اسيف ب  قم 

اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.133133
294I

FIDUCIAIRE NAKHIL

QUALITY -LAM
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE NAKHIL
  Imm. n° 60 Appt. n°4 Bd.

 Abdelkrim El Khattabi Gueliz -
 Marrakech ، 40000، marrakech

maroc
QUALITY -LAM »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 241 بم ع 
ابن سينم حي الهنمء - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.272653

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 11 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
اعمينة وفمة الشريك السيد  يجيس 

ألشير أند ي بيكمفيت
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
و ثته  على  الشريك  حصص  توزيع 

الشرعيي5
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

اعمينة التوزيع الجديد للحصص
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 
تعديل الفصل 6، 7، و 18 ان النظمم 

األسم�سي
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
الذي   :7 و   6 بند  قم الشند  قم 
توزيع  كيفية  اميلي:  على  ينص 
الشركمء  على  الرأسممل  و  الحصص 

الجدد 
ينص  الذي   :18 الشند  بند  قم 
تجزئة  حملة  في  و  أنه  اميلي:  على 
التصويت  حق  فإ5  االحصص، 
املرتشط بملحصة يعود إلى املنتفع  ان 

الحصص االجتممعية في الجموع

 العماة العمدية و ململكي الحصص 
العماة  الجموع  في  اطلقة   الكية 

االستثنمئية
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 916)5).

295I

VR MATERIAL

VR MATERIAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

VR MATERIAL
املجموعة السكنية الضمم5 اقماة 
95  قم 3 عي5 الشق ، 28478، 

الدا  الشيضمء املغرب
VR MATERIAL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املجموعة 
السكنية الضمم5 اقماة 95  قم 3 
عي5 الشق   - 28478 الدا  الشيضمء 

املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.379383

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في )2 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»املجموعة السكنية الضمم5 اقماة 
95  قم 3 عي5 الشق   - 28478 الدا  
الخير  »تجزئة  إلى  املغرب«  الشيضمء 
زنقة 78  قم 11 عي5 الشق - 28478 

الدا  الشيضمء  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 595)5).

296I

Cabinet LAMRINI HADI

T.P ASSINAT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Cabinet LAMRINI HADI
)1,بم ع إبن سينم النمضو  ، 

62888، النمضو  املغرب

T.P ASSINAT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 تجزئة 
اليممني أزغنغم5 - 62658 النمظو  

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.28797

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   84 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

أحمد البركمني  )ة(  تفويت السيد 

588 حصة اجتممعية ان أصل 588 

حصة لفمئدة  السيد )ة( عشد الرحيم 

الكنفموي بتم يخ 84 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 82 فبراير 

2823 تحت  قم 5264.

297I

اجبر عشدالوحد

 STE MAROCCAN LAPIDARY
ART SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

اجبر عشدالوحد
 قم 32 عمم ة االحشم8 بوتالاي5 

 ERRACHIDIA ،52888 ، الربيدية

املغرب

 STE MAROCCAN LAPIDARY

ART SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : وسط 

دوا  كريم5 ارزا5 الريصمني 

الريصمني 52458 الريصمني املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.11457

اإلستثنمئي  العمم  الجمع  بمقت�سى 

املؤ خ في 83 فبراير 2823 تقر  حل 

 STE MAROCCAN LAPIDARY

املسؤولية  ذات  بركة   ART SARL

 248.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

اإلجتممعي اقرهم  وعنوا5  د هم 
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وسط دوا  كريم5 ارزا5 الريصمني   

املغرب  الريصمني   52458 الريصمني 

نتيجة لتراجع ادخول  الشركة.

و عي5:

و  سكموي  ااحمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا(  قم 57 حي السالم  52288 

ا فود املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 83 فبراير 2823 وفي وسط دوا  

الريصمني  الريصمني   ارزا5  كريم5 

52458  الريصمني املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 98/2823.

29(I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE TRABAR SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE TRABAR SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 

تمضيت تمونمت - - تمونمت املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2899

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   21 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

 SOCIETE TRABAR الشريك الوحيد

 188.888 SARL AU  اشلغ  أسمملهم 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 

املغرب  تمونمت   -  - تمونمت  تمضيت 

السيئة  العمل  ظروف   : ل  نتيجة 

للشركة .

اركز  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

تمضيت تمونمت - - تمونمت املغرب. 

و عي5:

البرو�سي  اصطفى   السيد)ة( 

تمضيت  بوهية  دوا   عنوانه)ا(  و 

تمونمت   34888 تمونمت  ارنيسة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: اركز تمضيت تمونمت

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   31 بتم يخ  االبتدائية بتمونمت  

2823 تحت  قم 52.

299I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 SOCIETE KHETTABI RED
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE KHETTABI RED SARL

AU بركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املسيرة 

تيسة املركز تمونمت - - تمونمت 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1251

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 فبراير   13 في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 

اشلغ    KHETTABI RED SARL AU
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

تيسة  املسيرة  حي  اإلجتممعي  اقرهم 

املركز تمونمت - - تمونمت املغرب نتيجة 

ل : ظروف العمل السيئة للشركة.

وحدد اقر التصفية ب حي املسير  
تيسة املركز تمونمت  - - تمونمت املغرب. 

و عي5:
و  الخطمبي  السيد)ة(  ضوا5  
تمونمت  تيسة  املسيرة  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  تمونمت املغرب كمصفي   34888

للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
املخمبرة و احل تشليغ العقود و الوثمئق 
املتعلقة بملتصفية : حي املسيرة تيسة 

املركز تمونمت
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  االبتدائية بتمونمت  

2823 تحت  قم 5).

388I

lecomptable

HE SHOP
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

lecomptable
 ،SAFI 634 SAFI 634، 46000

maroc اسفي
HE SHOP بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 261 طريق 

سيدي واصل الحي الصنمعي  - 
46888 اسفي املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.18127
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 31 أكتوبر 2822 تقر  حل 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ    HE SHOP الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
طريق سيدي   261 اقرهم اإلجتممعي 
واصل الحي الصنمعي  - 46888 اسفي 

املغرب نتيجة ل : نقص في التمويل .
 261 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
طريق سيدي واصل الحي الصنمعي  - 

46888 اسفي املغرب. 

و عي5:

و  السويلمي  حمزة   السيد)ة( 

طريق سيدي واصل   261 عنوانه)ا( 

الحي الصنمعي  46888 اسفي املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

الحي  واصل  سيدي  طريق   261  :

الصنمعي 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1422.

381I

G.MAO.CCF

STE  ELITE  NURSERY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE  ELITE  NURSERY بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع  عشد 

العملي  بنشقرو5  إقماة  اكمتب  
زينب الطمبق 4اكتب 26  فم8  - 

38888 فم8 املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.71(81

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 82 دجنبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

»بم ع  عشد العملي  بنشقرو5  إقماة  
  26 4اكتب  الطمبق  زينب  اكمتب  

إلى  املغرب«  فم8   38888  - فم8  

»الشقة  قم 3  الطمبق األ �سي  بم ع 

بير  إنز ا5  حي  هبري  إاوزا   كند .   

.  - 38888 فم8  املغرب«.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   1( بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 366//2823.

382I

STE SKY AFFAIRES بركة سكمي افير

 STE ATLAS NUTRITION
شركة اطلس نوتريسون

بركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

 STE SKY بركة سكمي افير

AFFAIRES

التقى بم ع احمد الخماس و بم ع 

الحسن الثمني اقماة عثمم5 الطمبق 

الثمني  قم 6 بني االل، 23888، بني 

االل املغرب

STE ATLAS NUTRITION بركة 

اطلس نوتريسو5 بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : تجزئة 

عزيزة  قم 28 بني االل 23888 بني 

االل املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.11173

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2823 ينمير   82 في  املؤ خ 

 STE ATLAS NUTRITION حل 

بركة اطلس نوتريسو5 بركة ذات 

اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

بني   28 اإلجتممعي تجزئة عزيزة  قم 

االل 23888 بني االل املغرب نتيجة 

لقفل الشركة.

و عي5:
السيد)ة( ايوب    يمح و عنوانه)ا( 

برادية   اد يس  اوالد  لهالملة  دوا  

23888 بني االل املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و  التمبتي  الدين   فخر  السيد)ة( 
3  قم  الزنقة  الدبمغ  دا   عنوانه)ا( 

19 بني االل 23888 بني االل املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

تجزئة  وفي   2823 ينمير   82 بتم يخ 

عزيزة  قم 28 بني االل - 23888 بني 

االل املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني االل  بتم يخ 86 فبراير 

2823 تحت  قم 1454.

383I

STE SKY AFFAIRES بركة سكمي افير

STE BOUNIARBO شركة 

بونياربو
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

 STE SKY بركة سكمي افير

AFFAIRES

التقى بم ع احمد الخماس و بم ع 

الحسن الثمني اقماة عثمم5 الطمبق 

الثمني  قم 6 بني االل، 23888، بني 

االل املغرب

STE BOUNIARBO بركة بونيم بو 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  يمض 

السالم بلوك 34  قم 3 بني االل 

23888 بني االل املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2529

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  82 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

 STE BOUNIARBO الشريك الوحيد

اشلغ  أسمملهم  بونيم بو   بركة 

اقرهم  وعنوا5  د هم   (88.888

 34 بلوك  السالم  اإلجتممعي  يمض 

االل  بني   23888 االل  بني   3  قم 

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

ب  يمض  التصفية  اقر  حدد  و 

االل  بني   3 34  قم  بلوك  السالم 

23888 بني االل املغرب. 

و عي5:

عربوش  القمد    عشد  السيد)ة( 
 34 و عنوانه)ا(  يمض السالم بلوك 
االل  بني   23888 االل  بني   3  قم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
بني   3 34  قم  :  يمض السالم بلوك 

االل

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني االل  بتم يخ 89 فبراير 

2823 تحت  قم )146.

384I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

DAR SAFFARINE
إعال5 اتعدد القرا ات

 L›ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

DAR SAFFARINE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 14 

سشع لويمت،  صيف فم8 - 38888 

فم8 اململكة املغربية.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.24765

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 86 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 

 KVALVIK KATE اميلي: تعي5 السيدة

السفر  قم  لجواز  الحمالة   SIGNE

ملدة  للشركة  اسيرة   CCC6294((

 SAID غير احدودة الى جمنب السيد 

ALAA ABD EL AMIR الحمال لجواز 

  J8(24571 السفر  قم

على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 

اإلاضمء  صالحيمت  اعطمء  اميلي: 

 KVALVIK بمسم الشركة الى السيدة 

KATE SIGNE الحمالة لجواز السفر 

 SAID السيد  أو   CCC6294((  قم 

ALAA ABD EL AMIR الحمال لجواز 

 J8(24571 السفر  قم

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :12 بند  قم 

 KVALVIK KATE اميلي: تعي5 السيدة

السفر  قم  لجواز  الحمالة   SIGNE

 SAID ALAA ))CCC6294 و السيد 

ABD EL AMIR الحمال لجواز السفر 

للشركة  اسيرا5     J8(24571  قم 

ملدة غير احدودة

على  ينص  الذي   :13 بند  قم 

اإلاضمء  صالحيمت  اعطمء  اميلي: 

 KVALVIK بمسم الشركة الى السيدة 

KATE SIGNE الحمالة لجواز السفر 

 SAID السيد  أو   CCC6294((  قم 

ALAA ABD EL AMIR الحمال لجواز 

 J8(24571 السفر  قم

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6165.

385I

fidu_farabi

NEW GENERATION ART
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fidu_farabi

 قم 9 زنقة سشع عيو5 بم ع سوسة 

زهو  2 فم8 ، 38888، فم8 املغرب

NEW GENERATION ART بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 356 

بلوك ب حي الوفمق زواغة العليم 

38828 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
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اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
75415

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 NEW بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

GENERATION ART
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االبغمل املختلفة والشنمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
356 بلوك ب حي الوفمق زواغة العليم 

38828 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
يوسف  اغفو   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بلوك ب حي الوفمق زواغة    76  قم 

38828 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يوسف  اغفو   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بلوك ب حي الوفمق زواغة    76  قم 

38828 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.75415

386I

STE CONGESMOG SARL AU

شركة بوجميرة طرافو
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE CONGESMOG SARL AU
 Lot LA LAGUNE  4EME 448-2

 TRANCHE ESSAOUIRA ،
44000، Essaouira Maroc

بركة بوجميرة طرافو بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عند 
اوكمدو  بيسنيس سينتر الكمئن 

بملشقة الطمبق الثمني  قم 5-458 
تجزئة الشحيرة بم ع العقشة - 

الصويرة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
65(5

 16 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
بركة  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

بوجميرة طرافو
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

في األبغمل العمواية أو الشنمء.
املكتب  اعدات  و  لوازم  في  تمجر 

بملتقسيط.
تمجر في اختلف املواد.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
عند اوكمدو  بيسنيس سينتر الكمئن 
458- الثمني  قم  الطمبق  بملشقة 
 - العقشة  بم ع  الشحيرة  تجزئة   5

الصويرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احسن  بوجميرة  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
األال   تجزئة   8 بلوك   15 ب:  قم 

44888 الصويرة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احسن  بوجميرة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 15 بلوك 8 تجزئة األال 44888 

الصويرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.65(5
387I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

كولدن صحرا ترافل ش م م
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
كولد5 صحرا ترافل ش م م  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الزنقة 
2 حي عز هللا الدكرات  فم8 337 
 Q2 HADIKA2 TGHAT FES, FES

FES 30000 املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.63295

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 13 ينمير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 
الذي   : -1بيع حصص  قرا   قم 

ينص على اميلي: تفويت حصص : 

الكريم  عشد  السيد  بمع  لقد 
 334 املقدو  والسيد يونس كند ي  

حصة لفمئدة السيد عمدل الثلوت 
جديد:  بريك  -2قشول  قرا   قم 
السيد عمدل  الذي ينص على اميلي: 

الثلوت  تم قشوله كشريك جديد
قرا   قم استقملة و تعيي5 اسير 
اميلي:  على  ينص  الذي  جديد: 

استقملة و تعيي5 اسير جديد
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم بيع حصص : الذي ينص 
على اميلي: السيد عشد الكريم املقدو  
كند ي   يونس  حصةالسيد   333
333 حصةالسيد عمدل الثلوت 334 

حصة
جديد:  بريك  -2قشول  بند  قم 
السيد عمدل  الذي ينص على اميلي: 

الثلوت  تم قشوله كشريك جديد
بند  قم استقملة و تعيي5 اسير 
اميلي:  على  ينص  الذي  جديد: 
استقملة السيد عشد الكريم املقدو و 
اسير  الثلوت  عمدل  السيد  تعيي5 

جديد
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6191.
38(I

MJ MANAGEMENT

A&M WASTE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MJ MANAGEMENT
 3RUE IBN TOUMART

 RESIDENCES HIKMAT 2EME
 ETAGE N4 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
A&M WASTE SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

املنصو  ابن  اعمير حواة الد يسية 
الطمبق الثملت  قم 6 طنجة  98888 

طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة



4415 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
134(51

 26 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 A&M :بمختصر تسميتهم اإلقتضمء، 

WASTE SARL
-        غرض الشركة بإيجمز: تسيير 
وإعمدة  وفرزهم  وجمعهم  النفميمت 
تدويرهم واعملجة نفميمت املنسوجمت 

والشالستيك والكرتو5 والو ق
استيراد اآلالت واملعدات املتعلقة 

بمجمل بتسيير النفميمت
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
اعمير حواة الد يسية  املنصو  ابن  
الطمبق الثملت  قم 6 طنجة  98888 

طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

38.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 388 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
العزيز  غشد  زكيك  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب: 
 23 حي املصلى زنقة الو وجواي  قم 

طنجة 98888 طنجة املغرب
ارت�سى  القوييد  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: زنقة واد الدهب  قم ) ط 

1 طنجة 98888 طنجة املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ارت�سى  القوييد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
طنجة   1 ط   ( زنقة واد الدهب  قم 

98888 طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.134(51
389I

SOFI RIMA

TISKIT SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SOFI RIMA
صندوق البريد 2436 املدينة 

الجديدة فم8 ، 38888، فم8 
املغرب

TISKIT SERVICES بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قنطرة 
بوجمعة واد ازيغ كتماة اغمجد 5 

تم كيست 32353 تم كيست -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 22

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TISKIT SERVICES
 - غرض الشركة بإيجمز:          -

تحويل االاوال
- اقمول ادا ة الخداة املدنية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: قنطرة 
اغمجد 5  كتماة  ازيغ  واد  بوجمعة 

تم كيست 32353 تم كيست -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
حصة للسيد بعوا5   588  - د هم، 

عشدهللا
بعوا5  للسيد  حصة   588  -

عشدالحكيم

-بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
الطشيعيو5(: 

بعوا5  السيد  السيد)ة(    -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  عشدهللا 
225 بم ع املحيط  عنوانه ب: اقماة 
فم8   38888 االطل�سي حي الريمض  

املغرب
بعوا5  السيد  السيد)ة(   -
اسمهم  بصفته)ا(  عشدالحكيم 
بم ع    223 ب:  عنوانه  والكمئن 
املحيط االطل�سي حي الريمض 38888 

فم8 املغرب.
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بعوا5  السيد  السيد)ة(    -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  عشدهللا 
225 بم ع املحيط  عنوانه ب: اقماة 
فم8   38888 الريمض  حي  االطل�سي 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
بتم يخ 14 فبراير 2823 تحت  قم 22.
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ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

 LES DOMAINES
OUMADLESSE
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب

 LES DOMAINES OUMADLESSE
»بركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 57 بم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 2689 - 

48888 اراكش املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.77217

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 83 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
االعالم بوفمة الشريك املرحوم السيد 
احمد حنيش الدي توفي في )1 ينمير 
2823 تشعم لرسم اال اثة املؤ خ في 25 

ينمير 2823
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
السيد  ضوا5  ان  كل  تعيي5  تقر  
حنيش  زكريمء  السيد  و  حنيش 

اسيرين اشم كي5 ملدة غير احددة
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
انح توقيع الشركمت املصرفية بشكل 
و  حنيش  للسيد  ضوا5  اشترك 

السيد زكريمء حنيش
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
و   13 املمدة  تعديل  على  املوافقة 

تحديث النظمم االسم�سي للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144946.
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FUDESIGN

 POTRINE PRO DAR
SARLAU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FUDESIGN
 RES NAJMAT SIDI MOUMEN

 GH 19 BIS IMM A APPT 17 SIDI
 MOUMEN CASABLANCA ،
28488، الدا  الشيضمء املغرب

 POTRINE PRO DAR SARLAU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  46 بم ع 
الز قطوني الطمبق الثمني بقة 6 

الدا  الشيضمء - الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
567141
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

POTRINE PRO DAR SARLAU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
الترويج العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  46 

بم ع الز قطوني الطمبق الثمني بقة 

6 الدا  الشيضمء - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اسرحم5   سعيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اليمقوت  عمم ة  كمليفو نيم  جنم5 

عي5 الشق   84 بقة   81 الطمبق   8(

28888 الدا  الشيضمء  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسرحم5   سعيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اليمقوت  عمم ة  كمليفو نيم  جنم5 

عي5 الشق   84 بقة   81 الطمبق   8(

28888 الدا  الشيضمء  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   82 بتم يخ 

.567141
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AMDEM

 KAIZEN IMPORT & EXPORT
SARLAU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

AMDEM
 AV ABDELKRIM EL KHATTABI
 RUE HASSAN BEN M’BAREK
 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،
40000، MARRAKECH MAROC
 KAIZEN IMPORT & EXPORT
SARLAU بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 
الكريم الخطمبي زنقة حسن بن 
اشم ك  اقماة الخطمبية عمم ة ب 
الطمبف االول  قم 3 كليز اراكش  

48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
115381

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
2821 تقر  تأسيس بركة  27 أبريل 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 KAIZEN IMPORT & EXPORT

SARLAU
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
و  االستيراد  و  عماة  بصفة  التجم ة 

التصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
عشد الكريم الخطمبي زنقة حسن بن 
ب  عمم ة  الخطمبية  اقماة  اشم ك  
اراكش   كليز   3 االول  قم  الطمبف 

48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        
)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 
التوزاني  ااي5  السيد)ة(   -
وحيد  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
 **** فرنسم  ب:  عنوانه  والكمئن 

****** فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
التوزاني  ااي5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فرنسم ***** ****** فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2821 امي   27 بتم يخ 

.115381
313I

FLASH ECONOMIE

Atmar Survey
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 Atmar Survey
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 46 بم ع 
الز قطوني الطمبق 3 الشقة  قم 6 

28888 الدا  الشيضمء
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

578261
 16 بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية
Atmar Survey : تسمية الشركة، 
بمختصر  اإلقتضمء،  عند  اتشوعة 

تسميتهم
: غرض الشركة بإيجمز

على  والكمية  النوعية  الرقمبة   
املنتجمت الشترولية

على  والكمية  النوعية  الرقمبة 

املنتجمت املعدنية

وتطوير  الدعم  خدامت  تقديم 

األعممل في قطمعي املعمد5 والشترول

بم ع   46 عنوا5 املقر االجتممعي: 

 6 الشقة  قم   3 الز قطوني الطمبق 

28888 الدا  الشيضمء

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 188.888  اشلغ  أسممل الشركة: 

د هم

 188 النقدية:  الحصص  اشلغ   -

د هم

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(

بصفتهم  بنجلو5  كنزة  السيدة   -

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريكة 

3 بقة  د و ج ب الطمبق   2 الخزااى 

9 م 8 28888 الدا  الشيضمء املغرب

بصفته  العدنمني  بد   السيد   -

تجزئة   5 بريك والكمئن عنوانه ب: 

الزهرة 24888 الجديدة املغرب

 بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(

والعمئلية  الشخصية  األسممء 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير

بصفتهم  بنجلو5  كنزة  السيد 

والكمئن  احدودة  غير  ملدة  اسيرة 

د و ج ب   2 تجزئة الخزااى  عنوانهم: 

الطمبق 3 بقة 9 م 8 28888 الدا  

الشيضمء املغرب

السيد بد  العدنمني بصفته اسير 

حر  ملدة غير احدودة والكمئن عنوانه 

ب: 5 تجزئة الزهرة 24888 الجديدة 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   31 بتم يخ 

57826

314I
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STE PARAPHARMACIE MOUMA

مقدس كار

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

STE MAQDIS CAR

 قم 76 عمم ة  قم 38 سالم 72 حي 

 OUJDA، 60000، OUJDA 8القد

MAROC

اقد8 كم  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 76 

عمم ة  قم 38 سالم 72 حي القد8 

68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

485(1

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: اقد8 

كم 

-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

72 حي  38 سالم  76 عمم ة  قم   قم 

القد8 68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة 99  )سنة(.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-اشلغ الحصص العينية اع وصف 

اوجز لهم وتقييم لهم: 1.888 د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

خملد  حسمني  السيد)ة(   -

واسير  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

حي املسيرة زنقة  والكمئن عنوانه ب: 

بوكراع  قم )1 68888 وجدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

خملد  حسمني  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 1( حي املسيرة زنقة بوكراع  قم  ب: 

68888 وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.485(1
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STE PARAPHARMACIE MOUMA

بارا فارما�سي موما
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

 STE PARAPHARMACIE

MOUMA

 OUJDA، 72 حي بلخير يعالوي  قم

60000، OUJDA MAROC

بم ا فم ام�سي اوام بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي بلخير 

يعالوي  قم 72 - 68888 وجدة 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.35947

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   18 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اوام   فم ام�سي  بم ا  الوحيد  الشريك 

د هم   18.888.888 اشلغ  أسمملهم 

بلخير  وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

يعالوي  قم 72 - 68888 وجدة 

التوصل  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 
تمسست  التي  االجتممعية  لالهداف 

ان اجلهم.
و حدد اقر التصفية ب حي بلخير 
وجدة   68888  -  72 يعالوي  قم 

املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( ايمم5  بلقي و عنوانه)ا( 
حي التقدم عمم ة أ 2  قم 2  68888 

وجدة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

- :
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   89 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2823 تحت  قم 529.

316I

اجبر عشدالوحد

شركة جنوب شرقي لنقل
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اجبر عشدالوحد
 قم 32 عمم ة االحشم8 بوتالاي5 

 ERRACHIDIA ،52888 ، الربيدية
املغرب

بركة جنوب برقي لنقل  بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 6 
بم ع االاير اوالي عشد هللا  52288 

ا فود -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166(3
 15 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
بركة  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

جنوب برقي لنقل 
نقل  بإيجمز:  الشركة  غرض   -

الشضمئع  للغير

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

6 بم ع االاير اوالي عشد هللا  52288 

ا فود -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

العزيز  عشد  قمسمي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  
ا فود   52288 146 حي السالم    قم 

املغرب

يوسف  قمسمي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  
ا فود   52288 146 حي السالم    قم 

املغرب

زكريمء  قمسمي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  
ا فود   52288 146 حي السالم    قم 

املغرب

قمسمي عشد الطيف  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  
ا فود   52288 145 حي السالم    قم 

املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العزيز  عشد  قمسمي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 
 قم 146 حي السالم 52288 52288 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.166(3

317I
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MOGADOR GESTION

RIAD MAROSKO
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(

عقد تسيير حر ألصل تجم ي

RIAD MAROSKO

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ قي 81 

غشت 2822 أعطى IDA BC املسجل 

بمملحكمة   5863 التجم ي  بملسجل 

التسيير  حق  بملصويرة  االبتدائية 

الحر لألصل التجم ي الكمئن ب  قم 
الصويرة   44888  - اكمدير  زنقة   66

 MOGADOR BNB لفمئدة  املغرب 

SERVICES ملدة 5 سنة تبتدئ ان 81 
يوليوز   31 و تنتهي في   2822 غشت 

قيمته  بهري  اشلغ  اقمبل   2827

28.888 د هم.

31(I

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

اربابي لوجيستيك
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

TANWIR AUDIT ET CONSEIL

 1ER ETAGE NR 2 IMM 25 LOT

 ZAITOUNE TIKIOUINE PRES

 DE BMCI AGADIR TIKIOUINE،

80000، AGADIR MAROC

ا بمبي لوجيستيك بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دو  ملزا  

بم ع 33  قم 75 ايت الول انزكم5 

8888) اكمدير -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

27951

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

ا بمبي  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

لوجيستيك

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

لحسمب  للشضمئع  والدولي  الوطني 

الغير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دو  

الول  ايت   75 33  قم  بم ع  ملزا  

انزكم5 8888) اكمدير -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99سنة

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -        

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

الطشيعيو5(: 

الربمبعي عشد الرحيم  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 

حي   149 81  قم  بلوك  ب:  عنوانه 

اكمدير   (8888 الول  ايت  االال 

املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الربمبعي عشد الرحيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ايت  االال  حي   149 81  قم  بلوك 

الول 8888) اكمدير املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.27951

319I

CABINET ESSADKIA

conserves yasmine
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

CABINET ESSADKIA

 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt

maroc

conserves yasmine بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي النصر 

العيو5 سيدي الوك - 65458 

العيو5 سيدي الوك املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.751

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

 conserves الوحيد  الشريك  ذات 

اشلغ  أسمملهم    yasmine

اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888.888

اإلجتممعي حي النصر العيو5 سيدي 

الوك - 65458 العيو5 سيدي الوك 
املغرب نتيجة ل : عدم اسميرة سوق 

الشغل.

و حدد اقر التصفية ب حي النصر 

سيدي  العيو5   65458  - العيو5 

الوك املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( يحيى  جمبي و عنوانه)ا( 

حي الحرية الجنوبية طريق الخميس 

املغرب  العيو5   65458 العيو5 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمو يرت  بتم يخ 89 فبراير 

2823 تحت  قم 2823/584.

328I

ngfc1912

 NADA GESTION FINANCE 

CONSULTING NGFC

إعال5 اتعدد القرا ات

ngfc1912

 CASABLANCA CASABLANCA،

0، CASABLANCA MAROC

 NADA GESTION FINANCE 

CONSULTING NGFC »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

 1AV  :وعنوا5 اقرهم االجتممعي

 LALLA YACOUT 2EME ETG

CASABLANCA - 20250 الدا  

الشيضمء  اململكة املغربية.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.25((93

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 83 فبراير 2823

تم اتخمذ القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

- تغيير اسم الشركة. ان قرا  الجمع 

 SNM«  العمم ، اسم الشركة الجديد

 FIVE CONSEIL AUDIT

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

-تغيير غرض الشركة.أصشح اوضوع 

خشير   : التملي  النحو  على  الشركة 

احمسب

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

- تغيير اسم الشركة.

بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 

-تغيير غرض الشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 672)5).

321I
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ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

MRABO MOTO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

بم ع السالم طمبق 6  قم 14 ، 

98888، طنجة املغرب

MRABO MOTO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

 VOLUBILIS اوالي اسممعيل اقماة

Bloc C الطمبق 1 بقة 53 98888 

طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135867

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MRABO MOTO

-        غرض الشركة بإيجمز:  - بيع 

الد اجمت النم ية وإصالحهم ؛

بمم في ذلك عن طريق  التجم ة،   -

الد اجمت  غيم   قطع  في  االستيراد، 

النم ية وأي انتجمت ثمنوية أخرى.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

 VOLUBILIS اوالي اسممعيل اقماة 

 98888  53 بقة   1 الطمبق   Bloc C

طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لشقر  املهدي  السيد)ة(   -

والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 

حي االبمطم خليج طنجة  عنوانه ب: 
 قم 83 98888 طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لشقر  املهدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 83 طنجة  قم  خليج  االبمطم  حي 

98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135867

322I

ALTERNATIVES AUDIT & EXPERTISE

 TANGER ESTHETIQUE
CENTER

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 ALTERNATIVES AUDIT &

EXPERTISE

بم ع السالم طمبق 6  قم 14 ، 

98888، طنجة املغرب

 TANGER ESTHETIQUE CENTER

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 5 بم ع 

يوسف ابن تمبفي5 الطمبق 2 

الشقة 3 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135869

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TANGER ESTHETIQUE CENTER

-        غرض الشركة بإيجمز: • اركز 

العنمية بمستحضرات التجميل ؛

استحضرات  وبيع  براء   •

التجميل ؛

 5 عنوا5 املقر االجتممعي:          -

 2 بم ع يوسف ابن تمبفي5 الطمبق 

الشقة 3 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سني بصفته)ا(  السيد)ة(  جمء   -

الشريك الوحيد والكمئن عنوانه ب: 

 5 السالم  قم  فيال  النمظو   بم ع 

98888 طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سني بصفته)ا(  السيد)ة(  جمء   -

بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 98888  5 النمظو  فيال السالم  قم 

طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135869

323I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

BX immobilier
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

157 بم ع القد8، تجزئة املجد، 

الطمبق األول، بقة  قم 6 البريد 64 

- العوااة، 98888، طنجة املغرب

BX immobilier بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اربح 

بزنيس سنتر ، سمحة إبراهيم 

الروضمني ،بم ع ال سينم   ،إقماة 

بيتهوفن 2 ، الطمبق الثملث ،  قم 

2)  - طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135189

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BX immobilier

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
اإلنعمش العقم ي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

سمحة إبراهيم   ، اربح بزنيس سنتر 

،إقماة  سينم    ال  ،بم ع  الروضمني 
بيتهوفن 2 ، الطمبق الثملث ،  قم 2)  

- طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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خليل  ازويتني  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
13 زنقة الكويط إقماة جمد 3 طمبق 3 

بقة 91 98888 طنجة املغرب
احصو5  ااشم ك  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
فيال   195 طريق كمب سشم طيل  قم 

لال عزيزة 98888 طنجة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عمماري  اعمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 13 161  قم  زنقة  ابن خلدو5  حي 

98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.135189
324I

fiduciaire espace conseils

RHS EMPLOI
إعال5 اتعدد القرا ات

fiduciaire espace conseils
 tarik el khair rue 1 nr 45 sidi

 bernoussi casa ، 20600،
casablanca maroc

RHS EMPLOI »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 137 بم ع 
اوالي اسممعيل و ايشيل دو لوبتمل 
اقماة ب  الصخو  السوداء 28383  

الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.344841

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2822 تم اتخمذ  28 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 
بمشلغ  الشركة  اميلي:  فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   1.888.888« قد ه 
 1.588.888« إلى  د هم«   588.888«

اقمصة  إجراء   : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة. 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تحيي5 القمنو5 الشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 
 588.888 ان  الشركة   فع  أسممل 

د هم الى 1.588.888 د هم
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
ان  االجتممعية  األنصشة  عدد   فع 

5888 الى 15888
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 86 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 57249).
325I

SOCOGESE

S.O AUDITING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

SOCOGESE
بم ع ولي العهد إقماة اوالي الكمال 

فم8 ، 38888، فم8 املغرب
S.O AUDITING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 1 اقماة 

اوالي الكمال زيد بن حم ثة ولي 
العهد - 38888 فم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.424(1
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2817 دجنبر   38 في  املؤ خ 
ذات  بركة   S.O AUDITING حل 
اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 
اقرهم  وعنوا5  د هم   98.888,88
اإلجتممعي 1 اقماة اوالي الكمال زيد 
فم8   38888  - بن حم ثة ولي العهد 

املغرب نتيجة لتوقيف النشمط.
و عي5:

و  سالوي   بماة    السيد)ة( 
عنوانه)ا( تجزئة اوحود تجزئة املسفر 
38888 فم8 املغرب  طريق ايموزا   

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
اقماة   1 2822 وفي  31 دجنبر  بتم يخ 
اوالي الكمال زيد بن حم ثة ولي العهد 

- 38888 فم8 املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 2823/6247.

326I

FIDUCIAIRE ENNOUR

TCHIC CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE ENNOUR
 1ER ETAGE N 75 BD ALLAL BEN

 ABDELLAH ، 23200، FQUIH
BEN SALAH MAROC

TCHIC CASH  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 
الزهو   قم 18 الفقيه بن صملح 

23288 الفقيه بن صملح -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5233

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 TCHIC CASH
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تحويل االاوال 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 
صملح  بن  الفقيه   18 الزهو   قم 

23288 الفقيه بن صملح -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

تشيش  اليم8  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بن  الفقيه   112 الرقم  بد   تجزئة 

صملح   بن  الفقيه   23288 صملح  

املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

تشيش   اليم8  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بن  الفقيه   112 الرقم  بد   تجزئة 

صملح  بن  الفقيه   23288 صملح  

املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.5233

327I

omnium management

LES 4 PERLES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

omnium management

 rce 52 av hassane 22 vn fes ، (2

30100، fes maroc

LES 4 PERLES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر 4 

اقماة ب أ 18 تجزئة ارزاقة عي5 

السمن  - فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75435

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 LES 4 اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

PERLES
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

في تسيير الفالحة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اتجر 

تجزئة ارزاقة عي5   18 اقماة ب أ   4

السمن  - فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( عشد السالم الصفريوي   
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: كولف سيتي عمم ة 1411 

بوسكو ة   املدينة الخضراء   89 بقة 

28888 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السالم  عشد  السيد)ة(   -

الصفريوي   بصفته)ا( اسير والكمئن 

عنوانه ب: كولف سيتي عمم ة 1411 

بوسكو ة   املدينة الخضراء   89 بقة 

28888 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.75435

32(I

EKILIBRE CONSULTING

ATALS MULTIMATERIAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

ATALS MULTIMATERIAL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 246  يمض 
السالم  - - اكمدير املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.31753
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2816 يونيو   27 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   1.488.888«
 1.588.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   26 بتم يخ  بمكمدير   التجم ية 

2816 تحت  قم 1626.
329I

EKILIBRE CONSULTING

ATLAS MULTIMATERIAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

EKILIBRE CONSULTING
 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT
 3 BD MOUHAMED BOUZIANE
 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA
MAROC

ATLAS MULTIMATERIAL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 246  يمض 
السالم  - - اكمدير املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.31753

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 15 أكتوبر 2816 تم  تحويل  

للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

اكمدير   -  - »246  يمض السالم   ان 

حمم5  بم ع  »التقى  إلى  املغرب« 

9 حي الصنمعي ايت  الفطواكي وزنقة 

الول - - ايت الول  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

دجنبر   28 بتم يخ  بمكمدير   التجم ية 

2816 تحت  قم 2745.

338I

EKILIBRE CONSULTING

ATALS MULTIMATERIAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

ATALS MULTIMATERIAL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي التقى 

بم ع خمم5 الفطواكي و زنقة 9 الحي 
الصنمعي ايت الول - - ايت الول 

املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.14483

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم   2821 دجنبر   38 في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   5.888.888«

 9.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«

اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 

اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتم يخ  االبتدائية بمنزكم5  

2822 تحت  قم 381.

331I

STE AYAD CONSULTING SARL

PRINK ADN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE AYAD CONSULTING SARL
 RUE MOULAY AHMED

 LAGRARI IMMEUBLE HAMZA
 2EME ETAGE APPT N°9 ،
60000، OUJDA MAROC

PRINK ADN بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 15 حي 
السالم وجدة 68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

485(9
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PRINK ADN
-        غرض الشركة بإيجمز: النشر 

والطشمعة والتفموض
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 15 

حي السالم وجدة 68888 وجدة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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ودغيري  العشم8  السيد)ة(   -

للشركة  وحيد  اسير  بصفته)ا( 

املحلة  ظهر  ب:  عنوانه  والكمئن 
زنقة  العماري  تجزئة  العونية  زنقة 

 68888 وجدة   134 تمنسيفت  قم 

وجدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ودغيري  العشم8  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

العونية تجزئة  ظهر املحلة زنقة  ب: 

 134 تمنسيفت  قم  زنقة  العماري 

وجدة 68888 وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.485(9

332I

L D T CONSULTING

HAGGOUNI FRERE CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

L D T CONSULTING

HAGGOUNI FRERE CAR بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الفتح 
بم ع )2  قم )2 - 78888 العيو5 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.21499

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   15 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

الخضير  )ة(  السيد  تفويت 

الحكوني 1.888 حصة اجتممعية ان 

أصل 1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 

فيصل  بلخير بتم يخ 15 فبراير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

17 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4898/2823.

333I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

انجوي يور تور ش م م
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

انجوي يو  تو  ش م م بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم )2 

الطمبق 4 اكمتب الصفمء طريق 

صفرو اولي  بيد فم8 38888 

- FES

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75511

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: انجوي 

يو  تو  ش م م

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

السيمحي 

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

طريق  اكمتب الصفمء   4 الطمبق   2(

 FES 38888 8صفرو اولي  بيد فم

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة    

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بوكميز  قمسم  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
 قم 22 البم8 الزهو  1 فم8 38888 

FES املغرب
الخروبي   خملد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
تجزئة الدولة ضهر   81 زنقة   7( ب: 

الخميس فمFES 38888 8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بوكميز  قمسم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 22 البم8 الزهو  1 فم8 38888 

FES املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.75511

334I

SIRELA

SIRELA SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SIRELA
الرقم 42 الحرية العملية املحمدية 
الرقم 42 الحرية العملية املحمدية، 

8، املحمدية املغرب
SIRELA SARL AU بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 42 
الحرية العملية املحمدية 13888 

- maroc
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2113

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 25 

2885 تقر  تأسيس بركة ذات  امي 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SIRELA SARL AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الضخ  اعدات  جميع  وتركيب 

واعملجة السوائل

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

 13888 42 الحرية العملية املحمدية 

- maroc

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

288.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 588 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 488 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

جعملي  املجيد  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بنسليممmaroc 13888 5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

- SIRELA »بركة ذات اسؤولية 

الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 

اقرهم  والكمئن  اسير  بصفتهم 

 13888 املحمدية  ب:  اإلجتممعي 

maroc املغرب  قم السجل التجم ي 

2113 املمثل الدائم:  عند االقتضمء: 

عشد املجيد جعملي 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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جعملي  املجيد  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بنسليممmaroc 13888 5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2885 بتنبر   28 بتم يخ 

.2113

335I

ste sabil elhouda conseil

SABIL ELHOUDA CONSEIL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

ste sabil elhouda conseil

 IMM 1 ETAGE N°3 APT 16 RUE

 ESSAOUIRA VN MEKNES ،

30030، fes maroc

 SABIL ELHOUDA CONSEIL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي العمم ة 

126 الطمبق األول الشقة  قم 1 

 يمض الزيتو5  - 58858 اكنم8 

املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.57129

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 15 فبراير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

الشقة  األول  الطمبق   126 »العمم ة 

 58858  - الزيتو5   1  يمض   قم 

 1 »العمم ة  إلى  املغرب«  اكنم8 

بم ع   16 الشقة  الثملث  الطمبق 

اكنم8    58888  - م.ج   الصويرة 

املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 88).

336I

EL GHORFIA TRAVAUX

EL GHORFIA TRAVAUX

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

EL GHORFIA TRAVAUX

بم ع املكسيك، إقماة عشتم ، 

الطمبق الثمني، الشقة  قم 71 ، 

98888، طنجة املغرب

EL GHORFIA TRAVAUX بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 

املكسيك، إقماة عشتم ، الطمبق 

الثمني، الشقة  قم 71 - 98888 

طنجة املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.36(77

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  14 دجنبر  املؤ خ في 

بركة   EL GHORFIA TRAVAUX

اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

املكسيك،  بم ع  اإلجتممعي  اقرهم 

إقماة عشتم ، الطمبق الثمني، الشقة 

املغرب  طنجة   98888  -  71  قم 

نتيجة لتصفية ودية قشل اآلوا5.

و عي5:

و  عمم ي  املدني   السيد)ة( 

 98888 سليمة  تجزئة  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بم ع  وفي   2823 ينمير   19 بتم يخ 

الطمبق  عشتم ،  إقماة  املكسيك، 

 98888  -  71 الشقة  قم  الثمني، 

طنجة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   27 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262134.

337I

FOUZMEDIA

ZOUZI CAFE
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي 

)األشخمص املعنويو5(

فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي

ZOUZI CAFE

بمقت�سى  الجمع العمم االستثنمئي 

لشركة زبيدة بنعروب الكمئن اقرهم 

االجتممعي ب : إقماة السعمدة الشقة 
  -  - 12 زنقة جميل صدقي الزوهموي  

القنيطرة  املغرب املؤ خ في 14 يونيو 

2822 تقر  اميلي:

فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
زنقة صالح   48  : التجم ي الكمئن ب 

املوقع   ، القنيطرة املغرب   -  - الدين 

 : بنعروب  زبيدة  بركة  طرف  ان 

و  التجم ي  لألصل  املكة  بصفتهم 

اسيرة  بصفتهم  سمية  غوغو  بركة 

حرة.

33(I

FOUZMEDIA

THE R SISTERS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

THE R SISTERS SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 47 عمر 

ابن العمص إقماة اسممعيل اكتب 
 قم 4 - القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(239

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 THE R :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

.SISTERS SARL

-        غرض الشركة بإيجمز: الشيع 

بملتقسيط خم ج املحل

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 47 

اسممعيل  إقماة  العمص  ابن  عمر 

اكتب  قم 4 - القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نشوية  بيق  السيد)ة(  يم   -

والكمئن  اسيرة  بريكة  بصفته)ا( 

عنوانه ب: الرقم 521 تجزئة الطيبية 

أ 14888 القنيطرة املغرب

صمبرينم  بيق  السيد)ة(   -

والكمئن  اسيرة  بريكة  بصفته)ا( 

عنوانه ب: الرقم 521 تجزئة الطيبية 

أ 14888 القنيطرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

نشوية  بيق  السيد)ة(  يم   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 14888 521 تجزئة الطيبية أ  الرقم 

القنيطرة املغرب

صمبرينم  بيق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 14888 521 تجزئة الطيبية أ  الرقم 

القنيطرة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.6(239

339I
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FOUZMEDIA

NEW DENT THECH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
NEW DENT THECH بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 17 بم ع 
بكيب أ سال5 إقماة حمنيشمل 4 

اكتب  قم 3 - القنيطرة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
6(219

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 NEW بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

DENT THECH
-        غرض الشركة بإيجمز: صمنع 

األسنم5
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 17 
بم ع بكيب أ سال5 إقماة حمنيشمل 

4 اكتب  قم 3 - القنيطرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( بنعيمد بثينة بصفته)ا( 
ب:  عنوانه  والكمئن  وحيدة  بريكة 
القنيطرة   14888  6 د  ام ين  بلوك 

املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( بنعيمد بثينة بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: بلوك ام ين 

د 6 14888 القنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.6(219

348I

fiduciaire amaali sarl  ائتممنية ااعلي ش.م.م

PROMADESK  NEGOCE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 fiduciaire  ائتممنية ااعلي ش.م.م

amaali sarl

 قم 31  الطمبق االول  بم ع االامم 

الشخم ي   ايراك بوا كم5 اكمدير ، 

8848)، اكمدير املغرب

PROMADESK  NEGOCE  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب 

 قم 5 و قم 6 الطمبق الثملت بلوك 

25 بم ع  تطوا5  قم 133 الحي 

املحمدي  8)88) اكمدير -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

54483

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

. PROMADESK  NEGOCE

-        غرض الشركة بإيجمز: -1بيع 
لوازم واعدات املكمتب  و املعلوايمت 

-2املعدات املعلوامتية 
-3ابراج

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
6 الطمبق الثملت  5 و قم  اكتب  قم 
بلوك 25 بم ع  تطوا5  قم 133 الحي 

املحمدي  8)88) اكمدير -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احمد   براط  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد   بريك  بصفته)ا( 
حي   289 4  قم  ا  بلوك  عنوانه ب: 

القد8  8868) اكمدير املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد   براط  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
حي القد8    289 4  قم  ا  بلوك  ب: 

8868) اكمدير  املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.54483
341I

CABINET ESSADKIA

N.S.L.M
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

CABINET ESSADKIA
 bd bir anzarane n°40 bd bir

 anzarane n° 40، 65450، taourirt
maroc

N.S.L.M بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي التقى 

بم ع بير انز ا5 و طريق تمفوغملت 

حي السوق الرقم 11 العيو5 سيدي 

الوك - 65458 العيو5 املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1895

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   24 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

 188.888 اشلغ  أسمملهم    N.S.L.M

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي التقى 

تمفوغملت  و طريق  انز ا5  بير  بم ع 

العيو5 سيدي   11 حي السوق الرقم 

الوك - 65458 العيو5 املغرب نتيجة 

ل : عدم اسميرة سوق الشغل.

التقى   ب  التصفية  اقر  حدد  و 

تمفوغملت  و طريق  انز ا5  بير  بم ع 

العيو5 سيدي   11 حي السوق الرقم 

الوك - 65458 العيو5 سيدي الوك 

املغرب. 

و عي5:

اسعيدي  احسي5   السيد)ة( 

بئر  زنقة  الجديد  الحي  عنوانه)ا(  و 

املغرب  العيو5   65458 زايو  انز ا5 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتمو يرت  بتم يخ 89 فبراير 

2823 تحت  قم 2823/499.

342I
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smaticomp

B.2R.M MINERAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

smaticomp
353, زاوية بم ع احمد الخماس 

و بم ع املقمواة الطمبق األول 
 قم ) الدا الشيضمء -، 28388، 

casablanca maroc
B.2R.M MINERAUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 46 بم ع 
الز قطوني الطمبق 2 بقة  قم 6 - 

22888 الدا  الشيضمء املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.392367

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تحويل   تم    2822 امي   13 املؤ خ في 
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 2 الطمبق  الز قطوني  بم ع   46«
الدا  الشيضمء   22888 -  6 بقة  قم 
املغرب« إلى »179 زاوية بم ع املقمواة 
 - السلطم5  لند5 حي ار8  و بم ع 

22888 الدا  الشيضمء  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 31 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

امي 2822 تحت  قم 25698).

343I

FIDUHOUSE

TIMING IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUHOUSE
 قم 6 اكمتب طيشة زنقة غسم5 
كنفمني ، 38888، فم8 املغرب
TIMING IMMO  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 
عشد الكريم الخطمبي عمم ة بن 
او�سى كواش - - فم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.78(19

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 ينمير   13 في  املؤ خ 
بركة    TIMING IMMO حل 
اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
الكريم  اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 
 -  - الخطمبي عمم ة بن او�سى كواش 
فم8 املغرب نتيجة لعدم توفر تمويل 

املشروع.
و عي5:

الشريف  يوسف   السيد)ة( 
الكتمني  و عنوانه)ا( 23 تجزئة صوفيم 
عي5  طريق   2 بقة  الكوتر  إقماة 
بقف 38888 فم8 املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بتم يخ 13 ينمير 2823 وفي بم ع عشد 
او�سى  بن  عمم ة  الخطمبي  الكريم 

كواش - - فم8 املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6218.
344I

CABINET COMPTAJUR CONSEIL

ALYA GESTION SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET COMPTAJUR
CONSEIL

 IMM 144 APPT 14 ZONE 20M
 LES PORTES DE MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

ALYA GESTION SARL AU بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 56 

د ب الشم ود حم ة الصو ة اراكش  
48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1324(1

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   82

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 ALYA بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

GESTION SARL AU

-        غرض الشركة بإيجمز: تسيير 

دو  الضيمفة أو الريمض

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الشم ود حم ة الصو ة  د ب   56  قم 

اراكش  48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السيد عشد اللطيف  السيد)ة(   -

بريك  و  اسير  بصفته)ا(  الخميلي  

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  وحيد 

 48888 اراكش   167 العزوزية  قم 

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد عشد اللطيف  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الخميلي  

 167 عنوانه ب: تجزئة العزوزية  قم 

اراكش 48888 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   19 بتم يخ 

.1324(1

345I

EXPERTISE GARTI

TNGH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

EXPERTISE GARTI

 122AVENUE SIDI MOHAMED 3

 BEN ABDELLAH APPT 1

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

TNGH  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املكتب  

 قم 12 خملد بن الوليد الطمبق 

الثملث  قم ) 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1342(9

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 TNGH :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

 ، اإلنعمش العقم ي   ، وبيع العقم ات 

اإليجم ات

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الوليد  بن  خملد   12 املكتب   قم 

الطمبق الثملث  قم ) 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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بلهوب  غسم5  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

وقمية  السمنية  تجزئة   ب:  عنوانه 

ب1قطعة  قم 75 فيال بشم  98888 

طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بلهوب  غسم5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تجزئة  السمنية وقمية ب1قطعة  قم 

75 فيال بشم  98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   25 بتم يخ 

.1342(9

346I

ائتممنية بيم5 حنم5

NEXT LESSON ACADEMY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتممنية بيم5 حنم5

عرصة ملعمش طريق املستودع 

الشلدي  قم 147 اراكش ، 48888، 

اراكش اراكش

NEXT LESSON ACADEMY بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

االول اكتب  قم 79 تجزئة ايكد  

الرويضمت    48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133269

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 NEXT اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

.LESSON ACADEMY

-        غرض الشركة بإيجمز: دو ات 

املسمندة للتحضير للمتحمنمت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة   79 الطمبق االول اكتب  قم 

ايكد  الرويضمت    48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

للتحضير  املسمندة  دو ات  تقديم 

لالاتحمنمت

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ايلود  بن  ايت  زهير  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: تجزئة تسلطمنت  قم 326 

سيشع اراكش 48888 اراكش املغرب

الزبدي   ضحى  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريكة  بصفته)ا( 

371 اراكش  1  قم  ب: حي صوكوام 

48888 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ايلود  بن  ايت  زهير  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

سيشع   326 تسلطمنت  قم  تجزئة 

اراكش 48888 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.133269

347I

إكسترنمليم

STAPORT
إعال5 اتعدد القرا ات

إكسترنمليم
تجزئة الكولي5، عمم ة لو امتينيو5 
الطمبق 2 املكتب 6 سيدي اعروف، 

28158، الشيضمء اململكة املغربية
STAPORT »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: اجمع 
الشد  بمب 2 طمبق 1  قم 4 عي5 

السشع  - - الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.96537

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2822 تم اتخمذ  38 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
بمشلغ  الشركة  اململ  في  أ8  الزيمدة 
58888 حصة  د هم أي    5888888
في  املسجل  بملدين  بمقمصة  ذلك  و 

الحسمب الجم ي للشركمء
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
 (88 برهيش  احمد  السيد  وهب 
لكل ان  حصة   288 بمقدا   حصة 
ابنمئه اال بعة فمطمة الزهراء و صالح 

الدين و أيمن و طمهم
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
اجموع  برهيش  احمد  السيد  بمع 
برهيش  السيد  لفمئدة   حصة   388
احمد  السيد  و  حصة   288 عمر 

املهدي ترو�سي 188 حصة.
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 
تغيير بكل الشركة لشركة املسمهمة 

ذات اجلس االدا ة.
قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي: 
السيد  نهمية اهمة املسيريي5 السيد  
احمد برهيش و السيد برهيش عمر

على  ينص  الذي   :6 قرا   قم 
6 سنوات كمعضمء  اميلي: تعيي5 ملدة 
اجلس االدا ة للسمدة احمد برهيش 
و السيد برهيش عمر و السيد احمد 
املهدي ترو�سي وعي5 اجلس االدا ة 
املنعقد في نفس اليوم السيد احمد 
و  االدا ة  ملجلس  كرئيس  برهيش 

و  عمم  كمدير  عمر  برهيش  السيد 
كمدير  ترو�سي  املهدي  السيداحمد 

عمم افوض
قرا   قم 7: الذي ينص على اميلي: 
االسم�سي  النظمم  على  املصمدقة 

للشركة في بكلهم الجديد.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم جميع الشنود: الذي ينص 
على اميلي: تمت املصمدقة على جميع 

بنود القمنو5 االسم�سي الجديد
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 64))5).

34(I

ESPACE CONSULTING

ARDISAM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ESPACE CONSULTING
 AV ALLAL BEN ABDELLAH, 18

 BUREAUX MENARA, VN ،
30000، FES MAROC

ARDISAM بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي » قية« 
جممعة سشع  وا�سي تعمونية النجم 
عمملة اوالي يعقوب  36184 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
75585

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 25 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ARDISAM
-        غرض الشركة بإيجمز: انتمج 

وتحويل النشمتمت الطشية و العطرية
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
» قية« جممعة سشع  وا�سي تعمونية 
النجم عمملة اوالي يعقوب  36184 

فم8 -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
خشمف   العزيز  عشد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا(  
ب:  16 زنقة سجلممسة، حي الفرح 3 

38888 فم8   املغرب
خشمف  أنس  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا(  
ب:  16 زنقة سجلممسة، حي الفرح 3 

38888 فم8   املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
خشمف   العزيز  عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 
 3 الفرح  حي  سجلممسة،  زنقة   16

38888 فم8   املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.75585
349I

FOUZMEDIA

 SOCIETE COMPANY JULIA
IMPORT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
 SOCIETE COMPANY JULIA
IMPORT بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي نسيم 2 

احل  قم 6 الحي الصنمعي بم ل 
6 الزنقة 13 الرقم 1 بلوك ب - 

القنيطرة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
6(821

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 SOCIETE COMPANY JULIA

IMPORT
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

في التصدير واإلستيراد
التجم ة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الحي الصنمعي   6 احل  قم   2 نسيم 
1 بلوك ب  13 الرقم  6 الزنقة  بم ل 

- القنيطرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
سعد  الوزاني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
سعد  الوزاني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   25 بتم يخ 

.6(821
358I

FLASH ECONOMIE

HESCHVAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

HESCHVAN بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  انجيل 2 
تم جم - 48888  اراكش املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.33929
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   13 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة(  إسحمق بنيشو 
118.888 حصة اجتممعية ان أصل 
)ة(  السيد  حصة لفمئدة    118.888
اريم لو ونس بنيشو بتم يخ 13 فبراير 

.2823
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 1958.
351I

BOULANGERIE PATISSERIE ALPHA 2888

STE ALPHA 2000
إعال5 اتعدد القرا ات

 BOULANGERIE PATISSERIE
ALPHA 2000

15 بم ع عالل الفم�سي اراكش ، 
88)48، اراكش املغرب

STE ALPHA 2000 »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 15 بم ع 

عالل الفم�سي اراكش - 88)48 
اراكش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.6889

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2828 21 بتنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي:  

أعلن عن وفمت السيد بكيوض اولود 

حصة اللتي يملكهم   3888 وتقسيم  

لعقد  طشقم  و ثته  بي5  الشركة  في 

القسمة املحر  بتم يخ 84/86/2819  

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

احمد  بوكيوض  السيد  تعيي5  تم 

CNI E5148(9 كمسير للشركة 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تحيي5 القواني5 االسمسية للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تحيي5 القواني5 االسمسية للشركة

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

تعديل تقسيم  ا8 اململ

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

تعديل تقسيم الحصص

على  ينص  الذي   :19 بند  قم 

اميلي: تعيي5 املسير الجديد

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

دجنبر   23 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2828 تحت  قم 4)7)11.

352I

DR CONSEIL

Z.M PROMMO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

DR CONSEIL

 Had Soualem 1/Melk Madihi 7

 Berrechid Boite Postal N 173 ،

 26402، Had Soualem Berrechid

Maroc

Z.M PROMMO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 61 بم ع 
اللة اليمقوت زاوية اصطفى املعمني 
الطمبق التمني  قم 62الدا  الشيضمء 

28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
572283

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 Z.M تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

PROMMO
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
جميع املعماالت العقم ية اإلستحواد 
اع  أو  املجردة  األ ا�سي  جميع  على 
جميع  تنفيد  و  هداهم  املراد  املشمني 
العمليمت خداة التقسيم على هده 
اإلنشمءات  جميع  إقماة  و  األ ا�سي 
ان جميع أنواع املشمني و املسمكن و 
الفيالت أو غيرهم و اع جميع املواد 
و ألي إستخدام أيم كم5 نوعهم و على 
وجه الخصوص لإلستخدام السكني 
أو  التجم ي  أو  السيمحي  أو  املنهي  أو 

اإلدا ي
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 61 
اصطفى  زاوية  اليمقوت  اللة  بم ع 
62الدا   التمني  قم  الطمبق  املعمني 

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احمد  زكدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الشمطئ  سيدي  حمل  الشرف  حي 

بربيد 24688 بربيد املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  زكدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الشمطئ  سيدي  حمل  الشرف  حي 

بربيد 24688 بربيد املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.572283

353I

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT ET

D’INVESTISSEMENT

DINIMEX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشمء فرع تمبع للشركة

 FIDUCIAIRE DE MANAGEMENT

ET D’INVESTISSEMENT

 N°72 AV ZERKTOUNI RCE

 RITA 4EME ETAGE ، 30000، FES

MAROC

DINIMEX بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

122الحي الصنمعي سيدي إبراهيم 

- - فم8 املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.22181

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 16 ينمير 2823 تقر  إنشمء 

التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  

 16 اتجر  قم  بملعنوا5  الكمئن  و   -

- فم8   - الصفم ين املدينة القديمة  

املغرب و املسير ان طرف السيد)ة( 

بنمو�سى علي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6198.

354I

MY FID SARL

VIP BUSINESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
VIP BUSINESS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 14 بم ع 
احمد زهراوي، الغرفة 3  قم 7 - 

98888 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.77129

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 18 فبراير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 3 الغرفة  »14 بم ع احمد زهراوي، 
إلى  طنجة املغرب«   98888  -  7  قم 
 ،45 كو بو  تجزئة  الشملية،  »طنجة 
الطمبق الثملث  قم 7 - 98888 طنجة  

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 67)262.

355I

FNMCOMPTA

FERNANDA TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FNMCOMPTA
 RESIDENCE RENEE AV IBN 21
 MARHAL 3 EME ETAGE N° 07
 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC
FERNANDA TRANS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 127 اقماة 

االندلس انزا 5 بم ع حفيظ ابن 

عشد الشم ي الطمبق  2  قم 7 ب  - 

طنجة - - طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(1797

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2823 فبراير   81 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

اصطفى  )ة(  السيد  تفويت 

ان  اجتممعية  حصة   188 الحراتي 

السيد  لفمئدة   حصة   188 أصل 

فبراير   81 حمزة الركراكي بتم يخ  )ة( 

.2823

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   86 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 31)1.

356I

SUD INVEST CONSULTING

BELKA HOSPITALITY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SUD INVEST CONSULTING
زنقة القشطم5 ا يكي اقماة ايزيس 

 GUELIZ، 11 الطمبق 2 الشقة  قم

40000، MARRAKECH MAROC

BELKA HOSPITALITY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عرصة 

ايهيري د ب الشواشم  قم 99 48848 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133441

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.BELKA HOSPITALITY
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-        غرض الشركة بإيجمز: دا  

الضيمفة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 99 الشواشم  قم  ايهيري د ب  عرصة 

48848 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بلكمال  املهدي  نبيل  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
انفم  الشمدلي  ابوحسن  زنقة   1 ب: 

الدا الشيضمء   28813 الدا  الشيضمء 

املغرب

بلقزيز  يسرى  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريكة  بصفته)ا( 

 7 5 عمم ة  العنوا5 ح م الوحدة  ب: 

الشقة 2  48878 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بلكمال  املهدي  نبيل  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
انفم  الشمدلي  ابوحسن  زنقة   1 ب: 

الدا الشيضمء   28813 الدا  الشيضمء 

املغرب

- السيد)ة( يسرى بلقزيز بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: العنوا5 ح م 

الوحدة 5 عمم ة 7 الشقة 2  48878 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133441

357I

MAGIC CONSEIL

LAS JEMELAS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

MAGIC CONSEIL

 BD MOUKAWAMA ETG 6 (1

 N° 11  – Casablanca ، 20000،

CASABLANCA MAROC

LAS JEMELAS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 إقماة 

بم ع أحمد املجمتي - الطمبق األول 

 قم ) 28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

399767

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

21 ام 8 )281 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 LAS تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

JEMELAS

-        غرض الشركة بإيجمز: تطوير 

العقم ات

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 13 

الطمبق   - إقماة بم ع أحمد املجمتي 

األول  قم ) 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نمصر  حديوي  السيد)ة(   -
والكمئن  الوحيد  املسمهم  بصفته)ا( 
عنوانه ب: 16 بم ع دو دو  الوزيس 

28888 الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
نمصر  حديوي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 28888 الوزيس  دو دو   بم ع   16

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   281( ام 8   29 بتم يخ 

.399767

35(I

abdelelah ballit

ست ال برادري
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

abdelelah ballit
 BD D’anfa Etg 9 Appt  91 RES

 LE PRINTEMPS Danfa، 20000،
CASABLANCA MAROC

ست ال براد ي بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 96 بم ع 
انفم الطمبق 9 الشقة 91 الدا  
الشيضمء  28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
578155

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2822 نونبر   28
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: ست ال 

براد ي.

 : غرض الشركة بإيجمز:          -
تفموض

التجم ة اإللكترونية
الخدامت

تصميم املحتوى
التسوق االلكتروني

أو  التمجر   ; وتصدير  استيراد 
الوسيط

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 96 
بم ع انفم الطمبق 9 الشقة 91 الدا  

الشيضمء  28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
حدد الراسممل االجتممعي في  د هم، 
الى  اقسمة  و  د هم    188.888,88
د هم    188 فئة    1888حصة ان  

للحصة و اوزعة كملتملي : 
1888   حصة للسيدة العماري   
فدوى                                                                                
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
فدوى  العماري  السيد)ة(   -
وحيدة  وبريكة  اسيرة   بصفته)ا( 
الليمو5  تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن 
الدا    28888  183 فيال   35 زنقة   2

الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
فدوى  العماري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 183 35 فيال  2 زنقة  تجزئة الليمو5 

28888 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   31 بتم يخ 

.578155
359I



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4430

MY FID SARL

AUTO JAWAHIR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

MY FID SARL
 RUE IBN KATIR RESIDENCE
 BEETHOVEN 1 1ER ETAGE
 N°51 ، 90000، TANGER

MAROC
AUTO JAWAHIR بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 14 بم ع 
احمد زهراوي، الغرفة 3  قم 7 - 

98888 طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(7461

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 89 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
الغرفة  زهراوي،  احمد  بم ع   14«
املغرب«  طنجة   98888  -  7 3  قم 
الطمبق السفلي  »بم ع اراكش،  إلى 
98888 طنجة    -  4 إقماة صالح  قم 

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   89 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262685.
368I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

  SOCIETE   TRANS HOBRI
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتممعي للشركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فم8 املغرب
 SOCIETE   TRANS HOBRI  SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  اوالد 
عميد سشع  وا�سي اوالي يعقوب 

فم8  - 38888 فم8 املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.61653

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 13 دجنبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

»دوا  اوالد عميد سشع  وا�سي اوالي 

يعقوب فم8  - 38888 فم8 املغرب« 

 512 الطمبق  قم   1 »الشقة  قم  إلى 

اليل  تيت  سكني   5 عمم ة  ل  بلوك 

الشيضمء   دا    28888  - الشيضمء  دا  

املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   82 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 39.

361I

عشد الرحمم5 اعشيبي

PROMO ACHIBAN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

عشد الرحمم5 اعشيبي

عمم ة 3 الطمبق3 الشقة 7 بني 

اكيلد ، 58888، اكنم8 املغرب

PROMO ACHIBAN بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 79, 

بقة  قم 11, الطمبق 3,  م 8 14 
 يمض االسممعلية ,اكنم8 - اكنم8 

-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(331

 23 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.PROMO ACHIBAN

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي  

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
  ,3 الطمبق   ,11 بقة  قم   ,79 عمم ة 
14  يمض االسممعلية ,اكنم8  م 8 

- اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الحسي5  ابشم5  السيد)ة(   -
والكمئن  بريك/اسير  بصفته)ا( 
 ,11 79, بقة  قم  عنوانه ب: عمم ة 
الطمبق 3,  م 8 14  يمض االسممعلية 

,اكنم8 58888 اكنم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الحسي5  ابشم5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
  ,3 الطمبق   ,11 بقة  قم   ,79 عمم ة 
14  يمض االسممعلية ,اكنم8  م 8 

58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5(331
362I

DEMER CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE
SAIH

بركة ذات املسؤولية املحدودة
إنشمء فرع تمبع للشركة

DEMER CONSULTING
 ANGLE BD DE LA RESISTANCE

 ET 1  RUE PUISSESSEAU 9
 EME ETG N°17 QUARTIER LA

GIRONDE، 20000، الدا الشيضمء 
املغرب

   CABINET D’EXPERTISE SAIH
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

زيراوي زنقة دجلة طمبق 1  قم 4  - - 
الشيضمء  املغرب .

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.97233
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 29 نونبر 2822 تقر  إنشمء 
 - تحت التسمية  تمبع للشركة   فرع  
بن  احمد  بم ع  بملعنوا5  الكمئن  و 
أسفي    -  - عشدهللا عمم ة ادو لحمج  
و املسير ان طرف السيد)ة(  املغرب  

سميح  يونس .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 3)598).
363I

OPERA PROMOTION

 ISKANE( إسكان سنتر
)CENTER

إعال5 اتعدد القرا ات

ISKANE CENTER
 CASABLANCA CASABLANCA،
20130، CASABLANCA maroc

 )ISKANE CENTER( إسكم5 سنتر
»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 22 زنقة 

الروي�سي الطمبق 2 بوسيجو  - 
28288 الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.24(9(3
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 24 أكتوبر )281 تم اتخمذ 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
عشداالله،  الكزا ي  السيد  تعيي5 
لشطمقة  الحمال  الجنسية،  اغربي 
 A725434 عدد  الوطنية  التعريف 

اسيرا جديدا بمملشم كة للشركة.
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قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تعيي5 السيد قرا�سي فيصل، اغربي 
الحمال لشطمقة التعريف  الجنسية، 
اسيرا   J371924 عدد  الوطنية 

جديدا بمملشم كة للشركة
على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 
تلتزم الشركة بتوقيع اشترك  اميلي: 
السيد الكزا ي  للمسيرين بمملشم كة: 
قرا�سي  فيصل  والسيد  عشداالله 

فيمم يخص كل العقود املتعلقة بهم 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :15 بند  قم 
التعيي5 املسير املدة وسلطمت  اميلي: 

اإلدا ة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

غشت 2822 تحت  قم 33994).
364I

FLASH ECONOMIE

AGROPLUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AGROPLUS بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم ) 
زنقة صفمقس سمبقم بم ع بنعي�سى 

الكرواني 1 الطمبق األ �سي الحي 
الصنمعي عي5 السشع - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.66273

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 84 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
زنقة صفمقس سمبقم بم ع   ( » قم 
الطمبق األ �سي   1 بنعي�سى الكرواني 
 28888  - الحي الصنمعي عي5 السشع 
الدا  الشيضمء املغرب« إلى »اجموعة 
فلو يدا سنتر بم ك 81 ، بم ع زوليخة 

الطمبق  أوبتيمم   عمم ة  النصيري 
اعروف  سيدي  حي   8( األول  قم 
الدا  الشيضمء    28888  - عي5 الشق 

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 396)5).
365I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VILION فيليون 
تعيي5 ادير عمم

VILION SA
بركة اسمهمة  أسمملهم 

888.888.) د هم
املقر االجتممعي:9 بم ع تيلولز- انفم−

الدا  الشيضمء
تعيي5   ئيس ادير عمم للشركة

اجتممع  احضر  بمقت�سى   I/
دجنبر   85 بتم يخ  اإلدا ة  اجلس 
فيليو5 بركة   ملسمهمي   2822
على  املصمدقة  تمت   ،  VILION SA
كرئيس  بنيس  حسن  السيد  تعيي5 
املتشقية  للمدة  للشركة  عمم  ادير 
و  لصالحيمته كعضو ملجلس اإلدا ة  
املنتهية بمنعقمد  الجمع العمم العمدي 
السنة  حسمبمت  في  سيبث  الذي 

اململية املحصو ة في31 دجنبر 2823
الضشط  بكتمبة  اإليداع  /IIتم 
الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 
تحت  قم   2823 فبراير  يوم16 

(5(973
بتعديل  التصريح  إيداع  /IIIتم 
يوم  السجل التجم ي بملدا  الشيضمء 

16فبراير2823 تحت  قم 6677.
بمثمبة اعال5

366I

FLASH ECONOMIE

HARRS B MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

HARRS B MAROC بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 16 بم ع 

الجيش امللكي زنقة الجياللي العريبي 

الطمبق ) الطمبق  قم )1  28888 

الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

55(483

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HARRS B MAROC

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

وتوزيع  وتجم ة  وتصدير  استيراد 

الرخمم

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 16 

الجياللي  زنقة  امللكي  الجيش  بم ع 

  1( الطمبق  قم   ( الطمبق  العريبي 

28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عثمم5   العقشمني  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب:  

بن  علي  سيدي  اوالد  ا ديدات  دوا  

يوسف  24888 الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عثمم5   العقشمني  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بن  علي  سيدي  اوالد  ا ديدات  دوا  

يوسف  24888 الجديدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 أكتوبر   13 بتم يخ 

.55(483

367I

FOUZMEDIA

SOCIETE CONOMAD

بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

SOCIETE CONOMAD بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 45 بم ع 

فرنسم الطمبق الثملث الشقة ) 

أكدال - - الربمط املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم   2822 دجنبر   2( في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

 CAPITAL« 988.888 د هم« أي ان«

عن  د هم«   1.988.888« إلى  د هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   83 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 52).

36(I
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CONSEILS EVERNAGE

BLING MAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

BLING MAR  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الهنمء  قم 741 تسلطمنت اراكش 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1329(1

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 BLING MAR

 • غرض الشركة بإيجمز:          -

وسيط في تحويل األاوال والخدامت 

اململية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 

اراكش  تسلطمنت   741 الهنمء  قم 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بلفضملي  الدين  عز  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
املنم   االزدهم تجزئة  حي  ب:  عنوانه 
 12 الشقة   125 عمم ة سوايلة  قم 
اراكش   48888 اراكش     2 الطمبق 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بلفضملي  الدين  عز  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
عمم ة  املنم   االزدهم تجزئة  حي  ب: 
سوايلة  قم 125 الشقة 12 الطمبق 

2 اراكش   48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.1329(1
369I

STE OUBOUKS AUDIT & CONSEILS

ABTRAS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 STE OUBOUKS AUDIT &
CONSEILS

 قم 1 زنقة العمبد الفم�سي بم ع 
ابن الخطيب الشقة 3 بو امنة ، 

38868، فم8 املغرب
ABTRAS بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : اتجر 
1 العمم ة 34 الزنقة ) بالد اقرا5 

املصلى - - فم8 املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.62(37

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   2( في  املؤ خ 
ABTRAS بركة ذات اسؤولية  حل 
احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
اقرهم اإلجتممعي اتجر 1 العمم ة 34 

الزنقة ) بالد اقرا5 املصلى - - فم8 

املغرب نتيجة لعدم انطالق االبغمل.

و عي5:

السيد)ة( اهدي  سقوط اندل�سي 
حدائق  اقماة   9 عنوانه)ا(  قم  و 

سميس بم ع بنز ت الزهو  2 38888 

فم8 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

اتجر  وفي   2822 دجنبر   2( بتم يخ 

بالد اقرا5   ( الزنقة   34 العمم ة   1

املصلى - - فم8 املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 823/)629.

378I

ANEXIS CONSEIL

LEGAL CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الطمبق 

االول الشقة 6 الدا  الشيضمء، 

Casablanca ،28118 املغرب

LEGAL CAR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع   

أوالد حدو  لو كريممت  بيست 1832 
 قم 3 أ - 28158 الدا  الشيضمء 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.46(7(7

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2822 تقر  حل  87 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ    LEGAL CAR الشريك الوحيد 
وعنوا5  د هم   588.888  أسمملهم 

أوالد حدو   اقرهم اإلجتممعي بم ع   
 - أ   3 1832  قم  بيست  لو كريممت  

الدا  الشيضمء املغرب نتيجة   28158

ل : التوقف التمم عن النشمط.

و حدد اقر التصفية ب 12, زنقة 

بقة  األول  الطمبق  بوجمعة  صبري 
 قم 6 - 28118 الدا  الشيضمء املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( علي   جدير و عنوانه)ا( 

بم ع   أوالد حدو تقسيم لو كريممت  
الدا    28158 أ   3 1832  قم  بيست 

الشيضمء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59252).

371I

AR EXPERTISE

R.M AERO IMMO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

AR EXPERTISE

219، تقمطع بم ع الز قطوني 

وبم ع إبراهيم الروداني ، 28888، 

الدا  الشيضمء املغرب

R.M AERO IMMO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 332،بم ع 

إبراهيم الروداني ،إقماة الريحم5 

،الطمبق5  قم 21 حي اعم يف الدا  

الشيضمء - 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.564717

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2822 دجنبر   26 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

 CAPITAL« 188.888 د هم« أي ان«

عن  د هم«   288.888« إلى  د هم« 

أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 963)5).

372I

FLASH ECONOMIE

LE PORTAIL DU SAVOIR-

Ecole privée

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 LE PORTAIL DU SAVOIR-Ecole «

 privée « S.A.R.L

 أسمملهم  7218888,88  

اكنم8  يمض توالل 2 عمم ة 116 

توالل :اقرهم االجتممعي 

سجل تجم ي 69)48

بتم يخ   توثيقي  عقد  بمقت�سى    *

اسجل بمكنم8  87و89/82/2823 

بتم يخ 89/82/2823، تم بمقتضمه. 

ان  حصة   18388 1/تفويت 

على  عثممني  السيد  بيد  طرف 

الشكل التملي للسمدة.

الغني  عشد  للسيد  حصة   -735

بوعيمد.

378- حصة للسيد خملد الغمزي.

1471- حصة للسيد احمد عشده.

735- حصة للسيد احمد اجعو5.

احمد  للسيد  حصة   -5158

الهشط.

احمد  للسيد  حصة   -1(39

أهنمني.

وبذلك عدل الفصل 86 و الفصل 

87 ان القمنو5 األسم�سي للشركة. 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  ثم 

بتم يخ  اكنم8  بفم8  التجم ية 

2823.82.16، تحت  قم 736. 
 للخالصة والنشر 

األستمذ احمد الحضري

373I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VILION فيليون
بركة املسمهمة

االءاة النظمم األسم�سي للشركة

VILION SA
بركة اسمهمة  أسمملهم 

888.888.) د هم
املقر االجتممعي:9 بم ع تيلولز- انفم−

الدا  الشيضمء
إعمدة هيكلة القمنو5 األسم�سي 

للشركة
 /I بمقت�سى احضر الجمع العمم 
 2822 دجنبر   2( بتم يخ  االستثنمئي  
 VILION فيليو5  بركة  ملسمهمي 
اسمهمة،  أسمملهم  بركة   ،SA
اقرهم  والكمئن  د هم   (.888.888
االجتممعي 9 بم ع تيلولز- انفم−الدا  
الشيضمء ،  تمت املصمدقة على إعمدة 

هيكلة القمنو5 األسم�سي للشركة  . 
الضشط  بكتمبة  اإليداع  تم   II/
الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 
تحت  قم  فبراير2823   16 يوم 

 (5(975
بتعديل  التصريح  إيداع  تم   III/
يوم  السجل التجم ي بملدا  الشيضمء 

16 فبراير2823 تحت  قم 6679.
بمثمبة اعال5

374I

ASMAA MEDIA GROUP

 FIGLIE BENELMIR
COSTRUZIONE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ASMAA MEDIA GROUP
بم ع صهيب الرواي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�سي الشيضمء، 28888، 
الشيضمء املغرب

 FIGLIE BENELMIR
COSTRUZIONE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 169 
تجزئة تسير طمبق م ا  تجزئة 189 

اديونة - الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

557717

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 FIGLIE :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

BENELMIR COSTRUZIONE

-        غرض الشركة بإيجمز: انعش 

أو  ألعممل  واقمول  واشمني  عقم ات 

إنشمءات اختلفة وتمجر

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 169 

 189 تجزئة  ا   تجزئة تسير طمبق م 

اديونة - الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ    -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال يوجد

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

املير   بن  او اد  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

ايليتو فيشو   21 فيم ف كريسبي  قم 

فملونتيم  - - ايطمليم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

اسؤولية  ذات  »بركة   -  -

الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 

اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن   - بصفتهم 
-  قم السجل التجم ي عند   -  -  - ب: 

االقتضمء: - املمثل الدائم: - 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

املير   بن  او اد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ايليتو فيشو   21 فيم ف كريسبي  قم 

فملونتيم  - - ايطمليم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 أكتوبر   86 بتم يخ 

.557717

375I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

EXTRAT HAFDI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
 قم 234، بم ع فلسطي5 حي 

القد8 2 ش 2 ، 25888، خريشكة 

املغرب

EXTRAT HAFDI بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكمزة 

الرقم 1882 تجزئة الفتح 25888 

خريشكة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(877

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   85

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

EXTRAT HAFDI

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

أو إنشمءات اتنوعة )اقمول( 

عقمقير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اكمزة 

 25888 الفتح  تجزئة   1882 الرقم 

خريشكة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
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الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
لشهب   حفدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 25888 عشدو5  اوالد  النص  دوا  

خريشكة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لشهب   حفدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 25888 عشدو5  اوالد  النص  دوا  

خريشكة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.(877

376I

ITMART

ITMART ايتمارت
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ITMART
 avenue moulay abdelaziz 181
 bur 4 kénitra ، 14000، Kénitra

Maroc
ايتمم ت ITMART بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 181 بم ع 
عشد العزيزاقماة الصنوبر اكتب 
 قم 4 القنيطرة 14888 القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
6(195

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ITMART ايتمم ت
-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

أجهزة وبرااج الكمشيوتر
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
181 بم ع عشد العزيزاقماة الصنوبر 
 14888 القنيطرة   4 اكتب  قم 

القنيطرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
العزوي  سند8  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
بم ع   (4 بم ع  قم   7 ب:  عنوانه 
القنيطرة   14888 اببيلية القنيطرة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العزوي  سند8  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه ب: 7 
بم ع  قم 4) بم ع اببيلية القنيطرة 

14888 القنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.6(195

377I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

 TAYBA TRAVEL AND
TOURS

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

4)  , بم ع اململكة العربية 

السعودية تجزئة العيو5 2 إقماة 

العزيزية الطمبق الثمني  قم 12 . 4)  

, بم ع اململكة العربية السعودية 

تجزئة العيو5 2 إقماة العزيزية 

الطمبق الثمني  قم 12 .، 98888، 

طنجة املغرب

 TAYBA TRAVEL AND TOURS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )9 بم ع 

الحسن الثمني الطمبق اال �سي  

98888 طنجة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135895

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 22 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TAYBA TRAVEL AND TOURS

-        غرض الشركة بإيجمز: وكملة 

االسفم  و الرحالت 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: )9 

بم ع الحسن الثمني الطمبق اال �سي  

98888 طنجة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحسكة   لحسن  السيد)ة(   -
لشركة   اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
والكمئن عنوانه ب: اقماة الضحى فمل 
58 طنجة   )  قم  5 ط  فلو ي عمم ة 

98888 طنجة  املغرب 
- السيد)ة( قمر انشم   بصفته)ا( 
والكمئن  لشركة   اسيرة  و  بريكة 
عنوانه ب: اقماة الضحى فمل فلو ي 
طنجة    58 )  قم  الطمبق   5 عمم ة 

98888 طنجة  املغرب 
انشم    احمد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك   بصفته)ا( 
15 حي املوضفي5  455  قم  زنقة  ب: 

اكمدير  8888) اكمدير  املغرب 
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الحسكة  لحسن  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 5 عمم ة  فلو ي  فمل  الضحى  اقماة 
98888 طنجة   58 طنجة   )  قم  ط 

املغرب 
- السيد)ة( قمر انشم   بصفته)ا( 
اقماة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
الطمبق   5 الضحى فمل فلو ي عمم ة 
طنجة    98888 طنجة    58 )  قم 

املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.135895

37(I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

BLINK COFFEE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
 قم 234، بم ع فلسطي5 حي 

القد8 2 ش 2 ، 25888، خريشكة 
املغرب

 BLINK COFFEE
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بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي كراج، 

الكمئن بملطمبق األ �سي املجمع 

السكني الفردو8  قم )  بم ع 

احمد السمد8 25888 خريشكة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(869

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BLINK :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

COFFEE

-        غرض الشركة بإيجمز: اقهى

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

كراج، الكمئن بملطمبق األ �سي املجمع 

السكني الفردو8  قم )  بم ع احمد 

السمد8 25888 خريشكة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الرحيم  عشد  خلوق  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير   بصفته)ا( 
عشدو5   أوالد  السعد  أوالد  دوا   ب: 

25888 خريشكة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الرحيم  عشد  خلوق  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

عشدو5   أوالد  السعد  أوالد  دوا   ب: 

25888 خريشكة املغرب

- السيد)ة( خلوق عزيز بصفته)ا( 

املجمع  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

السكني الفردو8 العمم ة ) الشقة ) 

25888 خريشكة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.(869

379I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

SAMINARFA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 قم 234، بم ع فلسطي5 حي 

القد8 2 ش 2 ، 25888، خريشكة 

املغرب

SAMINARFA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ودادية 

العيو5 الوحدة تجزئة 45 - 25888 

خريشكة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6843

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2822 دجنبر   38 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

الحشيب  اوني  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   588

)ة(    السيد  لفمئدة   حصة   1.888

دجنبر   38 اصطفى بتم يخ  صليطة  

.2822

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخريشكة  بتم يخ 28 فبراير 

2823 تحت  قم 77.

3(8I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

HINDOX BOUG
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

 قم 234، بم ع فلسطي5 حي 

القد8 2 ش 2 ، 25888، خريشكة 

املغرب

HINDOX BOUG بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة  قم 

2 الطمبق 4 الكمئنة بتجزئة الصدق 

 قم C7 25000 خريشكة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(829

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2822 نونبر   11

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HINDOX BOUG

-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

وانتجمت  التجميل  استحضرات 

التجميل

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بقة  قم 2 الطمبق 4 الكمئنة بتجزئة 

الصدق  قم C7 25888 خريشكة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بوكطب  هند  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 

32 حي  1 بلوك ج عمم ة  إقماة بشم  

الهدى 8888) اكمدير املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بوكطب  هند  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

32 حي  1 بلوك ج عمم ة  إقماة بشم  

الهدى 8888) اكمدير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   19 بتم يخ 

.(829

3(1I

AMAL BENJELLOUN

العربة كار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AMAL BENJELLOUN

 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN

MAROC

العربة كم  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع جشل 

أوكيمد5 -  قم 29 93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32949

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

العربة  اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

كم 

-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق.
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-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

 93888  29 -  قم  أوكيمد5  جشل 

تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

988.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

988.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حميد  أبراط  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

 2 املحنش   -  36 -  قم  بم ع سبتة 

93888 تطوا5 املغرب

سماية    أبراط  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

 -  3 ط   -  141 -  قم  بم ع بوجدو  

املحنش 2 93888 تطوا5 املغرب

أقراوش بويزم احمد  السيد)ة(   -

والكمئن  بريك  بصفته)ا(  سعيد 

الخضراء  الجزيرة  بم ع  ب:  عنوانه 

 93888 15 - بقة   4 - ط   28 -  قم 

تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حميد  أبراط  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 2 املحنش   -  36 -  قم  بم ع سبتة 

93888 تطوا5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.32949

3(2I

WAY CONSEIL

 ETABLISSEMENT MASTER
KIDS PRIVE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتممعي للشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ETABLISSEMENT MASTER

KIDS PRIVE بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
1  قم )3 سيدي عشمد 1  - 48898 

اراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.185(43

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 17 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 -   1 )3 سيدي عشمد  1  قم  »الطمبق 
48898 اراكش املغرب« إلى » قم 23 
اراكش    48898  - القرطبي  عرصة 

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 8)1458.
3(3I

ste ovada

STE IRRI TROUNS SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ste ovada
 mezanine n°2 melk el khamar
 av tayeb guennad ، 35100،

guercif maroc
 STE IRRI TROUNS SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

السعمدة 1 الطمبق الثمني الشقة  قم 
2 - - جرسيف املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1(91

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 فبراير   82 في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 STE IRRI الوحيد  الشريك  ذات 

TROUNS SARL AU  اشلغ  أسمملهم 

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

الطمبق   1 اإلجتممعي تجزئة السعمدة 

جرسيف   -  -  2 الشقة  قم  الثمني 

انعدام اي نشمط   : املغرب نتيجة ل 

تجم ي.

تجزئة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

السعمدة 1 الطمبق الثمني الشقة  قم 

2 - - جرسيف املغرب. 

و عي5:

و  خز و5  احمد   السيد)ة( 

 35188  2 الشويشير  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  جرسيف 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  بجرسيف   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 1499/2823.

3(4I

centre d’affaires sicilia

ZAOUIA ALGUES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

centre d’affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

ZAOUIA ALGUES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 267 زنقة 

سوق الزاوية - - اسفي املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.18767

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  15 فبراير  املؤ خ في 

ذات  بركة   ZAOUIA ALGUES

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

 618.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 

 267 د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 

اسفي املغرب   -  - زنقة سوق الزاوية 

نتيجة لعدم توفر سوق الشغل.

و عي5:

السيد)ة( عشد الرحيم  احيرك و 

تجزئة غيثة عقشة بن   65 عنوانه)ا( 

اسفي املغرب كمصفي   46888 نمفع 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 15 فبراير 2823 وفي 267 زنقة 

سوق الزاوية - - اسفي املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1435.

3(5I

i2fconseil

BIO ORGANIKA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

i2fconseil

 bd ali yaata residence ali im

 b2 n°3 ain sebaa casablanca ،

20250، casablanca maroc

BIO ORGANIKA   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي امر 

الحديقة  قم ١٤ احل ١ انطقة 

صنمعية عي5 السشع 28258 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

551821

 8( عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2822 يوليوز 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
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-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BIO تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

  ORGANIKA

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استيراد وتوزيع املنتجمت الصيدالنية 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: امر 

انطقة   ١ احل   ١٤ الحديقة  قم 

الدا    28258 السشع  عي5  صنمعية 

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
إجموي  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
إقماة   ١٤ زنقة الوحدة  قم   ١٢ ب: 

الشيضمء   28258 الشيضمء  الحرية 

املغرب

الهيشر  لدين  نو   السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

عي5 الودة  إقماة اوالد زئر  قم ٦٥٢ 

28888 عي5 الودة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
إجموي  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
إقماة   ١٤ زنقة الوحدة  قم   ١٢ ب: 

الشيضمء   28258 الشيضمء  الحرية 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 يوليوز   2( بتم يخ 

.551821

3(6I

aice compta

PM ENGINEERING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

PM ENGINEERING بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

كلميمة إقماة لوفر  قم 653 الطمبق 

الرابع الشقة  قم 11 28848 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572397

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 PM تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

ENGINEERING

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استشم ات هندسية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 653 لوفر  قم  إقماة  كلميمة  زنقة 

الطمبق الرابع الشقة  قم 11 28848 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اهدي املو بصفته)ا(  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  و  الوحيد  الشريك 
العيم�سي  جشل  زنقة   18 ب:  عنوانه 
 28888 الدا الشيضمء  السالم  حي 

الدا الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اهدي املو بصفته)ا(  السيد)ة(   -
 18 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
السالم  حي  العيم�سي  جشل  زنقة 
الدا الشيضمء   28888 الدا الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572397
3(7I

DAMO CONSULTING SARL

BICHI RENT CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

DAMO CONSULTING SARL
 AV PASTEUR 1° ETG N°18 54

 TANGER tanger, tanger، 90000،
tanger MAROC

BICHI RENT CAR بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي بريعة 

82 العوااة  - - طنجة املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.79163

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر    2822 دجنبر   21 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 BICHI RENT ذات الشريك الوحيد 
CAR  اشلغ  أسمملهم 188.888 د هم 
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي بريعة 
82 العوااة  - - طنجة املغرب نتيجة 
لضعف  نتيجة  اتتملية  خسمئر   : ل 

التمويل .

و حدد اقر التصفية ب حي بريعة 

82 العوااة  - - طنجة املغرب. 

و عي5:

و  الشطيوي  الزهرة    السيد)ة( 

الفتح  تجزئة  املجمهدين  عنوانه)ا( 

املغرب  طنجة   98888  (9  قم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 269989.

3((I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

AFRIWANCAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 318 الرئيسية 

الربيدية ، 52888، الربيدية 

املغرب

AFRIWANCAR »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: اراب  قم 

4 بم ع املحيط تنجداد - - 52888 

املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: -.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

وتشعم   2823 فبراير   81 في  املؤ خ 

تعيي5  تقر   الحملي  املسير  الستقملة 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 

- وزنزول يمسي5

ذات  بركة   AFRIWANCAR  -  

اقرهم  الكمئن  املحدودة  املسؤولية 

بم ع   4 اراب  قم  ب:  اإلجتممعي 

الربيدية   52888 تنجداد  املحيط 

املغرب.
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عند  التجم ي  السجل   قم 
االقتضمء: -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 97/2823.

3(9I

Atlantic Marine Aquaculture Compagny

 Atlantic Marine
  Aquaculture Compagny

))AMAC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 Atlantic Marine Aquaculture
Compagny

ا قماة بروق 2  اكتب  قم 4 ، 
بم ع احمد الخماس، املدينة 

الجديدة، اسفي ، 8، اسفي املغرب
 Atlantic Marine Aquaculture

Compagny  )AMAC( بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ا قماة 
بروق 2 ،  اكتب  قم  4، بم ع 

احمد الخماس، املدينة الجديدة، 
اسفي املغرب 46888 اسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
13871

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 
بركة  تأسيس  تقر    2822 غشت 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 Atlantic Marine Aquaculture

(Compagny  (AMAC
-        غرض الشركة بإيجمز:  انتمج، 
جميع  تسويق  و  تحويل  تكييف، 
االحيمء  بتربية  املتعلقة  املنتوجمت 

املمئية في السوق الوطني و تصديرهم
ا  عنوا5 املقر االجتممعي:          -
قماة بروق 2 ،  اكتب  قم  4، بم ع 
الجديدة،  املدينة  الخماس،  احمد 

اسفي املغرب 46888 اسفي -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
كرضمم   سعيد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
سيدي  الفرح  حي  الفضة  زنقة   51

بوزيد اسفي 46888 اسفي املغرب
كوثرخيمط بصفته)ا(  السيد)ة(   -
زنقة   51 بريكة والكمئن عنوانه ب: 
الفضة حي الفرح سيدي بوزيد اسفي 

46888 اسفي املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بلعالم  خديجة   السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
الزنقة 8 تجزئة امللكي ا ب   23 ب: 
اسفي   46888 الجديدة  املدينة   8

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 غشت   16 بتم يخ 

.13871

398I

KHOUYI BADIA

STE YARITRAV SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KHOUYI BADIA
اكنم8 ، 58888، اكنم8 املغرب

STE YARITRAV SARL  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دكم5 
 قم271 تجزئة ارجم5 1 58888  

اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(293

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 YARITRAV SARL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دكم5 
  58888  1 ارجم5  تجزئة   قم271 

اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد الول بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  واسير  بريك 

ايت   21 تجزئة ديم  املدينة فيال  قم 

والل  58888 اكنم8 املغرب

صديقي  احمد  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 

جنم5   258 بفيال  قم  ب:  عنوانه 

ارجم5 2-1  58888 اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد الول بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

ايت والل    21 املدينة فيال  قم  ديم  

58888 اكنم8 املغرب.

صديقي  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

  1-2 ارجم5  جنم5   258 بفيال  قم 

58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5(293

391I

غيو 

EH PLOMB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

غيو 

د ب املنجرة الزنقة ٨١ الرقم ٤٣ ، 

28388، الشيظمء املغرب

EH PLOMB بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 11 زنقة 

عزيز بالل املعم يف الطمبق 3 - 

28378  الدا  الشيظمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.38(881

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  25 غشت  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ    EH PLOMB الشريك الوحيد 

وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

11 زنقة عزيز بالل  اقرهم اإلجتممعي 

الدا     28378  -  3 املعم يف الطمبق 

 Arrêt des  : الشيظمء املغرب نتيجة ل

.chantiers

زنقة   11 و حدد اقر التصفية ب 

 -  3 الطمبق  املعم يف  بالل  عزيز 

28378  الدا  الشيظمء املغرب. 

و عي5:

و  خملد  الهودالي   السيد)ة( 

 71 الزنقة  املنجرة  د ب  عنوانه)ا( 

الشيظمء     28388 الشيظم   43 الرقم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

دجنبر 2822 تحت  قم 55832).

392I

MULTI EXPERTISE

LASER PRINT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة بريك

MULTI EXPERTISE
97 بم ع حسن الصغير الطمبق 
األول  قم 1) ، 28888، الدا  

الشيضمء املغرب
LASER PRINT  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

وليلي حي برجر  - 28888 الدا  
الشيضمء املغرب.

وفمة بريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.57781
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 84 فبراير 2823 تم اإلعالم 
بوفمة الشريك احمد لشقر و توزيع 
لرسم   

ً
تشعم الو ثة  على  حصصه 

 2822 يوليوز   86 في  املؤ خ  اإل اثة 
بملشكل األتي :

 25   ، عزاي   نمدية  السيد)ة( 
حصة .

 48   ، لشقر   عيشة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( فمطمة الزهراء  لشقر  ،  
48 حصة .

 48   ، لشقر   نسيمة  السيد)ة( 
حصة .

السيد)ة( احمد لشقر  ،  ) حصة 
السيد)ة( سعيد لشقر  ،  ) حصة 
 (   ، لشقر   ابراهيم   السيد)ة( 

حصة .
 (   ، السيد)ة( عشد االله  لشقر  

حصة .

 4   ، لشقر   فمطمة   السيد)ة( 

حصة .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59419).

393I

NOUSSAH CONSULTING

اسك دليس
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

NOUSSAH CONSULTING

 59BD ZERKTOUNI ETG 3

 N°8 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

اسك دليس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 276 بم ع 

ابن تمبفي5 الطمبق 3 الدا  الشيضمء 

املغرب 28888 الدا الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.515127

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2822 نونبر   83 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ  الشريك الوحيد اسك دليس  

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

ابن  بم ع   276 اإلجتممعي  اقرهم 

الشيضمء  الدا    3 الطمبق  تمبفي5 

املغرب  الدا الشيضمء   28888 املغرب 

أهداف  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة 

الشركة.

و حدد اقر التصفية ب 276 بم ع 

3 الدا  الشيضمء  ابن تمبفي5 الطمبق 

املغرب 28888 الدا الشيضمء املغرب. 

و عي5:

كسو8  الرزاق   عشد  السيد)ة( 

بولو   لصوا5  5زنقة  عنوانه)ا(  و 

املغرب  الدا الشيضمء   24888

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 67776).

394I

CAF MAROC

BELIMO SOLUTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BELIMO SOLUTION بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : طريق 

الجشل اقماة بقرو5  قم 14 

الطمبق الثملث  قم 14 - - طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.78(31

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 

بركة   BELIMO SOLUTION حل 

اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

اقرهم اإلجتممعي طريق الجشل اقماة 

الطمبق الثملث  قم   14 بقرو5  قم 

الزاة  نتيجة  املغرب  طنجة   -  -  14

نشمط.

و عي5:

و  ااحمد  ايت  هند   السيد)ة( 

لوتينو  عمم ة  قم  اقماة  عنوانه)ا( 

 98888  78 بقة  قم   5 الطمبق   31

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

طريق  وفي   2822 دجنبر   31 بتم يخ 

الجشل اقماة بقرو5  قم 14 الطمبق 

الثملث  قم 14 - - طنجة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2662.

395I

FLASH ECONOMIE

SEC DIEME RECRUTE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

SEC DIEME RECRUTE

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

  أسمملهم 100.000،00 د هم

اقرهم الرئي�سي 18 زنقة الحرية 

الطمبق 3 الشقة 5«  الدا  الشيضمء

تأسيس

بتم يخ  عرفي  عقد  بموجب 

القمنو5  تحرير  تم    38/81/2823

املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بشريك واحد و التي تحمل 

املواصفمت التملية

 التسمية التجم ية =    

SEC DIEME RECRUTE 

و  استيراد   = املوضوع االجتممعي 

تصدير -  التجم ة و الخدامت –براء 

اعدات  و   – الز اعي  الغداء  بيع  و 

االتصمل  

املقر االجتممعي =   18 زنقة الحرية 

الطمبق 3 الشقة 5 الدا  الشيضمء

املدة القمنونية = 99 سنة

د هم   100.000،00  أسمملهم 

اقسمة كملتملي

 1888 بسمة  ديمم  السيد سوكو 

حصة

بقيمة   1888 حصة   ام اجموعه 

188 د هم لكل حصة 

ان  ستسير  الشركة   = التسيير 

طرف  السيد سوكو  ديمم  

 81 : تبتدئ في  السنة االجتممعية 

دجنبر ان نفس   31 ينمير و تنتهي في 

السنة.
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 16/82 تم الوضع القمنوني في      
بملدا   التجم ية  بمملحكمة   2823/
    88(5(9(6 تحت  قم  الشيضمء  

 قم   السجل التجم ي572443 .

396I

Fidel Audit

 CENTRE KINE.
KHOUZAMA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

Fidel Audit
23 بم ع الجيروند إقماة 2888 

الطمبق األول  قم 1 ، 28588، الدا  
الشيضمء املغرب

 CENTRE KINE. KHOUZAMA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة أز 
الخزااى تجزئة  قم 181 8 الطمبق 
األ �سي  قم املحل 2 الحي الحسني 

- الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
6((9

في اؤ خ  حر  عقد   بمقت�سى  
 13 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CENTRE KINE. KHOUZAMA
-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

الترويض الطبي
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 181 تجزئة  قم  الخزااى  أز  تجزئة 
8 الطمبق األ �سي  قم املحل 2 الحي 

الحسني - الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حمزة  بغدادي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تجزئة املنظر الجميل  قم 63 سيدي 

الشيضمء  الدا    28278 اعروف 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حمزة  بغدادي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تجزئة املنظر الجميل  قم 63 سيدي 

الشيضمء  الدا    28278 اعروف 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.6((9

397I

Valoris Partners

BNJ CONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Valoris Partners

 Bureau N°14, 3ème étage,

 immeuble soft city oasis, 2 et

 4 rue Abou Dhabi ، 20410،

casablanca maroc

BNJ CONSULTING بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 2 و 4 بم ع 

أبو ظبي ، الطمبق الثملث ، اكتب 

 قم )1 - الوازيس  - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5727(5

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BNJ تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CONSULTING

بإيجمز:   الشركة  غرض          -

اجمل  في  املنمولة  خداة  *تقديم 

تكنولوجيم املعلوامت؛ 

والخدامت  االستشم ات  *تقديم 

في أنظمة وبرااج الكمشيوتر؛ 

وهندسة  املشم يع  *إدا ة 

تكنولوجيم املعلوامت؛

العمليمت  جميع  عمم  *وبشكل 

أو  قمنونية  كمنت  نوع سواء  أي  ان 

اقتصمدية أو املية أو انقولة أو غير 

انقولة تتعلق بملغرض املذكو  أعاله 

اممثلة  أخرى  أغراض  نفس  بأي  أو 

أو ذات صلة، بصفة أ5 تؤيد بشكل 

الذي  الهدف  غيراشمبر  أو  اشمبر 

تسعى الشركة إلى تحقيقه أو ااتداده 

أو تطويره.

 2 عنوا5 املقر االجتممعي:          -

الطمبق الثملث   ، بم ع أبو ظبي   4 و 

الدا    - الوازيس    -  1( اكتب  قم   ،

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

جلو5  بن  عمر  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا(  
بم يس     JAVEL  75815 زنقة   17 ب: 

فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
جلو5  بن  عمر  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بم يس     JAVEL  75815 زنقة   17

فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.5727(5

39(I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

  SOCIETE   TRANS HOBRI
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE SIMPLE CONSEIL SARL

 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS

 RUE 12 OMAR BENJELLOUN

ATLAS FES. ، 30000، فم8 املغرب

 SOCIETE   TRANS HOBRI  SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  اوالد 

عميد سشع  وا�سي اوالي يعقوب 

فم8 - 3888 فم8 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.61653

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   13 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

اد يس عميدي  )ة(  تفويت السيد 

ان  اجتممعية  حصة   588 حسن 

أصل 1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 

دجنبر   13 يوسف بن عزيزي بتم يخ 

.2822
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

ينمير   82 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 39.

399I

FIRST HISSABAT

عجالت ازار
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIRST HISSABAT

 almassar Lotissement

 Maâzouzia N°133 2eme Etage

 Bureau N°2 MARRAKECH ،

40036، MARRAKECH MAROC

عجالت ازا  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املحل 

التجم ي الكمئن بحي املسيرة 2 8  
 قم 13 /413 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133261

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

عجالت ازا 

-        غرض الشركة بإيجمز: بيع و 

براء العجالت

خدامت االصالح للسيم ات

-        عنوا5 املقر االجتممعي: املحل 

  8  2 املسيرة  بحي  الكمئن  التجم ي 
 قم 13 /413 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بوعقيل  املحفوظ  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تزنيت  افراك  حي  بيشم  تجزئة   12

5888)  تزنيت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بوعقيل  املحفوظ  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تزنيت  افراك  حي  بيشم  تجزئة   12

5888)  تزنيت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.133261

488I

FIRST HISSABAT

ISMOS INVEST
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIRST HISSABAT

 almassar Lotissement

 Maâzouzia N°133 2eme Etage

 Bureau N°2 MARRAKECH ،

40036، MARRAKECH MAROC

ISMOS INVEST بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 2 

عمم ة 6)1 ابن تمبفي5 ازلي  48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133413

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ISMOS INVEST

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استغالل الريمض)لاليواء السيمحي(

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 2 

عمم ة 6)1 ابن تمبفي5 ازلي  48888 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الكشير  اصطفى   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

  48888 دوا  العظم الويدا5 اراكش 

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الكشير  اصطفى   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

  48888 دوا  العظم الويدا5 اراكش 

اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133413

481I

CAF MAROC

ZERINF
إعال5 اتعدد القرا ات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

ZERINF »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 

 قم 8)5 الطمبق االول اكتب  قم 2 

املنطقة الصنمعية اجزنمية - 98888 

طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.1198(9

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت السيد عشد السالم الز والي، 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

 1888 املغربي،   ،LB214(2  قم 

االجتممعية  الحصص  ان  حصة 

فمطمة  السيدة  لفمئدة  للشركة 

التعريف  لشطمقة  الحمالة  الوافي، 

.GM165(1( الوطنية  قم

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

إنهمء اهمم السيد عشد السالم الز والي 

كمسير للشركة.

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

الوافي اسيرة  السيدة فمطمة  تعيي5 

جديدة للشركة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

بملتعديل اعاله

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2676.

482I
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بركة الوفمق جرادة

شركة الوفاق جرادة
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

بركة الوفمق جرادة

حي املسيرة  قم 599 جرادة ، 

64558، جرادة املغرب

بركة الوفمق جرادة بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املسيرة 
 قم 599 جرادة 64558 جرادة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

39(87

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

2822 تقر  تأسيس بركة  28 يونيو 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

بركة  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

الوفمق جرادة

-        غرض الشركة بإيجمز: اصنع 

للحلويمت واملخشوزات

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

 64558 جرادة   599 املسيرة  قم 

جرادة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ا قية  اسعودي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  الرئيسة  بصفته)ا( 

جرادة   599 املسيرة  قم  حي  ب: 

64558 جرادة املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ا قية  اسعودي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 64558 جرادة   599 حي املسيرة  قم 

جرادة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 غشت   18 بتم يخ 

.39(87

483I

 SUD AUDIT CONSEIL ET COMPTABILITE

SARL AU

DATA COM 212
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 SUD AUDIT CONSEIL ET

COMPTABILITE SARL AU

 PROPRIETE SALAM NR 38 -

 4EME ETAGE AVENUE PRINCE

 MY ABDELLAH - GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

DATA COM 212 بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي الحسن األول عمم ة سيشمم 

بلوك أ الطمبق الرابع بقة   قم 18 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

132777

 89 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 212 تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

DATA COM

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

اصمم تكنولوجيم املعلوامت ، احلل 

براجي

- تمجر في التصدير و االستيراد

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

سيشمم  عمم ة  األول  الحسن  اوالي 

 18 بلوك أ الطمبق الرابع بقة   قم 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العملم  خليل  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: حي االدا ي سيدي املختم   

41888 بيشموة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العملم  خليل  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

ب: حي االدا ي سيدي املختم  41888 

بيشموة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   38 بتم يخ 

.132777

484I

MASDAC

 PROFESSIONNAL
BUSINESS MLB

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

 PROFESSIONNAL BUSINESS

MLB بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 54 

بم ع ابن العربي عمم ة املستقشل  - - 

اكمدير املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.18743

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  85 غشت  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

 PROFESSIONNAL BUSINESS

MLB  اشلغ  أسمملهم 258.888 د هم 

 54 اإلجتممعي  قم  اقرهم  وعنوا5 

بم ع ابن العربي عمم ة املستقشل  - - 

اكمدير املغرب نتيجة ل : غيمب نشمط 

تجم ي.

 54 و حدد اقر التصفية ب  قم 

بم ع ابن العربي عمم ة املستقشل  - - 

اكمدير املغرب. 

و عي5:

الحسي5   اوالي  السيد)ة( 
111  قم  بلوك  بود قة و عنوانه)ا( 

املغرب  اكمدير   (8888 تدا ت    168

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

غشت   31 بتم يخ  بمكمدير   التجم ية 

2822 تحت  قم 4)1)11.

485I
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jamal ait hommad

سوميبين
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي5 اسير جديد للشركة

jamal ait hommad 
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
سوايشي5  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

السالوي  قم 33 بلوك اصطفى 
سيدي قمسم 16888 سيدي قمسم 

اغرب.
تعيي5 اسير جديد للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم تعيي5   2823 ينمير   25 املؤ خ في 
السيد)ة(  للشركة  جديد  اسير 
 NOM_NOUVEAU_GERANT
 PRENM_NOUVEAU_GERANT

ROLE_GERANTك
تشعم إلقملة اسير.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم 29249.
486I

اكتب عمدل اليعقوبي

TANGERINE WEB, SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اكتب عمدل اليعقوبي
54 بم ع الحرية الطمبق 1  قم 
 TANGER ،98888 ،7 طنجة

MAROC
TANGERINE WEB, SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ) اكر  
زنقة عمرو ابن العمص ، الطمبق 
األ �سي طنجة 98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135139

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 38 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TANGERINE WEB, SARL
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
االتصمل،  و  النداء  اراكز  استغالل 

اراكز االستشم ات و التكوين.
اقتنمء و األخذ بملكراء، اإلنشمء و 
التسيير و استغالل كل اراكز االتصمل 

، اراكز االستشم ات و التكوين.
االتجم ،  تصدير،  و  استيراد 
كل  في  عمولة  توزيع،  و  بيع  براء، 
بملجملة،  سواء  األدوات  و  املواد 
نصف الجملة أو التقسيط لكل املواد 
و األدوات التي لهم عالقة اشمبرة و غير 
اشمبرة بأي ان األهداف املشم  إليهم.

العمليمت  كل  عموام:  وأكثر 
اململية،  الصنمعية،  التجم ية، 
العقم ية و الغير العقم ية التي تتعلق 
بأي  أو غير اشمبرة  بطريقة اشمبرة 
و  ذكرهم  السملف  األهداف  ان 

املممثلة أو املشمبهة. 
 ( عنوا5 املقر االجتممعي:          -
اكر  زنقة عمرو ابن العمص ، الطمبق 

األ �سي طنجة 98888 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
يونس   أبي  عمرا5  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
زنقة 15  قم 16 استرخوش امليطرو 

طنجة 98888 طنجة املغرب
الشبيهي  عثمم5  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
تجزية الكراكر سيدي بوزيد   85 ب: 

الجديدة 18888 الجديدة املغرب.

السيد)ة( عشد الحميد بن عيمد   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
98888 طنجة  2 زنقة طهرا5 طنجة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يونس  أبي  عمرا5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
زنقة 15  قم 16 استرخوش امليطرو 

طنجة 98888 طنجة املغرب
الشبيهي  عثمم5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بوزيد  سيدي  الكراكر  تجزية   85

الجديدة 18888 الجديدة املغرب
السيد)ة( عشد الحميد بن عيمد   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
98888 طنجة  2 زنقة طهرا5 طنجة 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.135139

487I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

اجيلس ادفيزوري
AGILIS ADVISORY 

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتممعي للشركة

 AGILIS ADVISORY SARL
اجيلس ادفيزو ي ش.م.م
 أسمملهم 188.888 د هم

املقر االجتممعي: 9 زنقة تيلولز -انفم − 
الدا الشيضمء

تحويل املقر االجتممعي 
نونبر   2( لقرا بتم يخ  طشقم   -I
2822 ملسير بركة اجيلس ادفيزو ي
تم   ،  AGILIS ADVISORY SARL 

ام يلي:
 131 - تحويل املقر االجتممعي الى: 
بم ع انفم إقماة أزو  اكتب 11 ب − 

الدا  الشيضمء.

القمنو5  ان   3-1 الشند  تعديل   -
األسم�سي للشركة

بكتمبة  القمنوني  اإليداع  تم   -II
بملدا   التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
تحت   2823 فبراير   13 يوم  الشيضمء 

 قم 376)5). 
تم إيداع التصريح بتعديل   -III
يوم  السجل التجم ي بملدا  الشيضمء 

13 فبراير 2823 تحت  قم 6818.
بمثمبة إعال5

48(I

T.P.E SAGE CONSULTING SARL

ESPACE AL GHALYA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

T.P.E SAGE CONSULTING SARL
  BUREAU 23 ETAGE 04 IMM. 60
 BUREAUX EL WAFAE LOTISS. EL
 OUAFAE RTE DE SEFROU FES،

30000، FES MAROC
ESPACE AL GHALYA بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 

45 التجزئة الجممعية حي القد8 
بنسودة  - - فم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.49181
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  14 دجنبر  املؤ خ في 
ذات  بركة   ESPACE AL GHALYA
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
 (8.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 
القد8  حي  الجممعية  التجزئة   45
نتيجة  املغرب  فم8   -  - بنسودة  

اللتوقيف التمم لنشمط الشركة.
و عي5:

و  اسم8  نعيمة   السيد)ة( 
عمم ة دال تجزئة   1 بقة  عنوانه)ا( 
فم8 املغرب   38888 سعد بنسودة  

كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
وفي  قم   2822 دجنبر   14 بتم يخ 
القد8  حي  الجممعية  التجزئة   45

بنسودة  - - فم8 املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6216.

489I

SAHARA ART PRO

sahara art pro
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة 

SAHARA ART PRO
الزنقة 9  قم 14 حي الفتح العيو5 ، 

78888، العيو5 املغرب
sahara art pro بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم االجتممعي ادينة 

الوحدة بلوك G  قم 423 العيو5 - 
78888 العيو5 املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.43563

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   89 في  املؤ خ 
نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :
االنتمج السينممئي
الطشمعة الرقمية

االبهم .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
86 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 3968/23.

418I

زوبير بوتغمم8

STE BELLA
بركة التضمان

حل بركة

زوبير بوتغمم8
اكنول املركز تمزة ، 35858، تمزة 

املغرب
STE BELLA  بركة التضمان

)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي ثالث 

الريح اكنول تمزة - 35888 تمزة 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3115

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   19 املؤ خ في 

اشلغ     STE BELLA بركة التضمان 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

الريح  ثالث  حي  اإلجتممعي  اقرهم 

املغرب  تمزة   35888  - تمزة  اكنول 

نتيجة ل : انعدام املردودية.

و حدد اقر التصفية ب حي ثالث 

الريح اكنول تمزة تمزة - تمزة املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( يمسي5   بلة و عنوانه)ا( 

 35888 تمزة  اكنول  الريح  ثالث  حي 

تمزة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  بلة  الكريم    عشد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي ثالث الريح اكنول تمزة 

)ة(  كمصفي  املغرب  تمزة   35888

للشركة.

الزهراء    فمطمة  السيد)ة( 

حي ثالث الريح  الخديري و عنوانه)ا( 

املغرب  تمزة   35888 تمزة  اكنول 

كمصفي )ة( للشركة.

بجشمج عزيزة     السيد)ة( 
اكنول  الريح  ثالث  حي  عنوانه)ا(  و   

تمزة 35888 تمزة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

فمتح حفيظة     السيد)ة( 
اكنول  الريح  ثالث  حي  عنوانه)ا(  و   

تمزة 35888 تمزة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

العقود  تشليغ  احل  و   املخمبرة 

و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بتمزة   االبتدائية 

2823 تحت  قم 2823/55.

411I

nord manager

تمسماني نيغوس
إعال5 اتعدد القرا ات

nord manager

5 بم ع ابن  بد ط 3 تطوا5 ، 

93888، تطوا5 املغرب

تمسممني نيغو8 »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الشطر 2 

املستودع  قم 16 انطقة النشمط 

االقتصمدي للفنيدق املنطقة الحرة 

واد نيغرو الفنيدق - - الفنيدق 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.31197

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   86 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

السيد  املشم ك  املسير  استقملة 

الجنسية  اغربي  الشالج  ااحمد 

الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 

LF148(3 ان انصشه.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

السيد  للشركة  وحيد  اسير  تعيي5 

يوسف اانمذ اغربي الجنسية الحمال 

.L3(2842 للشطمقة الوطنية  قم

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

بيع حصة السيد ااحمد الشالج )498 

حصة( لفمئدة السيد يوسف اانمذ

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان 

الشريك  ذات  ش.م.م  الى  ش.م.م. 

الوحيد

قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي: 

االسم�سي  النظمم  بنود  في  تحديث 

للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية:

 بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 

التمسممني  ان  التسمية  تحويل 

التمسممني  الى  ش.م.م.  نيغو8 

الشريك  ذات  ش.م.م.  نيغو8 

الوحيد.

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

بريك  أصشح  اانمذ  يوسف  السيد 

وحيد ب 1888 حصة

على  ينص  الذي   :17 بند  قم 

اميلي: تم تعيي5 السيد يوسف اانمذ 

غير  لفترة  للشركة  الوحيد  املسير 

احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 53)2.

412I

plenitude conseil

ASSISTANCE DOUIAT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

plenitude conseil

 avenue allal ben abdellah 7

 imm al youbia 6 eme etage 7

 avenue allal ben abdellah imm

 al youbia 6 eme etage، 30050،

fes maroc

ASSISTANCE DOUIAT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

115 الضويمت سشع  وا�سي اوالي 

يعقوب 38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75529

 8( عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.ASSISTANCE DOUIAT
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-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

اإلسعمفي

النقل الطبي للمر�سى الخم جيي5

نقل الجسم إلى جميع الوجهمت

اعدات املستشفيمت املنزلية

الطشية  والرعمية  التمريض    

املنزلية

خداة الرعمية املنزلية

بيع - إيجم  - اعدات طشية وبشه 

طشية

بصلح

استيراد وتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

الضويمت سشع  وا�سي اوالي   115

يعقوب 38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 1.888 وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 

د هم، 1888

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد حنم5 بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  بريك-اسير 

الضويمت سشع  وا�سي اوالي يعقوب 

38888 فم8 املغرب

ارتمح   خديجة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريكة  بصفته)ا( 

اوالي  سشع  وا�سي  الضويمت  ب: 

يعقوب 38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد حنم5 بصفته)ا( 

الضويمت  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 38888 سشع  وا�سي اوالي يعقوب 

فم8 املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75529

413I

MULTI EXPERTISE

WELION ADS
إعال5 اتعدد القرا ات

MULTI EXPERTISE

97 بم ع حسن الصغير الطمبق 

األول  قم 1) ، 28888، الدا  

الشيضمء املغرب

WELION ADS »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 73 بم ع 

انفم زاوية 1 زنقة كلو دي بروفنس 

 CA803 - 20000 الطمبق ) الشقة

الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.4(5(83

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   83 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

د هم   188 ب  حصة   458 تفويت 

 VERTIKAD للحصة ان طرف بركة

عمر  للسيد   CONSULTING FZE

عيوش

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

الى  للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 

زنقة   1 بم ع انفم زاوية   73 العنوا5 

الشقة   ( الطمبق  بروفنس  دي  كلو 

CA(83

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحويل  هو  للشركة  االجتممعي  املقر 

املقر االجتممعي للشركة الى العنوا5 

زنقة كلو دي   1 بم ع انفم زاوية   73

.CA(83 بروفنس الطمبق ) الشقة

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 
للشركة  يمنح  عيوش  عمر  السيد 
اجموع  ا8  تمتل  د هم   188888

امل الشركة
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
 ا8 امل الشركة هو 188888 د هم 
 188 ب  حصة   1888 الى  اقسواة 
للشريك  امنوحة  للحصة  د هم 

الوحيد السيد عمر عيوش 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 5)594).
414I

CMA GESTION

AIX KABAJ PALAIS
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي 

)األشخمص املعنويو5(
فسخ عقد تسيير حر ألصل تجم ي

AIX KABAJ PALAIS
بمقت�سى  الجمع العمم االستثنمئي 
الكمئن   AIX KABAJ PALAIS لشركة 
حم ة السو ة   : اقرهم االجتممعي ب 
14 املدينة     طريق سيدي بوهربة  قم 
- 48888  اراكش  املغرب املؤ خ في 

27 ينمير 2823 تقر  اميلي:
فسخ عقد التسيير الحر لألصل   
السو ة  حم ة   : ب  الكمئن  التجم ي 
14 املدينة   طريق سيدي بوهربة  قم 
- 48888 اراكش املغرب ، املوقع ان 
 AIX KABAJ PALAIS بركة  طرف 
و  التجم ي  لألصل  املكة  بصفتهم   :
اسيرة  بصفتهم   AXSAMAN بركة 

حرة.
415I

ALLEMANDO

ALLEMANDO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ALLEMANDO
 N°20  5EME ETAGE SIEGE

 PARTI DE  L ISTIQLAL
 AVENUE AL MOZDALIFA

 ASSIF MARRAKECH، 40000،
marrakech MAROC

ALLEMANDO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 28 

طمبق 5 اقر حزب االستقالل بم ع 

املزدلفة اسيف اراكش 48888  

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133511

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ALLEMANDO

-        غرض الشركة بإيجمز: تقدبم 

الخدامت 

د و8 الدعم املد �سي 

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

االستقالل  حزب  اقر   5 طمبق   28

اراكش  اسيف  املزدلفة  بم ع 

48888  اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سوداني عشد السالم  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
حي   25 944  قم  زتقة  ب:  عنوانه 

السالم اكمدير 8888) اكمدير املغرب

- السيد)ة( زهري سم ة بصفته)ا( 

بلوك  ب:  عنوانه  والكمئن  بريكة 

اكمدير  الداخلة  حي   27 18  قم  او 

8888) اكمدير املغرب.
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الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
سوداني عشد السالم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
25 حي السالم اكمدير  944  قم  زتقة 

8888) اكمدير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.133511

416I

 FIDUCIAIRE CONFIANCE 5ائتممنية الثقة العيو

LAAYOUNE

S.A.H RAJOUB
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE 5ائتممنية الثقة العيو
CONFIANCE LAAYOUNE

بم ع عالل بن عشد هللا املر�سى 
العيو5 ، 72888، املر�سى العيو5 

املغرب
S.A.H RAJOUB  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  الحي 

الصنمعي  قم 52 بقة 81 - املر�سى 
العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
44717

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 S.A.H بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 RAJOUB
بإيجمز:   الشركة  غرض          -
أعممل تشييد املشمني. أعممل التشليط 
لوازم  اآلالت.  تأجير  واأل ضيمت. 

اتنوعة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  الحي 

املر�سى   -  81 بقة   52 الصنمعي  قم 

العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الرحموني  الحسي5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

  53 ب: حي النهضة زنقة اكمدير الرقم 

78882 املر�سى العيو5 املغرب

املصمودي  سعيد  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

دوا  الحدادبة احد بواو�سى سوك 

23558 لفقيه بن  السبت اوالد نمة  

صملح املغرب

قريشع  القمد   عشد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

دوا  اوالدا زين القصمبي ايسو   ب: 

33258 بوملم5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

قريشع  القمد   عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ايسو   القصمبي  اوالدا زين  دوا  

33258 بوملم5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.44717

417I

STREET BUSINESS CENTER

NAJLAENADA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

STREET BUSINESS CENTER

عمم ة  قم 18،  قم 7، زنقة الحرية، 

جليز، اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب

NAJLAENADA بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

 Honest األ �سي, احل  قم 1, .عمم ة

Signature  , بم ع احمد الشقمل, 

جليز  - اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133115

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 26 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NAJLAENADA

ـ  غرض الشركة بإيجمز:          -

خدامت املطمعم،

ـ امو5 الحفالت ،

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

.عمم ة   ,1 الطمبق األ �سي, احل  قم 

بم ع احمد   ,   Honest Signature

الشقمل, جليز  - اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اقنجو   زهو   السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك وحيد اسير والكمئن 

 RHEINBERG 47495 ب:  عنوانه 

RHEINBERG أملمنيم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اقنجو   زهو   السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 RHEINBERG 47495 ب: 

RHEINBERG أملمنيم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.133115

41(I

STREET BUSINESS CENTER

MALHOUN COMPANY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STREET BUSINESS CENTER

عمم ة  قم 18،  قم 7، زنقة الحرية، 

جليز، اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب

MALHOUN COMPANY بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة 

18،  قم 7، بم ع الحرية، غليز،  

- اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133397

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 31 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MALHOUN COMPANY

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الوسمئط  جميع  وإنتمج  -تصميم 

الفنية واألعممل الفنية ،

للمعم ض  والترويج  تنظيم   -

الثقمفية  والفعمليمت  واملعم ض 

للترويج للفنمني5 

-االستيراد والتصدير 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 

 - غليز،   بم ع الحرية،   ،7 18،  قم 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

58.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

58.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عشيد  سماية  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 

 VAL D’OR 13     1398 عنوانه ب: 

GREZ-DOICEAU  Belgique

 Eric Philippe VAN السيد)ة(   -

والكمئن  بريك  بصفته)ا(   HOVE

 VAL D’OR 13     1398 عنوانه ب: 

GREZ-DOICEAU  Belgique

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عشيد  سماية  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 VAL D’OR 13 GREZ-DOICEAU

1398 Belgique 1398  GREZ-

.DOICEAU Belgique

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133397

419I

universal gestion

MOBIFAB
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

universal gestion
اقماة ابن عطية الطمبق الثمني   قم 
7 جليز اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب
MOBIFAB بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  ايت 
اسعود دائرة الشو  جممعة حربيل 

اراكش 48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133313
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MOBIFAB
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
واعدات  األثمث  وتصدير  استيراد 

املكمتب
 انتجمت األبرطة واألثمث املكتبي
-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  
جممعة  الشو   دائرة  اسعود  ايت 

حربيل اراكش 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد برادة بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اراكش   21 نخيالت  قم  صوفيم 

48888 اراكش املغرب

- السيد)ة( خليل برادة بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 

اراكش   21 نخيالت  قم  صوفيم 

48888 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد برادة بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اراكش   21 نخيالت  قم  صوفيم 

48888 اراكش املغرب

- السيد)ة( خليل برادة بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اراكش   21 نخيالت  قم  صوفيم 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133313

428I

AM CONSULTING

SANIBUZE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

AM CONSULTING

 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD

 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC

SANIBUZE SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر 19، 

عمم ة 7، اجموعة 3، إاتداد قصشة 

األاي5، ليسمسفة،  - 28198 الدا  

الشيضمء املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.254211

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 86 فبراير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 ،3 اجموعة   ،7 عمم ة   ،19 »اتجر 
ليسمسفة،   األاي5،  قصشة  إاتداد 
املغرب«  الشيضمء  الدا    28198  -
حدائق  عمم ة  14،  »اتجر1  ،  إلى 
الزيتو5، ليسمسفة، الدا  الشيضمء . - 

28198 الدا  الشيضمء  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59469).

421I

STE FIDLAMIAE SARL

WISSAM AL AQARIA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
WISSAM AL AQARIA  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 
الكريم الخطمبي زنقة ليششو5 عمم ة 
18 الطمبق األول بقة 1 حي املحيط 

- 18888 الربمط املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.153279

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم   2823 فبراير   81 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   4.588.888«
 5.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم 133465.

424I
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STE FIDLAMIAE SARL

BWA DIVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

STE FIDLAMIAE SARL
 IMM 37 RUE AL HOUSSIMA
 APPT 4 HASSAN ، 10000،

RABAT MAROC
BWA DIVAUX بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 37 زنقة 
إد يس األكبر بقة 6 الطمبق الثملت 

حسم5 - 18888 الربمط املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.147811

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم   2823 فبراير   81 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   4.988.888«
 5.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم 133466.
425I

fudcom

ON SET PRODUCTIONS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fudcom
 BD HASSAN II N°202. 1ER
 ETAGE BUREAU N°1 BENI

 MELLAL BD HASSAN II N°282.
 1ER ETAGE BUREAU N°1 BENI
 MELLAL، 23000، BENI MELLAL

MAROC
ON SET PRODUCTIONS بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 3 
ام 8 اقماة ملصلى بلوك 85 الطشق 
السفلي  قم 4 بني االل  23888 بني 

االل -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
13715

 26 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 ON تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SET PRODUCTIONS
-        غرض الشركة بإيجمز: انتج 
أفالم سينممئية و تأليف  سينم يوهمت 
أحداث  عن  وإعال5  دعمية 

الوسمئط املتعددة والنشر
تد يب سمعي بصري

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 3 
الطشق   85 ام 8 اقماة ملصلى بلوك 
السفلي  قم 4 بني االل  23888 بني 

االل -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
خمليد  وجدا5  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
تجزئة 3 ام 8 بلوك 85 الرقم 84 بني 

االل 23888 بني االل املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

خمليد  وجدا5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة 3 ام 8 بلوك 85 الرقم 84 بني 

االل 23888 بني االل املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.13715

426I

EXPACT PARTNERS

OR & B GOODS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EXPACT PARTNERS
 Bd Ghandi, 2ème 259

 étage, Casablanca ، 20000،
CASABLANCA Maroc

OR & B GOODS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 131 بم ع 
أنفم إقماة أزو  اكتب 11 ب - الدا  

الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5726(7

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 OR & :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

B GOODS
-        غرض الشركة بإيجمز: الشيع 

بملتقسيط
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 131 
 - 11 ب  بم ع أنفم إقماة أزو  اكتب 

الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الرايلي  ابراهيم  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
اوالد  فميدة  والد  دوا   ب:  عنوانه 

صشمح الكم ة 26388 الكم ة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الرايلي  ابراهيم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الكم ة  صشمح  اوالد  فميدة  والد  دوا  

26388 الكم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5726(7

427I

EXPACT PARTNERS

MAISON FALAH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EXPACT PARTNERS
 Bd Ghandi, 2ème 259

 étage, Casablanca ، 20000،
CASABLANCA Maroc

MAISON FALAH بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 131 بم ع 
أنفم إقماة أزو  اكتب 11 ب 28888 

الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5726(1
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MAISON FALAH

-        غرض الشركة بإيجمز: تموين 

الحفالت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 131 

ب   11 بم ع أنفم إقماة أزو  اكتب 

28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( يوسف فالح بصفته)ا( 

بريك وحيد والكمئن عنوانه ب: 331 

املحمدي   الحي  القملي  أبوعلي  زنقة 

28888 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( يوسف فالح بصفته)ا( 

زنقة   331 اسير والكمئن عنوانه ب: 

أبوعلي القملي الحي املحمدي  28888 

الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5726(1

42(I

EXPACT PARTNERS

KOGROUP MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

EXPACT PARTNERS

 Bd Ghandi, 2ème 259

 étage, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA Maroc

KOGROUP MAROC بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 131 بم ع 

أنفم إقماة أزو  اكتب 11 ب - الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572(89

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

KOGROUP MAROC

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أنشطة ترفيهية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 131 

 - 11 ب  بم ع أنفم إقماة أزو  اكتب 

الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( يوسف بشير بصفته)ا( 

 12 بريك وحيد والكمئن عنوانه ب: 

بم ع ايزونج 1418 واترلو بلجيكم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بشير  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

12 بم ع ايزونج 1418 واترلو بلجيكم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572(89

429I

FIDUCIAIRE SERVICE SOLUTION

SOCABEST
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE SERVICE

SOLUTION

 BD ZOUBEIR BNOU AL 44

 AOUAM ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

SOCABEST بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سيدي 

اوان الجديد، اجموعة 2، زنقة 

3،  قم 1، طمبق 1 الدا  الشيضمء 

28488 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572121

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   82

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOCABEST

-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

أعممل اتنوعة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 ،2 اجموعة  سيدي اوان الجديد، 

زنقة 3،  قم 1، طمبق 1 الدا  الشيضمء 

28488 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

غندو ي  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

26 زنقة الريحم5 الشقة 4 حي الراحة 

الشيضمء  الدا    28288 الشيضمء 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

غندو ي  يوسف  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

 4 الشقة  الريحم5  زنقة   26 ب: 

الدا    28288 الشيضمء  الراحة  حي 

الشيضمء الدا  الشيضمء

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572121

438I
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SOCIETE MARJANE CONSEIL SARL

SOUSS INTERIM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 SOCIETE MARJANE CONSEIL
SARL

Appt.N°2, 2°Etage Lot.
 B22 Lotissement Zaitoune

 TIKIOUINE AGADIR ، 80000،
AGADIR MAROC

SOUSS INTERIM بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

الضليم دوا  أوبهم حي تمراغت أكمدير 
- 8758) اكمدير املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
53497

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2822 بتنبر   15
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 SOUSS : اإلقتضمء بمختصر تسميتهم

.INTERIM
بركة   : بإيجمز  الشركة  غرض 

التوظيف املؤقت.
عمم ة   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
الضليم دوا  أوبهم حي تمراغت أكمدير 

- 8758) اكمدير املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
السيدة مليمء  ااو :  1.888 حصة 

بقيمة 188 د هم للحصة .
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  مليمء  ااو  السيدة 

اقماة ام ينم عمم ة 26 بقة 2 أكمدير 

8888) اكمدير املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
عنوانه)ا(  مليمء  ااو  السيدة 

اقماة ام ينم عمم ة 26 بقة 2 أكمدير 

8888) اكمدير املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر   8( بتم يخ  بمكمدير   التجم ية 

2822 تحت  قم 119288.

431I

CABINET CADRE CONSEIL

AGADAY SARL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

AGADAY SARL  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املسيرة 

2 بم ع عشد الرحيم بوعشيد زنقة 

تمنسيفت  قم 52 الداخلة - 73888  

الداخلة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2635

العمم  الجمع  بمقت�سى 

فبراير   85 في  املؤ خ  اإلستثنمئي 

الشركة  تم  فع  أسممل   2828

د هم«   1.488.888,88« بمشلغ قد ه 

إلى  د هم«   CAPITAL« ان  أي 

طريق  عن  د هم«   1.588.888,88«

الشركة  ديو5  اع  اقمصة  إجراء    :

املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2828 تحت  قم 2)1.

432I

بن علي لألستشم ة ش م م

FOURNIL THE LUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بن علي لألستشم ة ش م م

952 تجزئة املسم  طريق أسفي 

اراكش ، 48888، اراكش املغرب

FOURNIL THE LUX  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة 3 

الطمبق 2   قم 951 تجزئة املسم  

طريق أسفي 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133421

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 FOURNIL THE LUX

بإيجمز:   الشركة  غرض          -

التصنيع  فينويزيري  الصنمعي  املخبز 

الصنمعي للخبز الطمزج واملعجنمت

 ، سمندويتشيري   ، املخمبز   -  

 ، الخم جية  املشيعمت   ، املعجنمت 

عبر  واملشيعمت  املوقع  في  املشيعمت 

الهمتف املحمول.

 ، طعمم سريع   ، طعمم سريع   -    

طعمم جممعي ،

وبيع  الشمي  وغرف  املقهى   -

املشروبمت السمخنة واملشروبمت غير 
املعمول  للتشريعمت  الكحولية وفًقم 

بهم.

  - انتمج وبيع الشوكوال والحلويمت 

والد و8  والثلج  والبسكويتري 

والدو ات واالستشم ات في الشوكوال 

والحلويمت.

الخبز  انتجمت  وبيع  براء   -   

املعجنمت  وانتجمت  الصنمعية 

الصنمعية وتموين الطمئرات

     - استيراد وتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 
951 تجزئة املسم   2   قم  الطمبق   3

طريق أسفي 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بصفته)ا(  هند جشم   السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  وحيد  بريك 
 3 ادينة   43 املعد5  يمض  كولف 
اراكش   48888 الجنوبي   النخيل 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بصفته)ا(  هند جشم   السيد)ة(   -
كولف  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
النخيل   3 ادينة   43 املعد5  يمض 

الجنوبي 48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133421
433I

SWEET HOME UK

SWEET HOME UK
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

SWEET HOME UK
 BD BAHMAD N 18 14(

 BELVEDERE CASABLANA،
 20000، CASAVBLANCA

MAROC
SWEET HOME UK بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )14 بم ع 
بمحممد الطمبق الخماس  قم)1 
بيلفدير الدا الشيضمء 28888 

الدا الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.526125

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  13 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 SWEET HOME الوحيد  الشريك 
د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم    UK
)14 بم ع  وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 
الخماس  قم)1  الطمبق  بمحممد 
 28888 الدا الشيضمء  بيلفدير 
 : ل  نتيجة  املغرب  الدا الشيضمء 

املنمفسة واألزاة القطمعية.
 14( ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الخماس  الطمبق  بمحممد  بم ع 
 قم)1 بيلفدير الدا الشيضمء 28888 

الدا الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  ابتهمج   سعيد     السيد)ة( 
عنوانه)ا( اقماة االام5 2 زنقة17  قم 
9 سيدي اوان  28888 الدا الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59677).
434I

aice compta

OPUS ALISEO REAL ESTATE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
 OPUS ALISEO REAL ESTATE
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

كلميمة إقماة لوفر  قم 653 الطمبق 

الرابع الشقة  قم 11 28848 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572395

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 OPUS :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

ALISEO REAL ESTATE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
الترويج العقم ي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 653 لوفر  قم  إقماة  كلميمة  زنقة 

الطمبق الرابع الشقة  قم 11 28848 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

والي  علمي  جواد  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه  الشريك    بصفته)ا( 

كمليفو نيم  اجبر  حدائق   39 ب:    

الدا الشيضمء   28158 الشيضمء 

املغرب

والي  علمي  اسممعيل  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه  الشريك   بصفته)ا( 

ب:   بم ع فم8 تجزئة حدائق اجبر 

 28158 الشيضمء  كمليفو ني   39

الدا الشيضمء املغرب

بنشوبكر  سهمم  السيد)ة(   -

الشريك و املسير والكمئن  بصفته)ا( 

عنوانه ب:   بم ع فم8 تجزئة حدائق 

اجبر 39 كمليفو نيم الشيضمء 28158 

الدا الشيضمء املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بنشوبكر  سهمم  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

ب:   بم ع فم8 تجزئة حدائق اجبر 

 28158 الشيضمء  كمليفو نيم   39

الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572395

435I

aice compta

SAHARA PALM FOOD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

SAHARA PALM FOOD بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

كلميمة إقماة لوفر  قم 653 الطمبق 

الرابع الشقة  قم 11 28848 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572399

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.SAHARA PALM FOOD

بإيجمز:   الشركة  غرض          -

التجم ة في الفواكه الجمفة و التوابل

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 653 لوفر  قم  إقماة  كلميمة  زنقة 

الطمبق الرابع الشقة  قم 11 28848 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العمري  احمد  السيد)ة(     -

اسير  و  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 

زنقة  الفرح  حي  ب:  عنوانه  والكمئن 

 28538 الدا الشيضمء   31 )7  قم 

الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العمري  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 31 )7  قم  زنقة  الفرح  حي  ب: 

الدا الشيضمء   28538 الدا الشيضمء 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572399

436I
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FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE

SODETREX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDNOM CABINET FIDUCIAIRE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
SODETREX بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة 

 قم L825 ،81 اجموعة سكنية 
86 الطمبق السفلي عي5 السشع - 

الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
149825

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )2 
)288 تقر  تأسيس بركة ذات  امي 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SODETREX
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

بنمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 
سكنية  اجموعة   L825  ،81  قم 
 - السشع  عي5  السفلي  الطمبق   86

الدا الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
العوداتي عشدالخملق  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اليل  تيط   96 العملية  قم  تجزئة 

15388 الدا الشيضمء املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العوداتي عشدالخملق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اليل  تيط   96 العملية  قم  تجزئة 

15388 الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   288( يونيو   13 بتم يخ 

.149825

437I

CHENTOUFI2822

SAIDA EL HOURA CHANGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CHENTOUFI2822

112 بم ع احمد الخماس   اقماة 
 ضوا5 اكتب 45 الطمبق6 ، طنجة 

، 98888، طنجة املغرب

  SAIDA EL HOURA CHANGE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي علي بن  بيد  قم 72 

بفشمو5 بم ع اوالي علي بن  بيد 
 قم 72 بفشمو5 91888 بفشمو5 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.447

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   83 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

تفويت السيد )ة( احمد  الداودي 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   2.588

2.588 حصة لفمئدة  السيد )ة( بالل 

علوش بتم يخ 83 فبراير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 28 بتم يخ  بشفشمو5   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 64/2823.

43(I

jamal ait hommad

الكترو دوز
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

jamal ait hommad
 lascam residence yassir br nr 5
 nouveau quartier SIDI KACEM،

16000، SIDI KACEM MAROC
الكترو دوز »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حي املر8 
 قم )11 سيدي قمسم سيدي قمسم 

16888 سيدي قمسم اغرب.
»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: -.
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
وتشعم   2823 فبراير   11 في  املؤ خ 
تعيي5  تقر   جدد  لتعيي5 اسير)ين( 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 
- دوز يونس

ذات  بركة  دوز  الكترو   -  
اقرهم  الكمئن  املحدودة  املسؤولية 
 11( املر8  قم  حي  ب:  اإلجتممعي 
سيدي قمسم   16888 سيدي قمسم 

اغرب
عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: 27785
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم 27785.
439I

FIDUCIAIRE BAMMOU

PARA SABIR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE BAMMOU
 Residence Minate Allah

 36, Angle Rue Loubnane et
 Mustapha Rifai N04 ، 14000،

KENITRA Maroc
PARA SABIR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

91  قم 36 حي الششمب  14888 

القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(269

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 PARA اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

SABIR

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-التجم ة في املنتجمت الصيدالنية

-اقمولة في العنمية في الجممل
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 
 14888 الششمب   حي   36 91  قم 

القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بصفته)ا(  صمبر  اية  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  وحيد  بريك 

 14888   4189 الرقم   17( الزنقة 

القنيطرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بصفته)ا(  صمبر  اية  السيد)ة(   -

الزنقة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

4189  14888 القنيطرة  )17 الرقم 

املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.6(269
448I

STE SIMPLE CONSEIL SARL

  SOCIETE   TRANS HOBRI
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل القمنوني للشركة

STE SIMPLE CONSEIL SARL
 RDC N°14 RESIDENCE ATLAS
 RUE 12 OMAR BENJELLOUN
ATLAS FES. ، 30000، فم8 املغرب
 SOCIETE   TRANS HOBRI  SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
و عنوا5 اقرهم االجتممعي الشقة 

 قم 1 الطمبق  قم 512 بلوك 
ل عمم ة 5 سكني تيت اليل دا  
الشيضمء - 28888 دا  الشيضمء .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.61653

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 13 دجنبر 2822 تم تحويل 
الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   82 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 39.
441I

FLASH ECONOMIE

LEGIT ROBOTICS CENTER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 LEGIT ROBOTICS CENTER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الجوال5 زنقة الفمنو8  قم 12 طمبق 

2  قم 3   93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32933

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   17

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 LEGIT :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

ROBOTICS CENTER

-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

الروبوتمت  استقشل  في  التد يب 

واعدات  للروبوتمت  الكمشيوتر  وبيع 

الكمشيوتر

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

الجوال5 زنقة الفمنو8  قم 12 طمبق 
2  قم 3   93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لعميمش  يوسف  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب: 
بم ع غرنمطة زنقة النصر د ب 3  قم 

تطوا5   93888  3 بقة   3 طمبق   24

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لعميمش  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع غرنمطة زنقة النصر د ب 3  قم 

تطوا5   93888  3 بقة   3 طمبق   24

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.32933

442I

FLASH ECONOMIE

GENIVO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GENIVO  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

كال يس ،  قم 11 الطمبق 4 زنقة 

احمد الشقمل كليز  48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133391

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 GENIVO

-        غرض الشركة بإيجمز: د اسة 

فنية اتعددة التخصصمت تجمع بي5 

الهندسة اإلنشمئية والشنية التحتية 

آخر  اجمل  وأي  الفنية  والدفعمت 

خمص بملهندسة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة 
زنقة   4 الطمبق   11 ،  قم  كال يس 

احمد الشقمل كليز  48888 اراكش -.

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
98.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بمسكمل  سيمو5  السيد)ة(   -
والكمئن  بريك   بصفته)ا(  بروييت 
،عمم ة  اقماة بريستيجيم  عنوانه ب: 
الشتوي  الحي   82 الشقة  قم   74

48888 اراكش املغرب
- السيد)ة( سعيد صفم  بصفته)ا( 
اقماة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك  
يمسمينة عمم ة ج بقة 2 عي5 ازوا   

48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بمسكمل  سيمو5  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  بروييت 
،عمم ة  اقماة بريستيجيم  عنوانه ب: 
الشتوي  الحي   82 الشقة  قم   74

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133391
443I

FLASH ECONOMIE

 GENERATION COURTAGE
CONSEIL

بركة التوصية البسيطة
إنشمء فرع تمبع للشركة

 SASU
 GENERATION COURTAGE

CONSEIL
 Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle
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بركة اسمهمة ابسطة ذات 

الشريك الوحيد 

بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشريك  ،قر    16.81.2823

 GENERATION لشركة  الوحيد 
COURTAGE  CONSEIL ،  أ8 املهم

قد ه 588 يو و، اقرهم االجتممعي 

6بم ع ا ايل، بم يس، فرنسم, السيد 

بد  لحلو ام يلي:

بمملميزات  املغرب  في  فرع  إنشمء 

التملية-  

 GC COURTAGE  * التسمية: 

SUCCURSALE

املقر االجتممعي  18  بم ع الحرية، 
الطمبق 3،  قم 5، الدا  الشيضمء     

اديرا  لحلو  بد   السيد  تعيي5 

اشم كم للشركة ملدة غير احدودة 

الوزاني  السيد  بيد  تعيي5 

 للشركة ملدة غير 
ً
 اشم كم

ً
التهماي اديرا

احدودة

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

تحت  قم  الشيضمء  للدا   التجم ي 

.571955

444I

NEGOCE MULTIPRO

bodymaster
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BODYMASTER

 IMM 58 APT A3 RUE OUED

 SEBOU AGDAL RABAT ، 10090،

RABAT MAROC

bodymaster بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

)5 الشقة ا3 زنقة واد سشو اكدال 

الربمط 18898 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166381

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

bodymaster

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

اقمول األنشطة الريمضية والترفيهية. 

-2 تمجر املواد واملنتجمت الريمضية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة 

زنقة واد سشو اكدال  الشقة ا3   5(

الربمط 18898 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عالل اليوبي بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  للشركة  اسير 

عمم ة 25 بقة 32 زنقة ازكزا اكدال 

الربمط 8)188 الربمط املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عالل اليوبي بصفته)ا( 

 25 عمم ة  اسير والكمئن عنوانه ب: 

الربمط  اكدال  ازكزا  زنقة   32 بقة 

8)188 الربمط املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.166381

445I

fiduciaire belfisc

ZOULAR TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fiduciaire belfisc

136 بم ع عي5 الشيخ ، 25858، 

ابي الجعد املغرب

ZOULAR TRANS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 24 تجزئة 

عي5 الوهمب 25858 ابي الجعد -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

613

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ZOULAR TRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

املسمفرين

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

ابي   25858 تجزئة عي5 الوهمب   24

الجعد -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

8.888) د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 88) 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العربي  زوهري  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ابي   2858 الوهمب   تجزئة عي5   24

الجعد اململكة املغربية.

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العربي  زوهري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
ابي   25858 تجزئة عي5 الوهمب   24

الجعد اململكة املغربية
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.613
446I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CARAMELIO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشمء فرع تمبع للشركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CARAMELIO بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 42 
تجزئة لوازيزطريق تم كة  - 48888 

اراكش املغرب.
إنشمء فرع تمبع للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.67295

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 82 ينمير 2823 تقر  إنشمء 
التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  
CARAMELIO و الكمئن بملعنوا5 قشو 
فيال  قم 41 تجزئة لوازيزطريق تم كة  
- 48888 اراكش املغرب و املسير ان 

طرف السيد)ة(  اوزال علي.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144964.
447I
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CAB ASSISTANCE

RIMA95
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAB ASSISTANCE

 ROUTE DE TETOUAN 76

 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

RIMA95 بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

الشموية بم ع يوسف  ابن تمبفي5 

حي  بيد  ضم الطمبق الرابع  قم21 

98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135833

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

RIMA95

-        غرض الشركة بإيجمز: وكملة 

عقم ية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 

ابن تمبفي5  الشموية بم ع يوسف  

حي  بيد  ضم الطمبق الرابع  قم21 

98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ااعرو5  السيد)ة(  بيعة   -
والكمئن  واسيرة  بريكة  بصفته)ا( 
هولندا   99135 هولندا  ب:  عنوانه 

هولندا
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ااعرو5  السيد)ة(  بيعة   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

هولندا 99135 هولندا هولندا
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135833

44(I

FIDUCIAIRE FOR YOU

ALI MET FLOYD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FIDUCIAIRE FOR YOU
بم ع احمد الشقمل عمم ة صشحي 

 قم 51 الطمبق 3 بقة  قم 87 جيلز 
، 48888، اراكش املغرب

ALI MET FLOYD بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 266 

الحي صنمعي سيدي غمنم بم ع 
أسفي  - 48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.71837
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 أكتوبر   13 في  املؤ خ 
حل بركة ذات املسؤولية املحدودة 
اشلغ  أسمملهم    ALI MET FLOYD
اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888
صنمعي  الحي   266 اإلجتممعي  قم 
 48888  - سيدي غمنم بم ع أسفي  
يعد  لم   : ل  نتيجة  املغرب  اراكش 
بإاكم5 الشركة يحقق هدفم لذي تم 

التعمقد ان أجله.

و حدد اقر التصفية ب  قم 266 

الحي صنمعي سيدي غمنم بم ع أسفي  

- 48888  اراكش  املغرب. 

و عي5:

و  املم�سي  هشمم    السيد)ة( 
عنوانه)ا(  قم 12 إم B4 قرية النخيل 

اراكش   48888 الجنوبي  النخيل   2

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   86 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 1544.

449I

STE FIDUCONFIANCE

SUPPLY GROUP  INVEST
إعال5 اتعدد القرا ات

STE FIDUCONFIANCE

 Imm 116, Bureaux Nada, Appt

 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

SUPPLY GROUP  INVEST »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 75 تجزئة  

سشمت طريق  ايموزا  اتجر  قم 3 

فم8 - 38888 فم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.74361

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   1( املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

يوسف  السيد  تخلي  على  املوافقة 

اجتممعية   حصة    528 على  لحلو 
لفمئدة   C 448645 و   قم  ب.ت. 

و  قم   الفياللي احمد ب.ت.  السيد 

CD 272566  بمقت�سى عقد التخلي 

واملسجل   1(/81/2823 في  املؤ خ 

تحت   8(/82/2823 بتم يخ  بفم8 

.RE 6475 : عدد

على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 

املوافقة على استقملة السيد  اميلي: 

يوسف لحلو ان اهمة تسييرالشركة  

وتسلشمه اإلبراء

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

الفياللي   احمد  السيد  تعيي5  تأكيد 

اسير وحيد للشركة

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان 

إلى  بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

ينص على  الذي  و7:   6 بند  قم 

السيد  تخلي  على  املوافقة  اميلي: 

حصة    528 على  لحلو  يوسف 

 C 448645 اجتممعية  ب.ت. و   قم

احمد  الفياللي  السيد  لفمئدة 

في  املؤ خ  التخلي  عقد  بمقت�سى 

81/2823/)1 واملسجل بفم8 بتم يخ 

 RE : 6475 82/2823/)8 تحت عدد

على  ينص  الذي   :16 بند  قم 

املوافقة على استقملة السيد  اميلي: 

يوسف لحلو ان اهمة تسييرالشركة  

وتسلشمه  اإلبراء

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان 

إلى  بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6149.

458I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

BUS PRÉSTIGE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

Bus préstige بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

اسكجو  ، سوكوام ،  قم 2138 ، 

الشقة ° 5 ، الطمبق  قم 1. 48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133463

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Bus préstige

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

األفراد

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 
 ،  2138 ،  قم  سوكوام   ، اسكجو  

 48888 .1 الطمبق  قم   ،  5  ° الشقة 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

صمبر   تدارت  السيد)ة(   -
الوحيد   الشريك  املسير  بصفته)ا( 
دوا  ايت عي�سي  والكمئن عنوانه ب: 
تنغير    45(88 تنغير   ااكونة  قلعة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
صمبر   تدارت  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
دوا  ايت عي�سي قلعة ااكونة تنغير  

88)45 تنغير  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.133463
451I

FIDUCIAIRE FOR YOU

HK 26
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE FOR YOU
بم ع احمد الشقمل عمم ة صشحي 

 قم 51 الطمبق 3 بقة  قم 87 جيلز 
، 48888، اراكش املغرب

HK 26 بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عرصة 

سينكو عمم ة A9 بقة 12 - - 
اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.184889
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2822 نونبر   21 املؤ خ في 
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ    HK 26 ذات الشريك الوحيد 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
سينكو  عرصة  اإلجتممعي  اقرهم 

عمم ة A9 بقة 12 - - اراكش املغرب 

الشركة  بإاكم5  يعد  لم   : ل  نتيجة 

ان  التعمقد  تم  لذي  هدفم  يحقق 

أجله..

التصفية ب عرصة  اقر  و حدد 

سينكو عمم ة A9 بقة 12 - - اراكش  

املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( خليل   الشمز  و عنوانه)ا( 

املسيرة A 2  قم 459  48888 اراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

العقود  تشليغ  احل  و   املخمبرة 

و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 452.

452I

LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR

SOUTH PHONE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 LA MAISON DE

L’ENTREPRENEUR

 ANGLE RUE MOZART, BD

 ANFA, RESIDENCE pETIT

 PARADIS, 7EME ETAGE ،

20330، CASABLANCA MAROC

SOUTH PHONE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تقمطع 

زنقة اوزا  و بم ع آنفم إقماة لوبتي 

بم ادي طمبق 7 28338  الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572447

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOUTH PHONE

-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

اتصمالت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تقمطع زنقة اوزا  و بم ع آنفم إقماة 

الدا     28338  7 لوبتي بم ادي طمبق 

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اقدام  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

  28888 زنقة الغضفة املعم يف    12

الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اقدام  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

  28888 زنقة الغضفة املعم يف    12

الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572447

453I
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FISCALITY CONSULTING CENTER

KHADAMAT 4F
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FISCALITY CONSULTING

CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH

 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc

KHADAMAT 4F بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

اسكجو  ، سوكوام ،  قم 2138 ، 

الشقة ° 5 ، الطمبق  قم 1. 48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133445

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

KHADAMAT 4F

-        غرض الشركة بإيجمز: القيمم 

األاوال  تحويل   - الدفع  بعمليمت 

والخدامت اململية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 
 ،  2138 ،  قم  سوكوام   ، اسكجو  

 48888 .1 الطمبق  قم   ،  5  ° الشقة 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العسري عشد الهمدي  السيد)ة(   -
والكمئن  اشم ك  اسير  بصفته)ا( 
عنوانه ب: دوا  زاوية بن يفو الغربية 
24358 سيدي  الزامارة سيدي بنو  

بنو  املغرب
احمد   العسري  السيد)ة(    -
والكمئن  اشم ك  اسير  بصفته)ا( 
 654 املسم   قم  تجزئة  ب:  عنوانه 
طريق اسفي  48888 اراكش املغرب

املصطفى   العسري  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اشم ك  بصفته)ا( 
 48888  2(6 اسيل  قم  تجزئة  ب: 

اراكش املغرب
احمد   العسري  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اشم ك  بصفته)ا( 
 13 الشقة   4(( د  قم   1 املسيرة  ب: 

48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العسري عشد الهمدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الزامارة  الغربية  يفو  بن  زاوية  دوا  
بنو   سيدي   24358 بنو   سيدي 

املغرب
احمد   العسري  السيد)ة(    -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
طريق اسفي    654 تجزئة املسم   قم 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133445
454I

FA ADVISING EXPERTS SARL

 ديلون أستوريا ش.ذ.م.م
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

 ديلو5 أستو يم ش.ذ.م.م
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ قي 82 
ديلو5 أستو يم  أعطى    2823 ينمير 
ش.ذ.م.م املسجل بملسجل التجم ي 

بمملحكمة التجم ية بمراكش   17((3

التجم ي  لألصل  الحر  التسيير  حق 

الكمئن ب  دوا  تو يرت قيمدة أو يكم 

دائرة الحوز اراكش - 42858 اراكش 

املغرب لفمئدة كراسم ش.ذ.م.م ملدة 

و   2823 ينمير   82 4 سنة تبتدئ ان 

تنتهي في 31 دجنبر 2826 اقمبل اشلغ 

بهري قيمته 178.888 د هم.

455I

STE PROMO VISE  -  SARL

QUICK IMMOBILIERE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

  STE QUICK IMMOBILIERE  -

SARL

سمحة الروداني زنقة عشد هللا 

الهشطي اقماة القد8  قم 34    

طنجة ، 98888، طنجة املغرب

QUICK IMMOBILIERE بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 

الروداني زنقة عشد هللا الهشطي اقماة 

القد8  قم 34     طنجة 98888 

طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135119

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

QUICK IMMOBILIERE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

انعش عقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: سمحة 

الروداني زنقة عشد هللا الهشطي اقماة 

 98888 طنجة       34 القد8  قم 

طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عشد السالم اضبيب  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 32888 العربية  الجماعة  بم ع   14

الحسيمة املغرب

اعروف  اليكة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 

املنزه  العربية حي  الجماعة  زنقة   14

32888 الحسيمة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عشد السالم اضبيب  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 32888 العربية  الجماعة  بم ع   14

الحسيمة املغرب

اعروف  اليكة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

املنزه  العربية حي  الجماعة  زنقة   14

32888 الحسيمة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.135119

456I
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التهماي السملمي

مياسول
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

التهماي السملمي
 قم 6 الشم ع الكشير بنسودة ، 

38888، فم8 املغرب

ايمسول  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 9 

تجزئة ابروكة سهريج كنموة فم8 - 

38888 فم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5(355

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   81 في  املؤ خ 

حل ايمسول  بركة ذات املسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

9 تجزئة ابروكة سهريج كنموة فم8 - 

38888 فم8 املغرب نتيجة النعدام 

السيولة اململية و املنمفسة .

و عي5:

و  العلمي  سواية    السيد)ة( 
بالد   18 زنقة   12 عنوانه)ا(  قم 

 38888 فم8  الو د  سهب  الرايس 

فم8 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

السيد)ة( نوال   الفالح و عنوانه)ا( 
حي القد8 بنسودة فم8   179  قم 

)ة(  كمصفي  املغرب  فم8   38888

للشركة.

و  الز ايدي  عزيز   السيد)ة( 

الشقة  بم ك  تجزئة كرين  عنوانه)ا( 

فم8   38888 العب الخيل فم8   4

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 9 وفي  قم   2822 دجنبر   81 بتم يخ 

تجزئة ابروكة سهريج كنموة فم8 - - 

فم8 املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

دجنبر   29 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2822 تحت  قم 5548/822.

457I

ESPACE BELBO

ESPACE BELBO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ESPACE BELBO
 LOT N° 51 BLOC 12

 RYAD IDMAJ SAKAN SIDI
 HAJJAJ OUED HASSAR ، 0،

CASABLANCA MAROC
ESPACE BELBO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي التجزئة 
 قم 51 بلوك 12  يمض إدامج 

السكن سيدي حجمج واد حصم  
- الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

569631
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ESPACE BELBO
-        غرض الشركة بإيجمز: اقهى
آيس  وصملو5  وكريمري  اقهى   

كريم
 براء وبيع وتوزيع جميع املنتجمت 
واملواد  املصنعة  ونصف  النهمئية 
ملمم سة  الالزاة  واملعدات  الخمم 

نشمطهم ؛
املعماالت  جميع   ، عمم  بشكل   
واململية  والصنمعية  التجم ية 
املتعلقة  املنقولة  وغير  واملنقولة 
بشكل اشمبر أو غير اشمبر بمألبيمء 
التي يحتمل أ5  أو   ، املذكو ة أعاله 
وكذلك   ، وتطويرهم  تحقيقهم  تعزز 
 ، أي اشم كة اشمبرة أو غير اشمبرة 
بأي بكل ان األبكمل ، في الشركمت 
ان أجل بعد أغراض اممثلة أو ذات 

صلة.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
12  يمض  بلوك   51 التجزئة  قم 
واد  حجمج  سيدي  السكن  إدامج 

حصم  - الدا الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بلبهلول   عشدالكريم  السيد)ة(   -
والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 
إقماة امجو يل  القد8  عنوانه ب: 
5 سيدي البرنو�سي الشيضمء  )  قم  أ 

28688 الدا الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بلبهلول   عشدالكريم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 5 )  قم  أ  إقماة امجو يل  القد8 
 28688 الشيضمء  البرنو�سي  سيدي 

الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   26 بتم يخ 

.569631
45(I

MEDAFCO CONSULTING SARL AU

كال صبا 
GAL SPA SARL 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 MEDAFCO CONSULTING SARL
AU

 AL IRFANE 2 GH 4 IMMEUBLE
 47 N 249 ، 90045، TANGER

MAROC

كمل صشم  GAL SPA SARL  بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر  قم 
4  بملسفلي  زاوية  بم ع اراكش  
وزنقة  تم ودانت   98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
135845

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 GAL SPA SARL  كمل صشم
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
حممم و حممم تركي  خدامت الحالقة 

والتزيي5  التصدير واالستراد 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اتجر 
 قم 4  بملسفلي  زاوية  بم ع اراكش  

وزنقة  تم ودانت   98888 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( فمطمة الزهراء التشمعي  
والكمئن عنوانه  بريكة    بصفته)ا( 
ب: البرانس 2 تجزءة السعمدة  بم ع 
غمبة املعمو ة  قم 13  98888 طنجة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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بصفته)ا(  املغرب  السيد)ة(   -

 2 البرانس  اسير والكمئن عنوانه ب: 

تجزءة السعمدة  بم ع غمبة املعمو ة 

98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135845

459I

MEDAFCO CONSULTING SARL AU

 YOBE  يوب  اوريزون
HORIZONS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 MEDAFCO CONSULTING SARL

AU

 AL IRFANE 2 GH 4 IMMEUBLE

 47 N 249 ، 90045، TANGER

MAROC

  YOBE HORIZONS  5يوب  او يزو

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12زنقة 

خملد ابن الوليد  الطمبق التملت  
 قم )  98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135843

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

يوب   تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 YOBE HORIZONS  5او يزو

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

نقل  نقل الشضمئع و كذلك   وسيط  

الوطني والدولي للشضمئع

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الطمبق  الوليد   ابن  خملد  12زنقة 

التملت   قم )  98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
خلدي   احمد  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
حي اسنمنة قطمع الفروسية الو دة 
  54 5  قم  الطمبق   2 الرازي  اقماة 

98888 طنجة 98888
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
خلدي   امحمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي اسنمنة قطمع الفروسية الو دة 
  54 5  قم  الطمبق   2 الرازي  اقماة 

98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135843
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EXPERAMA

POTAMUS NET
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

EXPERAMA
3 زنقة ا كشو5 بم ع املقمواة زاوية 
141 إقماة كنزة الطمبق االول -الدا  
الشيضمء- ، 28588، الدا  الشيضمء 

املغرب
POTAMUS NET بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 زنقة 
دي اسفوديل بقة 19 الطمبق 

الرابع بم ع غمندي - - الدا  الشيضمء 
املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.524183
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   1( في  املؤ خ 

املصمدقة على :
اصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتممعية ان   249 تيو يرين 
السيد  لفمئدة   حصة   258 أصل 
 MOVING TECHNOLOGIE )ة( 

HOLDING بتم يخ )1 ينمير 2823.
اصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
ان  اجتممعية  حصة   1 تيو يرين 
)ة(  السيد  258 حصة لفمئدة   أصل 
سعد الفياللي بتم يخ )1 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 1)591).
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GLOBAL CONTACTS

لوتيس بويلدين
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

GLOBAL CONTACTS
 RUE 274 HAY MOULAY 32-38

 ABDELLAH AIN CHOCK ،
20470، CASABLANCA MAROC

لوتيس بويلدين بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الرقم 
5 بم ع عشد هللا بن يمسي5 عمم ة 
بيلدو5 الطمبق الخماس الرقم 5 

25818 الدا ابيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572885
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: لوتيس 

بويلدين.

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
االنعمش العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: الرقم 

عمم ة  يمسي5  بن  هللا  عشد  بم ع   5

 5 الرقم  الخماس  الطمبق  بيلدو5 

25818 الدا ابيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حسن  حمايل  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسمهم  بصفته)ا( 

الهدى  حي   7 فيال  قم  الزنقة2  ب: 

26188 بربيد املغرب

حمايل  ضوا5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسمهم  بصفته)ا( 

ب: تجزئة الفضل 2 الزنقة 25 الرقم 

الدا الشيضمء   28478 )1 عي5 الشق 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حسن  حمايل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 26188 7 حي الهدى  زنقة2 فيال  قم 

بربيد املغرب

حمايل  ضوا5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الرقم   25 الزنقة   2 الفضل  تجزئة 

الدا الشيضمء   28478 )1 عي5 الشق 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572885
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atlas techniques agricoles 

 swani travaux divers et
négoce

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

atlas techniques agricoles

 n 1 boulvard hamman el fatouki

mrirt ، 54450، mrirt maroc

 swani travaux divers et négoce

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 282 
زنقة 12 حي احمد نطوطو  54458 

اريرت -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4735

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 swani :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

travaux divers et négoce

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل اتنوعة

 التجم ة

 استيراد وتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
نطوطو   احمد  حي   12 زنقة   282

54458 اريرت -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  اخوايلي  السيد)ة(   -
املسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم 282 زنقة 12 حي احمد نطوطو 

54458 اريرت املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
 SWANI TRAVAUX DIVERS  -
ET NEGOCE »بركة ذات اسؤولية 
الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 
اقرهم  والكمئن   SARL.AU بصفتهم 
12 حي  282 زنقة  اإلجتممعي ب:  قم 
احمد نطوطو  54458 اريرت املغرب 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 
4735 املمثل الدائم: اخوايلي احمد 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  اخوايلي  السيد)ة(   -
اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
احمد  حي   12 زنقة   282 ب:  قم 

نطوطو  54458 اريرت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.4735
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 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CAFE MAJORELLE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشمء فرع تمبع للشركة

 BUREAU COMPTABLE
 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING
 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ
 MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

CAFE MAJORELLE  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 13 
ال8 تو يس امجو يل - 48888 

اراكش املغرب.
إنشمء فرع تمبع للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.73649

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2823 فبراير   86 في  املؤ خ 

تحت  للشركة   تمبع  فرع   إنشمء 

و   CAFE MAJORELLE التسمية 

الكمئن بملعنوا5 بم ع اوالي عشد هللا 

التوفيق 27 - 48888 اراكش املغرب 

لغ�سى  السيد)ة(  ان طرف  املسير  و 

املختم .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145871.

464I

FIDUCIAIRE ALHAMD اكتب الحمد للحسمبمت

مكتب الحمد للحسابات 

FIDUCIAIRE ALHAMD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب الحمد للحسمبمت 

FIDUCIAIRE ALHAMD

 HAY LAAYOUNE, ANGLE RUE

 AIT YAFLMANE BD FIDA N°

 341, 2ème ETAGE ، 20000،

CASABLANCA MAROC

اكتب الحمد للحسمبمت 

FIDUCIAIRE ALHAMD بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

العيو5، تقمطع زنقة آيت يمفلمم5 

وبم ع الفداء،  قم 341، الطمبق 

الثمني - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572313

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

بمختصر تسميتهم: اكتب  اإلقتضمء، 

 FIDUCIAIRE للحسمبمت  الحمد 

ALHAMD

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

املحمسشة،  أعممل  اعتمد،  احمسب 

الشركمت  حسمبمت  على  اإلبراف 

واملؤسسمت، 

القمنونية  اإلقرا ات  كمفة  إعداد 

واإلدا ية  والضريبية  واالجتممعية 

املتعلقة بملعمل املحمسبي.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

يمفلمم5  آيت  زنقة  تقمطع  العيو5، 
الطمبق   ،341 الفداء،  قم  وبم ع 

الثمني - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بمعزي  عشدهللا  السيد)ة(   -
وحيد  وبريك  اسير  بصفته)ا( 

 ( الكدية  بلوك  والكمئن عنوانه ب: 
الدا    28578 ح م   25 11  قم  زنقة 

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بمعزي  عشدهللا  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بلوك الكدية ) زنقة 11  قم 25 ح م 

28578 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.572313
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ripartners sarl

OCEON BUILD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ripartners sarl

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI

 LOT 17 BOUZOUBAA APPT C

 NIVEAU 01 QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

OCEON BUILD  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الرقم 26 

زنقة )4 بلوك )8 تجزئة دكملة  - 

46888 اسفي املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.11739

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 امي   23 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

الرزاق  عشد  )ة(  السيد  تفويت 

1.888 حصة اجتممعية ان  املكموي 

أصل 1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 

نعيمة الرحبي بتم يخ 23 امي 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

يوليوز   86 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2822 تحت  قم 994.

466I

OMNICOMPTA

LIBRE TECH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

OMNICOMPTA

97 بقة  قم 5 حي كريمة سال ، 

11818، سال املغرب

LIBRE TECH بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 259 

حي اسرو  2.  - 12818 تمم ة املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

13(141

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القمنو5   2822 بتنبر   26

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 LIBRE  : اإلقتضمء بمختصر تسميتهم 

.TECH

اصالح   : بإيجمز  الشركة  غرض 

واالجهزة  املعلوامتية  االجهزة 

االلكترونية . التكوين املستمر..

عنوا5 املقر االجتممعي :  قم 259 

حي اسرو  2.  - 12818 تمم ة املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 58.888 الشركة:   اشلغ  أسممل 

د هم، اقسم كملتملي:

 588   : الفضيلي  انس  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  الفضيلي  انس  السيد 

 قم 259 حي اسرو  2  12818 تمم ة 

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الفضيلي  انس  السيد 

 قم 259 حي اسرو  2 12818 تمم ة 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   19 بتم يخ  بتمم ة   االبتدائية 

.D9744 2823 تحت  قم

467I

L-expert-comptable.ma

 CLICK TO SECURE
INSURANCE TECHNOLOGY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d’Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

 CLICK TO SECURE INSURANCE

TECHNOLOGY  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  265 بم ع 

الز قطوني الطمبق التمسع  قم 

92 الدا  الشيضمء - 28888  الدا  

الشيضمء املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

569((5

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2822 ينمير   85

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

 CLICK TO SECURE INSURANCE

. TECHNOLOGY

 :  : بإيجمز  الشركة  غرض 
استشم ات هندسية وتصميم حلول 

اجلس  املعلوامت،  تكنولوجيم 

اإلدا ة.

 265   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

بم ع الز قطوني الطمبق التمسع  قم 

الدا     28888  - الشيضمء  الدا    92

الشيضمء املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 CLICK TO SECURE الشركة 

 INSURANCE TECHNOLOGY

 188 بقيمة  حصة   L.LC :  1.000

د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

 CLICK TO SECURE الشركة 

 INSURANCE TECHNOLOGY

ابو   88888 اإلام ات  L.LC عنوانه)ا( 

ظبي اإلام ات.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

همبم  امهر  هشمم  السيد 

الصفدي عنوانه)ا( اإلام ات 88888 

ابو ظبي اإلام ات

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 27 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 5))569.

46(I

sofoget

ORTHO-PARA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

ORTHO-PARA بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي  القنيطرة 

44 بم ع املنصو  الدهبي إقماة 

الراحة - 14888  القنيطرة املغرب.

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.64(23

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تغيير   2823 ينمير   1( في  املؤ خ 

األجهزة  »صنيع  ان  الشركة  نشمط 

الطشية.
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تمجر استو د بيع نصف بملجملة« 

تقويم  أجهزة  وتصنيع  »تصميم  إلى 

العظمم املخصصة«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 7)143.

469I

L-expert-comptable.ma

CASH FRENCH REGISTER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

L-expert-comptable.ma

 Bd d’Anfa, Casablanca 73

 20060 ، 20060، casablanca

maroc

  CASH FRENCH REGISTER

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  265 بم ع 

الز قطوني الطمبق التمسع  قم 

92 الدا  الشيضمء - 28888  الدا  

الشيضمء املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

56(359

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد القمنو5   2822 دجنبر   29

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 CASH  : اإلقتضمء بمختصر تسميتهم 

. FRENCH REGISTER

تمجر   : بإيجمز  الشركة   غرض 

أو اصمم كمشيوتر  أو احلل براجي 

 أو تمجر أو وسيط استيراد وتصدير.

 265   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

بم ع الز قطوني الطمبق التمسع  قم 

الدا     28888  - الشيضمء  الدا    92

الشيضمء املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

بوبيره  العربي  عمر  السيد 

د هم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

بوبيره  العربي  عمر  السيد 

عنوانه)ا( فرنسم 77888 او فرنسم.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

بوبيره  العربي  عمر  السيد 

عنوانه)ا( فرنسم 77888 او فرنسم

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 359)56.

478I

اكتب الحسمبمت العشمد

 NOUVELLE GREEN

TRAVAUX PUBLICS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب الحسمبمت العشمد

23 بلوك 3 بئرانز ا5 بنصفم ، 

31888، صفرو املغرب

 NOUVELLE GREEN TRAVAUX

PUBLICS  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي هبري 

ااوزا  كند  31888 ااوزا  كند   -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

3151

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2821 دجنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 NOUVELLE GREEN TRAVAUX

 PUBLICS
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

التركيشمت الكهربمئية

اقمول نقل الشضمئع لآلخرين

اقمول األان

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

ااوزا    31888 كند   ااوزا   هبري 

كند   -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
برزوق  حسم5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

ب:  حي املشمبة صغيرة ااوزا  كند  

31888 ااوزا  كند  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
برزوق  حسم5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

كند   ااوزا   صغيرة  املشمبة  حي 

31888 ااوزا  كند  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2828 دجنبر   38 بتم يخ 

.3151

471I

GERMAN MOROCCAN BRIDGES

 GERMAN MOROCCAN

BRIDGES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 GERMAN MOROCCAN

BRIDGES

 IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY

 AHMED LOUKILI, HASSAN

RABAT ، 0، RABAT MAROC

 GERMAN MOROCCAN

BRIDGES بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 38 

الشقة ) زنقة اوالي أحمد لوكيلي ، 

حسن الربمط  18888 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

165749

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 GERMAN MOROCCAN

BRIDGES

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

*نصمئح اإلدا ة

*املشو ة القمنونية

*ترجمة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة 
38 الشقة ) زنقة اوالي أحمد لوكيلي 

، حسن الربمط  18888 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،    

السيمم اقماة  زنقة    86 بريك        

كريم ديو  الجماع الربمط املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

يعكوبي  اسماة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

كريم  اقماة  السيمم  زنقة    86 ب:  

الربمط   18888 ديو  الجماع الربمط 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

التميك  انيس  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 16 اقماة جنم5 او اد اجموعة  ب: 

عمم ة 19 الطمبق 1 الشقة ) اراكش 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   81 بتم يخ 

.165749

472I

SYNERGIE EXPERTS

BEAR BERRIES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

استمرا  نشمط الشركة

SYNERGIE EXPERTS

49، زنقة جو5 جو يس، حي غوتييه 

، 28868، الدا  الشيضمء املغرب 

BEAR BERRIES

»بركة ذات املسؤولية املحدودة »

وعنوا5 اقرهم االجتممعي : 49، زنقة 

جو5 جو يس، الطمبق 6، بقة 

 قم 12، حي غوتيي - 28868 الدا  

الشيضمء املغرب. 

»استمرا  نشمط الشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.391625

العمم  الجمع  قرا   بموجب 
ينمير   31 في  املؤ خ  االستثنمئي 
2823، قر  بركمء الشركة املحدودة 
ذات   BEAR BERRIES املسؤولية 
د هم،   1.6(7.588 قد ه   أسممل 
زنقة جو5   ،49 اقرهم االجتممعي ب 
 ،12 بقة  قم   ،6 الطمبق  جو يس، 
الشيضمء  الدا    28868  - غوتيي  حي 
التجم ي  بملسجل  واملسجلة  املغرب 
ملم  وطشقم   ،391625 الرقم  تحت 
تنص عليه املمدة 6) ان قمنو5 96-5 
بمواصلة   ،1997 فبراير   13 بتم يخ 

نشمط الشركة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 
 .727 تحت  قم   2823 فبراير   87

لالستخراج واملرجعية.

473I

CABINET BADREDDINE

GASTRO DREAM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشمء فرع تمبع للشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ اسيرة 1 اقماة هني الشقة 

 قم 1 ، 8، اراكش املغرب
GASTRO DREAM بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بي5 بم ع 

الشهداء و زنقة القمدسية الحي 
الشتوي  - 48888 اراكش املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.39959
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 82 ينمير 2823 تقر  إنشمء 
التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  
و   ENCHILADA cantina y café
 25 سمير  ام سم  بملعنوا5  الكمئن 
 - 5  قم 268   ام ينم فيالج د بلوك 
املضيق املغرب و املسير ان   93288
عشد  سليمم5  بن  السيد)ة(  طرف 

السالم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145876.
474I

CABINET BADREDDINE

GCE TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

CABINET BADREDDINE
279 أ اسيرة 1 اقماة هني الشقة 

 قم 1 ، 8، اراكش املغرب
GCE TRAVAUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشرف 
املنم  3 تجزئة 535 اقماة سلمى 

الطمبق االول الشقة  قم 2 - 48888 
اراكش  املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.58351
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2823 ينمير   38 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   5.188.888«
 6.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145878.
475I

CRB CONSEIL

 IMKAN PROPERTIES 
MOROCCO

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

CRB CONSEIL
حي الهنمء بم ع ابن سينم  قم 214 ، 

8)282، الدا  الشيضمء املغرب
 IMKAN PROPERTIES 

MOROCCO بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 61 بم ع 

بئر قمسم السوي�سي الربمط  - - 

الربمط املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2822 يونيو   8( في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   6.688.888«

»CAPITAL د هم« إلى »58.888).)3 

د هم« عن طريق :  -.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم 133437.

476I

SM PARTNERS

BH PARTNERS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

SM PARTNERS

33 اجموعة عرسة لكشير الطمبق 

األ �سيِ  اكتب بِ 1 إاتداد املعم يف 

maroc 28888، الدا  الشيضمِء ،

BH PARTNERS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

الحرية الطمبق -3الشقة  قم 5 الدا  

الشيضمء - - الدا  الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(6((7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  28 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم    BH PARTNERS

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

الطمبق  الحرية  زنقة   18 اإلجتممعي 

-3الشقة  قم 5 الدا  الشيضمء - - الدا  

الشركة   : نتيجة ل  املغرب  الشيضمء 

لم تتمكن ان تحقيق الغرض الذي 

تأسست ان أجله.
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زنقة   18 و حدد اقر التصفية ب 
5 الدا   الحرية الطمبق  -الشقة  قم 

الشيضمء - - الدا  الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  عمو   بن  نمصر    السيد)ة( 
إقماة  الشيضمء  الدا   عنوانه)ا( 
األندلس بم ع إد يس السالوي  قم 
18أنفم 28258 الدا  الشيضمء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 26 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 55971).

477I

STE JURITAX CONSULTING SARL AU

 MARRAKECH
 FOURNITURE

EQUIPEMENT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

 STE JURITAX CONSULTING
SARL AU

 IMM 12 2° ETAGE QUARTIER
 INDUSTRIEL SIDI GHANEM ،
40110، MARRAKECH MAROC
 MARRAKECH FOURNITURE

EQUIPEMENT SARL بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 42 بم ع 
الحسن الثمني عمم ة بنطيط - - 

اراكش املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.7659

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2822 دجنبر   18 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   2.888.888«
 7.588.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
د هم« عن طريق :  إدامج احتيمطي أو 
أ بمح أو عالوات إصدا  في  أ8 اململ.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   38 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 2)1441.

47(I

mechkour el mostapha

ZAKCHOPE SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

mechkour el mostapha

 12db zarktouni smaala settat

 12db zarktouni smaala settat،

26000، settat maroc

ZAKCHOPE SARL AU بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : سفلي 

اقماة وجدا5  قم 22 سفلي اقماة 

وجدا5  قم 22 26888 سطمت 

املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.3991

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  )8 فبراير  املؤ خ في 

ZAKCHOPE SARL AU بركة ذات 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم 

سفلي  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 

اقماة  سفلي   22 اقماة وجدا5  قم 

سطمت   26888  22 وجدا5  قم 

املغرب نتيجة لتغير في ادة التواجد 

الشركة الفصل  قم 5.

و عي5:

السيد)ة( ااينة  بنشقرو5 كريمي 

حي  واملم8  زنقة   82 عنوانه)ا(  و 

سطمت   26888 سيدي عشد الكريم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

سفلي  وفي   2823 فبراير   8( بتم يخ 

 26888  -  22 وجدا5  قم  اقماة 

سطمت سطمت.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
14 فبراير  االبتدائية بسطمت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 66/23.

479I

MASTERS CONSULTING

ZIZOU IMMO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MASTERS CONSULTING
32 زنقة الشنفسج اقماة الزيتونة 
ار8 السلطم5 الدا الشيضمء ، 
28148، الدا الشيضمء املغرب
ZIZOU IMMO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 بم ع 
ار8 السلطم5 اقماة 3 الطمبق 1 

الدا  الشيضمء 28148 الدا  الشيضمء 
-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

558341
بمقت�سى  عقد اوثق اؤ خ في 84 
بركة  تأسيس  تقر    2822 يوليوز 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ZIZOU IMMO
-        غرض الشركة بإيجمز: املشمني 

, اطو  العقم ات
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 3 اقماة  السلطم5  ار8  بم ع   26
الطمبق 1 الدا  الشيضمء 28148 الدا  

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
لوكيلي  اسممء  السيد)ة(   -
والكمئن  اسيرة  بصفته)ا(  االد ي�سي 
عنوانه ب: )8 زنقة 1 تجزئة قراقش 
 28288 الشيضمء  الدا   كمليفو نيم 

الدا  الشيضمء املغرب 
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لوكيلي  اسممء  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  االد ي�سي 
عنوانه ب: )8 زنقة 1 تجزئة قراقش 
 28288 الشيضمء  الدا   كمليفو نيم 

الدا  الشيضمء املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 يوليوز   1( بتم يخ 

.558341
4(8I

SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI SARL AU

SOTRADNI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE MAHANI
SARL AU

59 بم ع االاير اوالي عشد هللا ، 
54888، خنيفرة املغرب

SOTRADNI  بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تغزى اركز 
جممعة الحممم 54452 خنيفرة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4751
في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
81 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SOTRADNI

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

أبغمل اختلفة

- تجم ة 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تغزى 

اركز جممعة الحممم 54452 خنيفرة 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( خملد العود بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  اسير  و  بريك 

خنيفرة   54452 اركز تغزى الحممم 

املغرب

الز هوني  هشمم  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب: 

خنيفرة   54452 تغزى املركز الحممم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( خملد العود    بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: اركز تغزى 

الحممم 54452 خنيفرة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.4751

4(1I

SM PARTNERS

MAYFAIR PROPERTIES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SM PARTNERS

33 اجموعة عرسة لكشير الطمبق 

األ �سيِ  اكتب بِ 1 إاتداد املعم يف 

maroc 28888، الدا  الشيضمِء ،

MAYFAIR PROPERTIES بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الدا  

الشيضمء - 272 اكر  بم ع يعقوب 

املنصو  - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572373

 17 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MAYFAIR PROPERTIES

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

التطوير العقم ي

- إدا ة اإلسكم5

وبيع وتأجير وإدا ة جميع  براء   -

املمتلكمت العقم ية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: الدا  

اكر  بم ع يعقوب   272  - الشيضمء 

املنصو  - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

888.))43.8 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

58.888 د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 

888.)43.83 د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

زفمض  الحسي5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فلو يدا  قم  تجزئة  الشيضمء  الدا  
29 كمليفو نيم 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب
زفمض  يوسف  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فلو يدا  قم  تجزئة  الشيضمء  الدا  
25 كمليفو نيم 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب
زفمض  اصطفى  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فلو يدا  قم  تجزئة  الشيضمء  الدا  
45 كمليفو نيم 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب
زفمض  السيد)ة(  بيد   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
اسلم  إامم  زنقة  الشيضمء35-  الدا  

وازيز 28183 الدا  الشيضمء املغرب
زفمض  لحسن  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
فيال  حمزم  إبن  زنقة  الشيضمء  الدا  
 قم 1 إقماة بنتمم  اعم يف 28328 

الدا  الشيضمء املغرب
زفمض  عمئشة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
الدا  الشيضمء فيال 23 زنقة 3 بنتمم  
الشيضمء  الدا    28188 اعم يف   2

املغرب
زفمض  فمطمة  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
3 زنقة إبن حمزم  الدا  الشيضمء فيال 
الدا    28328 اعم يف   2 بنتمم  

الشيضمء املغرب
زفمض  سعدية  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
طريق اكة إقماة   18 الدا  الشيضمء 
الدا    28158 كمليفو نيم  حدائق 

الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

زفمض  الحسي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فلو يدا  قم  تجزئة  الشيضمء  الدا  

29 كمليفو نيم 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب

زفمض  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فلو يدا  قم  تجزئة  الشيضمء  الدا  

25 كمليفو نيم 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب

زفمض  اصطفى  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فلو يدا  قم  تجزئة  الشيضمء  الدا  

45 كمليفو نيم 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.572373

4(2I

Cabinet LAMRINI HADI

STE INSOSELUAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

Cabinet LAMRINI HADI

)1,بم ع إبن سينم النمضو  ، 

62888، النمضو  املغرب

STE INSOSELUAN بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

تمو يرت بوستة سلوا5 - 62782 

النمظو  املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.15791

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  86 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

STE INSOSELUAN  اشلغ  أسمملهم 

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

بوستة  تمو يرت  دوا   اإلجتممعي 

املغرب  النمظو    62782  - سلوا5 

نتيجة ل : ال �سيء.
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دوا   ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 62782  - سلوا5  بوستة  تمو يرت 

النمظو  املغرب. 
و عي5:

و  زيزاوي  اصطفى   السيد)ة( 
بوستة  تمو يرت  دوا   عنوانه)ا( 
املغرب  النمظو    62782 سلوا5 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 27 بتم يخ  بملنمضو    االبتدائية 

دجنبر 2822 تحت  قم 5184.

4(3I

Cabinet LAMRINI HADI

STE INSOSELUAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

Cabinet LAMRINI HADI
)1,بم ع إبن سينم النمضو  ، 

62888، النمضو  املغرب
STE INSOSELUAN بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : دوا  
تمو يرت بوستة سلوا5 - 62782 

النمظو  املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.15791

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  23 دجنبر  املؤ خ في 
ذات  بركة   STE INSOSELUAN
اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
بوستة  تمو يرت  دوا   اإلجتممعي 
املغرب  النمظو    62782  - سلوا5 

نتيجة ل ال �سيء.
و عي5:

و  زيزاوي  اصطفى   السيد)ة( 
بوستة  تمو يرت  دوا   عنوانه)ا( 
املغرب  النمظو    62782 سلوا5 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

دوا   وفي   2822 دجنبر   23 بتم يخ 

 62782  - سلوا5  بوستة  تمو يرت 

النمظو  املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 27 بتم يخ  بملنمضو    االبتدائية 

دجنبر 2822 تحت  قم 5185.

4(4I

centre d’affaires sicilia

COMMERCEPRES
 بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
حل بركة

centre d’affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

COMMERCEPRES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 3 زنقة 

وسكينة سيدي بوزيد - - اسفي 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.9951

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

 2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

اسؤولية  ذات  بركة  حل  تقر  

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

اشلغ  أسمملهم    COMMERCEPRES

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

وسكينة  زنقة   3 اإلجتممعي  قم 

سيدي بوزيد - - اسفي املغرب نتيجة 

ل : عدم توفر سوق الشغل.

 3 التصفية ب  قم  اقر  و حدد 

زنقة وسكينة سيدي بوزيد - - اسفي 

املغرب. 

و عي5:

و  بوتغمطن  لطيفة    السيد)ة( 

حي  دكم   زنقة  اكر    17 عنوانه)ا( 

املغرب  اسفي   46888 املستشفى 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

العقود تشليغ  احل  و   املخمبرة 

 و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1428.

4(5I

garrigues maroc, sarlau

Seidor Maroc

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

Seidor Maroc بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي     توين 

سنتر،  كن ب. ز كتوني و ب. املسيرة 

الخضراء، الطمبق 16 - 28188 الدا  

الشيضمء املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.329133

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2822 أكتوبر   31 في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   3.888.888«

 3.332.888« إلى  د هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59654).

4(6I

FLASH ECONOMIE

FACTORIEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FACTORIEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 اسمملهم: 48.888 د هم                                                                                
اقرهم اإلجتممعي : 6 زنقة 53 حي 
األسرة عي5 الشق - الدا  الشيضمء
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

1((311
قفل التصفية

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
قر    2822 أكتوبر   87 في  املؤ خ 

الشركمء
.
ً
-تصفية الشركة وإغالقهم نهمئيم

ان  وبرأه  املصفي  ذاة  -إبراء 
واليته.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 25 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 55683)
4(7I

STE ENT

STE GHIRAZ ART GROUPE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE ENT
NR 5 RUE KACEM ، 72000، ES-

SEMARA MAROC
 STE GHIRAZ ART GROUPE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 185 
الطمبق 1 بم ع واد الذهب حي 

الحجري  - السمم ة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
2((7

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  
 17 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

GHIRAZ ART GROUPE
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أبغمل عماة وابغمل الشنمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
1 بم ع واد الذهب حي  الطمبق   185

الحجري  - السمم ة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

2.888.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( احمد خوي بصفته)ا( 
الشريك الوحيد والكمئن عنوانه ب: 
دوا  العزبة الدبرة قلعة السراغنة 

72888 قلعة السراغنة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( احمد خوي بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب: دوا  العزبة 
 72888 السراغنة  قلعة  الدبرة 

السمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.2((7

4((I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SANITAIRE 2000سانتير
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

 SANITAIRE 2000 - SANI 2000
SARL

ـ  سمني 2888  ش.م.م 2888 سمنتير
بركة احدودة املسؤولية 

 أسمملهم 18.888.888 د هم
املقر االجتممعي : 7)2 بم ع يعقوب 

املنصو   
الدا  الشيضمء

 فع  أسممل الشركة 
الجمع  احضر  بمقت�سى   .I
بركة  لشركمء  العمدي،  الغير  العمم 
ش.م.م  2888 سمني  ـ   2888 سمنتير 

 SANITAIRE 2888 - SANI 2888
  ،  2822 دجنبر   28 بتم يخ    SARL

تمت املصمدقة على ام يلي :
الشركة  •  فع  أسممل 
لنقله  د هم   3.888.888 قد ه  بمم 
طريق  عن  د هم   13.888.888 إلى 
إدامج االحتيمطي املتوفر في حسمبمت 

الشركة 
7  ان القمنو5  تغيير الشند   •

األسم�سي للشركة.
تم اإليداع بكتمبة الضشط   .II
الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 
تحت  قم   2823 فبراير   17 يوم 

(59384
تم إيداع التصريح بتعديل   .III
يوم  السجل التجم ي بملدا  الشيضمء 

17 فبراير 2823 تحت  قم 6936.
بمثمبة اعال5

4(9I

FLASH ECONOMIE

YEZAFITRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

YEZAFITRANS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

بوسمالل بم ع االال زنقة  قم )4 
اتجر 3 93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32951

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   81

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

YEZAFITRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع نيمبة عن الغير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

 4( بوسمالل بم ع االال زنقة  قم 

اتجر 3 93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بلحمج   اسماة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

البهمء  قم  زنقة  الخراز  بم ع احمد 

63  93888 تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بلحمج   اسماة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

البهمء  قم  زنقة  الخراز  بم ع احمد 

63  93888 تطوا5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.32951

498I

sofoget

SORAYA BOULANGERIE
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

 )األشخمص الطشيعيو5(

 عقد تسيير حر ألصل تجم ي

SORAYA BOULANGERIE

في اؤ خ  اوثق  عقد   بمقت�سى 

السيد)ة(   أعطى   2823 فبراير   13  

اعمني  اعمني  بيد و اعشودوا اامل  

املسجل  اامل  اعشودوا  و   بيد 

 68394/68392 التجم ي  بملسجل 

السيد   لفمئدة  الحر  التسيير  حق 

بملسجل  املسجل  الهربوطي  احمد 

التجم ي  قم ----------- ملدة 1 سنة

و   2823 فبراير   13 ان  تبتدئ 

لألصل   2824 فبراير   13 في  تنتهي 

التجم ي ذو الشيمنمت التملية:

 9 القنيطرة،  قم    : العنوا5   -

بم ع احمد بوقي عمم ة اونيم اتجر 

 قم 2 - 14888 لقنيطرة  املغرب

- الشعم  التجم ي عند االقتضمء : 

soraya boulangerie

اخبزة    : النشمط املزاول فعليم   -

عصرية

491I

CAPRIM SERVICE

 ASACY MULTI

PRESTATIONS
إعال5 اتعدد القرا ات

CAPRIM SERVICE

 RUE URUGUAY ETAGE 3 N° 10

، 90000، TANGER MAROC

 ASACY MULTI PRESTATIONS

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 157 بم ع 
القد8 تجزئة املجد الطمبق االول 

اكتب  قم 6 العوااة - - طنجة 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.91311
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بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2819 تم اتخمذ  27 غشت  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
الذي ينص على  قرا   قم االول: 
اميلي: بيع السيدة سعمد الحمفي 188 

حصة للسيد هشمم تهشوش
الذي ينص على  قرا   قم التمني: 
اميلي: استقملة السيدة سعمد الحمفي 
السيد  تعيي5  و  الشركة  تسيير  ان 
هشمم تهشوش كممثل قمنوني جديد 

للشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
يملك  تهشوش  هشمم  السيد  اصشح 

188 حصة
على  ينص  الذي   :12 بند  قم 
اميلي: السيد هشمم تهشوش اصشح هو 

املمثل القمنوني للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتنبر   19 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2819 تحت  قم 5)68.
492I

MARCHICA CONSEIL

NEW PROMO MED
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

MARCHICA CONSEIL
44 ، بم ع طوكيو، الطمبق 1، بقة 

1، النمظو . ، 62888، النمظو  
املغرب

NEW PROMO MED بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
القميد اخمد الريفي النمظو  - 

62888 النمظو  املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.15941

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   89 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 NEW PROMO الوحيد  الشريك 

MED  اشلغ  أسمملهم 188.888 د هم 

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة القميد 

 62888  - النمظو   الريفي  اخمد 

النمظو  املغرب نتيجة ل : كوفيد 19.

زنقة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 - النمظو   الريفي  اخمد  القميد 

62888 النمظو  املغرب. 

و عي5:

و  اجعيط  السيد)ة(  فيق  

 68( املسيرة  قم  بم ع  عنوانه)ا( 

املغرب  النمظو    62888 النمظو  

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 17 فبراير 

2823 تحت  قم 28).

493I

FIGENOR

 SOCIETE TALHA DE

TRANSPORT
إعال5 اتعدد القرا ات

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 1(5

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 SOCIETE TALHA DE

TRANSPORT »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

الزهو   قم 153 العروي - - النمظو  

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.5269

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   17 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :  -  1 قرا   قم 
تفويت  على  املصمدقة  تمت  اميلي: 
السيد  يمتلكهم  التي  الحصص  كل 
السيد  لفمءدة  احمد  بوترفم8 

بوترفم8 اختم 
على  ينص  الذي   :  -  2 قرا   قم 
اميلي: تحويل الشركة الى بركة دات 

اسؤولية احدودة ملسير وحيد
على  ينص  الذي   :  -  3 قرا   قم 
تمكيد تعيي5 السيد بوترفم8  اميلي: 
اختم  كمسير وحيد ملدة غير احدودة 

و له وحده حق التصرف
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :6-7 بند  قم 
اميلي: تغيير الفصل 7-6 ان القمنو5 

االسم�سي
الذي ينص على   :13-16 بند  قم 
تعيي5 السيد بوترفم8 اختم   اميلي: 
كمسير وحيد ملدة غير احدودة و له 

وحده حق التصرف
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 17 فبراير 

2823 تحت  قم 5357.

494I

ANDERSEN CONSULTING

 SOCIETE MAROCAINE
 D›INGENIERIE ET DE

TECHNOLOGIES SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ANDERSEN CONSULTING
 RUE DE GRENADE, PARC 29
 BROOKS ، 90030، TANGER

MAROC
 SOCIETE MAROCAINE
 D’INGENIERIE ET DE

 TECHNOLOGIES SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 28 زنقة 

القم�سي عيمض الطمبق االول الشقة 
 قم 2 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134749

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   83

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SOCIETE MAROCAINE

 D’INGENIERIE ET DE

TECHNOLOGIES SARL AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

والد اسمت  االستشم ية  املسمعدة 

التقنية والصنمعية - التجم ة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 28 
االول  الطمبق  عيمض  القم�سي  زنقة 

الشقة  قم 2 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( كوتر بو زكي بصفته)ا( 

 1 برانص  اسيرة والكمئن عنوانه ب: 

 13 فضيلة زنقة خشمز بوجمعة  قم 

98888 طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( كوتر بو زكي بصفته)ا( 

برانص  اسير حر والكمئن عنوانه ب: 

1 فضيلة زنقة خشمز بوجمعة  قم 13 

98888 طنجة املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.134749

495I

FIDUCIAIRE MOUANI

ام كريزما ترافو
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

ام كريزام ترافو بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

حسن التمني  قم 75 اكر   خنيفرة  

- 54888 خنيفرة املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.921

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  13 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

ترافو   كريزام  ام  الوحيد  الشريك 

اشلغ  أسمملهم 58.888 د هم وعنوا5 

اقرهم اإلجتممعي بم ع حسن التمني 
 54888  - خنيفرة   اكر     75  قم 

الخسمئر   : خنيفرة املغرب نتيجة ل 

املتتملية للسنوات اململية..

بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

اكر   خنيفرة    75 حسن التمني  قم 

- 54888 خنيفرة املغرب. 

و عي5:

و  املماو5  احمد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة اوالي عشد العزيز  قم 

خنيفرة املغرب   54888 خنيفرة   38

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخنيفرة  بتم يخ 16 فبراير 

2823 تحت  قم 66.
496I

societe comptaline for you

TOP TRESSE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

societe comptaline for you
26 زنقة عشم8 املسعدي فم8 

فم8، 38888، فم8 املغرب
TOP TRESSE  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 59 
إقماة اماو5 تجزئة الفتح زواغة 

فم8 - 88888 فم8 املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.61947

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 16 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
إقماة اماو5 تجزئة الفتح   59 » قم 
88888 فم8 املغرب«   - زواغة فم8 
بم ع عمر ابن الخطمب حي   1(« إلى 
 88888  - فم8.  االال العب الخيل. 

فم8  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 8)61.
497I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

OS CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 FIDUCIAIRE HANI DE
COMPTABILITE SARL

عمم ة 28 بقة  قم 4 بم ع اسعود 
الوفقموي حي السالم، 8878)، 

اكمدير املغرب
OS CAR بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي جزئة 
الوكملة 81 بلوك د  قم )8) - 

78888 العيو5 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.39845

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   21 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
اصطفى  )ة(  السيد  تفويت 
اجتممعية  حصة   1.888 العطفموي 
لفمئدة   حصة   1.888 أصل  ان 
 21 بتم يخ  اصوفي  )ة(  بيد  السيد 

فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
21 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4899.
49(I

PRESTACOMPTA

BOUMA CHIM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 89 بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

  BOUMA CHIM
- غرض الشركة بإيجمز: -1 تصنيع 

وتوزيع انتجمت التنظيف
2 - اقمول في االستيراد والتصدير

- عنوا5 املقر االجتممعي: احل حي 
ايت احي جممعة انفيفة ايمنتمنوت - 

ايمنتمنوت -
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
 1.888 - اشلغ الحصص النقدية: 

د هم
احمد  كملتملي:السید  اقسم   -
 188 بقيمة  حصة    1888 بوام ة  

د هم للحصة

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(:

بصفته   بوام ة  احمد  السيد    -

اكني  حي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اانتمنوت 41858 اانتمنوت املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(:

- بوام بيم بركة ذات اسؤولية 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

اقرهم  والكمئن  اسير  بصفتهم 

احي  ايت  حي  احل  ب:  اإلجتممعي 

 41858 ايمنتمنوت  انفيفة  جممعة 

اانتمنوت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

بميمنتمنوت  االبتدائية  بمملحكمة 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.2329

499I

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة تمفياللت الحقة 

و زازات

 SOCIÉTÉ »JANAH

  BROTHERS INDUSTRIS«

SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

املركز الجهوي لالستثمم  لجهة د عة 

تمفياللت الحقة و زازات

بم ع اوالي  بيد عمم ة داد8 

الطمبق االول و زازات، 45888، 

و زازات املغرب

 SOCIÉTÉ »JANAH BROTHERS

INDUSTRIS«  SARL AU  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم2898 

حي الوحدة 45888 و زازات -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

12295
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SOCIÉTÉ »JANAH BROTHERS

 INDUSTRIS«  SARL AU

 * غرض الشركة بإيجمز:          -

ُاصنع البسكويت أو الكعك

* اصنع ثلج ، ايمه اجمدة

* الصمنع والتمجر  قمئق الحلويمت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 45888 الوحدة  حي   قم2898 

و زازات -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( فهد جنمح  بصفته)ا( 

عنوانه  والكمئن  واسير   بريك 

 45888 الوحدة  حي  ب:  قم2898 

و زازات  املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( فهد جنمح  بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب:  قم2898 

حي الوحدة 45888 و زازات  املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.12295

588I

FGMARA SARL AU

 CHOUROUK FER    
شروق فير

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FGMARA SARL AU

 N 1 TNINE OLD MTAA

  AMIZMIZ ELHAOUZ

 MARRAKECH BP 21557

 MASSIA LE PONT

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

    CHOUROUK FER بروق فير 

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 244 

ازلي الجنوبي 2 اراكش 48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

186(15

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2828 بتنبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:      بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CHOUROUK FER بروق فير

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االبغمل املختلفة و الحدادة
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

 48888 244 ازلي الجنوبي 2 اراكش 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال�سئ

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( الهركمل عمر بصفته)ا( 
بريك والكمئن عنوانه ب: تجزئة ازلي 
الجنوبي 2  قم 244  48888 اراكش 

املغرب
الجياللي  الهركمل  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
  244 2  قم  تجزئة ازلي الجنوبي  ب: 

48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( الهركمل عمر بصفته)ا( 
تجزئة ازلي  اسير والكمئن عنوانه ب: 
الجنوبي 2  قم 244  48888 اراكش 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2828 بتنبر   38 بتم يخ 

.186(15
581I

FLASH ECONOMIE

16CAFE
بركة التضمان

تعيي5 اسير جديد للشركة

CAFE SARL AU 16
بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
  أسمملهم   88.888,88).1 د هم

تغيير املسير
بتم يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بمراكش  اسجل   3282/81/16
 16 لشركة  الوحيد  الشريك  قر  
املسؤولية  ذات  بركة    CAFE
الوحيد  أسمملهم  لشريك  املحدودة 
اقرهم  د هم   1.(88.888,88
 16 سمحة   ، االجتممعي اراكش بالزا 

نوفمبر ، جيليز ام يلي: 
تغيير املسير   •

األسم�سي  القمنو5  تحيي5   •
للشركة.

كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
الضشط بمملحكمة التجم ية بمراكش.  
582I

FIDUCIM - SARL

MARODYO  NEGOCE
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIM - SARL

1 ، سمحة او يطمنيم عمم ة 

سيليكت الطمبق 5  قم 12 ، 5888، 

اكنم8 املغرب

MARODYO  NEGOCE  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: سعمدة 

العيو5 اقماة خديجة 1 بقة 2 

البسمتي5 58888 اكنم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.532(5

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   82 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

املوافقة على تفويت جميع الحصص 

التي يملكهم السيد أحمد افضيل أي 

 MARODYO : 1.888 حصة بشركة

لصملح   ،  NEGOCE- SARL-AU

السيدة يسرى الز اعلي ، التي تصشح 

الشريكة الوحيدة 

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

قشول استقملة السيد أحمد افضيل 

 « وإبراءه ان اهماه كمسير للشركة 

MARODYO  NEGOCE « - SARL-

ملدة   82/81/2823 ان  ابتداءا   AU

غير احدودة 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 اسيرة جديدة للشركة السيدة 

التعريف  بطمقة   ، الز اعلي  يسرى 

غير  ملدة   ،  D(21617 الوطنية 

احدودة ابتداءا ان 82/81/2823

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

الذي ينص على   :7 و    6 بند  قم 

اميلي:  أسممل الشركة : 188.888,88 

للشريكة  د هم يوزع بنسشة 100%  

الوحيدة السيدة يسرى الز اعلي.
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على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

السيدة   : اسير جديد  تعيي5  اميلي: 

يسرى الز اعلي

على  ينص  الذي   :1( بند  قم 

يفوض   : اإلجتممعي  التوقيع  اميلي: 
يسرى  للسيدة  اإلجتممعي  التوقيع 

الز اعلي

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   8( بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم ))5.

583I

FIDUCIAIRE HANI DE COMPTABILITE SARL

OS CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي5 امثل قمنوني للشركة

 FIDUCIAIRE HANI DE

COMPTABILITE SARL

عمم ة 28 بقة  قم 4 بم ع اسعود 

الوفقموي حي السالم، 8878)، 

اكمدير املغرب

OS CAR »بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: جزئة 

الوكملة 81 بلوك د  قم )8) جزئة 

الوكملة 81 بلوك د  قم )8) 78888 

العيو5 املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.39845

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

وتشعم   2823 فبراير   21 في  املؤ خ 

تعيي5  تقر   الحملي  املسير  الستقملة 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 

- اصوفي  بيد

- OS CAR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد الكمئن 

الوكملة  جزئة  ب:  اإلجتممعي  اقرهم 
81 بلوك د  قم )8) 78888 العيو5 

املغرب

عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: 39845.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
21 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4899.

584I

RADOUANE

MOHAMMEDIA BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

RADOUANE
 Lotissement Mesk lile N°94 el
 alia ، 20800، MOHAMMEDIA

MAROC
  MOHAMMEDIA BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 4 تقسيم 
الحرية 1 الطمبق 2 بقة 3 بم ع 

فلسطي5 22 اقماة النخيل املحمدية 
88)28 املحمدية املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.31833
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 دجنبر   22 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( عزيز لفرع 588 
 1.888 أصل  ان  اجتممعية  حصة 
أيوب  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

الشوحسمني بتم يخ 22 دجنبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 21 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 379.

585I

LE LEGALISTE

JIM TECHNOLOGY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

LE LEGALISTE
زاوية بم ع ايسمنج و عشد الرحيم 
بوعشيد املكتب  قم 9 الوازيس ، 
28248، الدا  الشيضمء املغرب

 JIM TECHNOLOGY
بركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 بم ع 

الحرية الطمبق 3 بقة 6 28248 

الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571185

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 38 دجنبر 2822 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 JIM تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

TECHNOLOGY

-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر؛

تركيب املعدات والبراجيمت.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 6 بقة   3 بم ع الحرية الطمبق   18

28248 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بفيق  اكريمة  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  اسير  بصفته)ا( 

العمم ية اقماة كنزة زنقة  عنوانه ب: 

42  قم 96 عي5 الشق 28888  الدا  

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بفيق  اكريمة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
العمم ية اقماة كنزة زنقة 42  قم 96 

عي5 الشق 28888 28888 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571185

586I

MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

SMKFR IMMO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

بم ع اوالي الحسن اقماة البردعي 
عمم ة ب الشقة  قم 2 الحي 

الشتوي، 48888، اراكش املغرب
SMKFR IMMO  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 
الحرية بم ع اوالي الحسن اقماة 

البردعي  قم 82 جيليز 48888 
اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133549
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SMKFR IMMO
-        غرض الشركة بإيجمز: اشمني 

، اطو  عقم ات
اقمول أعممل أو إنشمءات اختلفة
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الحسن  الحرية بم ع اوالي  سمحة 
اقماة البردعي  قم 82 جيليز 48888 

اراكش -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحودي  ايوا5  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

294 املهدية  عنوانه ب: العمرية  قم 

14888 قنيطرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الحودي  ايوا5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 14888 املهدية   294 العمرية  قم 

قنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133549

587I

LOCAT SARL

LOCAT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SARL    LOCAT
زنقة واد  زيز  قم 6 بقة 26 طنجة ، 

98888، طنجة املغرب 

 SARL LOCAT 

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة واد 
زيز  قم 6 بقة 26 طنجة 98888 

طنجة - إعال5 عن تأسيس بركة 

ذات املسؤولية املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134(99

 86 في  اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
بركة  تأسيس  تقر    2822 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 
اتشوعة  الشركة،  تسمية   - التملية: 
تسميتهم:   بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SARL LOCAT
و  تمجير  بإيجمز:  الشركة  غرض 
تشغيل العقم ات اململوكة او املؤجرة 

االنعمش العقم ي 
- عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة واد 

زيز  قم 6
بقة 26 طنجة 98888 طنجة - 

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -
اشلغ  أسممل   -  99 (سنة:)  الشركة 
اشلغ    - د هم   188.888 الشركة: 
الحصص النقدية: 188 د هم - اشلغ 
العينية اع وصف اوجز  الحصص 

لهم وتقييم لهم: - د هم، 
- بيمنمت حول الشركمء (األشخمص 

الطشيعيو5:) 
اجعو5  )احمد  ة  -السيد( 
والكمئن عنوانه ب:  )اسير  بصفته(م 

طريق الربمط  قم 99 قصر
الكشير 98888 طنجة املغرب 

- السيد( ة )فوزية يحيي بصفته(
) بريكة والكمئن عنوانه ب: طريق  م 

الربمط  قم 99 قصر الكشير
98888 طنجة املغرب

 - السيد(ة) ايوب اجعو5 بصفته  
طريق  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 
   98888 99 قصر الكشير  الربمط  قم 

طنجة املغرب
 - السيد(ة) انتصم  اجعو5

 بصفته(م) اسيرة والكمئن عنوانه 
ب: طريق الربمط  قم 99 قصرالكشير 

98888 طنجة املغرب 
- السيد(ة) يسرى اجعو5 بصفته(
طريق  بريكة والكمئن عنوانه ب:  م) 

الربمط  قم 99 قصر الكشير
98888 طنجة املغرب

 - السيد(ة) همجر اجعو5 بصفته(
قطع  عنوانه ب:  والكمئن  بريكة  م) 
حي  الكوسوا5  بم ع   9 االامنيبت 
طنجة   98888 الربمط  الريمض 

املغرب - بيمنمت حول الشركمء

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
وصفمت واواطن وصفمت

الشركمء أو األغيم  الذين يحق لهم
إلزام الشركة اتجمه الغير:

اجعو5  احمد  السيد(ة)   -  
والكمئن عنوانه ب:  اسير  بصفته(م) 

طريق الربمط  قم 99 قصر الكشير
98888 طنجة املغرب

 - السيد(ة) انتصم  اجعو5
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته(م) 
ب: طريق الربمط  قم 99 قصر الكشير 
98888 طنجة املغرب تم التقييد في 
فبراير   13 بتم يخ  التجم ي  السجل 

2823 تحت  قم 99)134.

58(I

ا نك

AYMAN CH CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ا نك
بم ع يوسف ابن تمبفي5  قم 14 
 LARACHE ،92888 ،العرائش

املغرب
AYMAN CH CASH بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 

 يصمنة الشمملية  92888 العرائش 
-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

26811123882972
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AYMAN CH CASH
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الخدامت اململية - خدامت اتنوعة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اركز 
 يصمنة الشمملية  92888 العرائش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الشالوات  أيمن  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: دوا  اوالد عمرا5 املكي ج 
 يصمنة الشمملية ق  يصمنة د وادي 

املخمز5  92888 العرائش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الشالوات  أيمن  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
ج  يصمنة  املكي  عمرا5  اوالد  دوا  
الشمملية ق  يصمنة د وادي املخمز5  

92888 العرائش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.26811123882972
589I

ste united consulting

STE AMOTRADIV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ste united consulting
 N° 14 ESPACE SAISS AV DES
FAR FES، 30000، FES MAROC
STE AMOTRADIV بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ب 162 

زنقة املقدسة ضهر املهراز بمب الغول 
فم8 38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
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املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75583
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  
 18 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

AMOTRADIV
-        غرض الشركة بإيجمز: الشنمء 

و االعممل املتنوعة 
االهندسة  اجمل  في  استشم ي 

املعمم ية و املدنية 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: ب 
زنقة املقدسة ضهر املهراز بمب   162

الغول فم8 38888 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

588.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

5.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( احمد ااغم  بصفته)ا( 
 18 ب:  قم  عنوانه  والكمئن  بريك 
فم8   2 طم ق  حي  النو 8  زنقة 

38888 فم8 املغرب
- السيد)ة( عمر النقرة بصفته)ا( 
 ( ب:  قم  عنوانه  والكمئن  بريك 
املسيرة  الدالية  اقماة   1 ب  عمم ة 

فم8 38888 فم8 املغرب
الراي�سي   عزيز  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
حي سيدي الهمدي   18 زنقة   22  قم 

زواغة فم8 38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد ااغم  بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب:  قم 18 زنقة 

 38888 فم8   2 طم ق  حي  النو 8 

فم8 املغرب

- السيد)ة( عمر  النقرة بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب:  قم ) عمم ة 

فم8  املسيرة  الدالية  اقماة  ب1 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75583

518I

ANAMAR FIDUCIAIRE

تنغير براميديكال دونتير  
 TINGHIR PARAMEDICALE

DENTAIRE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE

 AVENUE MED V IMMEUBLE

 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc

 TINGHIR  تنغير براايديكمل دونتير

 PARAMEDICALE DENTAIRE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 14 

بم ع قمسم الزاهيري تنغير 88)45 

تنغير املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2(59

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  38 دجنبر  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

براايديكمل  تنغير  الوحيد  الشريك 

 TINGHIR PARAMEDICALE  دونتير

 48.888 DENTAIRE  اشلغ  أسمملهم 

اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 
بم ع قمسم الزاهيري تنغير   14  قم 

: ازاة  88)45 تنغير املغرب نتيجة ل 

التنمفس.

 14 و حدد اقر التصفية ب  قم 
 45(88 بم ع قمسم الزاهيري تنغير 

تنغير املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( احمد ابو بكر  العزاوي 
تيحيت  حي   18 عنوانه)ا(  قم  و 
)ة(  كمصفي  املغرب  تنغير   45(88

للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   82 بتم يخ  بتنغير   االبتدائية 

2823 تحت  قم 34/2823.
511I

Notaire

ACHRAF MAIDAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Notaire
 rue Abbas laamsadi ,bureaux,22
 n 21 et 22 ,troisième  étage,  fes

، 30300، Fes Maroc
ACHRAF MAIDAN  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  دوا  اوالد 
الطيب ،أوالد الطيب  فم8  38888 

فم8  املغرب .
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.49((5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   82 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( احمد املهيموي 
468 حصة اجتممعية ان  وان اعه 
)ة(  السيد  468 حصة لفمئدة   أصل 
عشد اململك  االد ي�سي بتم يخ 82 ينمير 

.2823
الواحد   عشد  )ة(  السيد  تفويت 
ان  اجتممعية  حصة   48 األنصم ي 
)ة(  السيد  حصة لفمئدة    48 أصل 
ينمير   82 بتم يخ  االد ي�سي  احمد 

.2823

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم )619.

512I

socomif sarl

LYAMAGRI
إعال5 اتعدد القرا ات

socomif sarl

زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 بقة 

 قم 2 ، 14888، القنيطرة املغرب

LYAMAGRI »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  اقماة 

 قم 25 بم ع 2 املدينة القديمة 

االح القنيطرة 14888 القنيطرة 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.539(9

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   82 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تغيير الشكل القمنوني

قرا   قم 6: الذي ينص على اميلي: 

تفويت الحصص

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تغيير الشكل القمنوني ان بركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

املسؤولية  ذات  بركة  الى  الوحيد 

املحدودة 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

تفويت الحصص ان يوسف بقدير 

الى بوسلهمم كعشوش

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  بملقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 721.

513I
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GLOBE FIDUCIAIRE

WORLD OF JEWELLERY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

GLOBE FIDUCIAIRE
14  بم ع الز قطوني الطمبق 9  قم 
)1 ، 28188، الدا  الشيضمء املغرب
WORLD OF JEWELLERY بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة طلوع 
الفجر إقماة نيو  وز اتجر 6 بو كو5 

- 28168 الدا  الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.431711

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   17 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الحسن  )ة(   السيد  تفويت 
1.668 حصة اجتممعية ان  طوبريم 
السيد  لفمئدة   حصة   3.338 أصل 
ينمير   17 بعشمني بتم يخ  زكريمء   )ة( 

.2823
تفويت السيد )ة( الحسن طوبريم 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   1.678
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   1.678
ينمير   17 بتم يخ  بعشمني  احمد  

.2823
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59696).
514I

اوثق

وكالة عقارية
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

 )األشخمص الطشيعيو5(
 عقد تسيير حر ألصل تجم ي

وكملة عقم ية
في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(  أعطى   2822 دجنبر   89
البردعي  يوسف  اريم-  لطيفة- 
 65724 التجم ي  بملسجل  املسجل 
السيد  لفمئدة  الحر  التسيير  حق 
املسجل  كسوبة  بن  احمد  ضم 

بملسجل التجم ي  قم 8 ملدة 3 سنة

تبتدئ ان 81 ينمير 2823 و تنتهي 

لألصل التجم ي   2825 31 دجنبر  في 

ذو الشيمنمت التملية:

ابن  احمد  بم ع   : العنوا5   -

 93888 تطوا5   82 حسمين،  قم 

تطوا5 املغرب

- الشعم  التجم ي عند االقتضمء : 

وكملة عقم ية

وكملة   : فعليم  املزاول  النشمط   -

عقم ية

515I

FISCALEX MAROC

LES JARDINS DE LA SANTE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FISCALEX MAROC

 RUE IMAM MALIK RESIDENCE

 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

 LES JARDINS DE LA SANTE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  ايت 

عشد هللا جممعة كممسة فروكة 

بيشموة اراكش - 48888 اراكش 

املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1(3

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   82 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

سيغيل كمكو5  )ة(  تفويت السيد 

 188 حصة اجتممعية ان أصل   18

اعلو  وفمء  )ة(  السيد  حصة لفمئدة  

بتم يخ 82 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 15 بتم يخ  بمانتمنوت   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 36/2823.

516I

BUSINESS CENTER.COM

 TUNISIAN MEDICAL
SERVICES MAROCCO

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وفمة بريك

BUSINESS CENTER.COM
بم ع عشد املوان  قم 236 إقماة 

ف ) الطمبق الثمني  قم 6 ، 28398، 
الدا الشيضمء املغرب

 TUNISIAN MEDICAL SERVICES
MAROCCO   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 امر 
ارسلطم5 بقة 3 طمبق 1 - - الدا  

الشيضمء املغرب.
وفمة بريك

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.394259

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 13 يونيو 2822 تم اإلعالم 
بوفمة الشريك سليم العجمل املرعوي 
 
ً
تشعم الو ثة  على  حصصه  توزيع  و 
غشت   29 في  املؤ خ  اإل اثة  لرسم 

2821 بملشكل األتي :
  ، بيخة   بن  سممح  السيد)ة( 

123 حصة .
العجمل  سليمم5  السيد)ة( 

املرعوي  ،  572 حصة .
السيد)ة( سيلي5 العجمل املرعوي  

،  6)2 حصة .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59675).
517I

FIDU AHLAM

SERVI TIFAF
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDU AHLAM
 452LOT SALAM 1 HAY
 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

SERVI TIFAF بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 44 تجزئة 

النخيل خريشكة 25888 خريشكة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(8(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 SERVI :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

TIFAF

-        غرض الشركة بإيجمز: األعممل 

املعدنية+ االعممل املختلفة+عمليمت 

تفموض

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 25888 خريشكة  النخيل  تجزئة   44

خريشكة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد تفمف بصفته)ا( 

بم ع   (3 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

حي الفتح خريشكة   املسيرة الخضراء 

25888 خريشكة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

ذات  »بركة   SERVI TIFAF  -

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد« بصفتهم اسير والكمئن اقرهم 

النخيل  تجزئة   44 ب:  اإلجتممعي 

املغرب  خريشكة   25888 خريشكة 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

7)8) املمثل الدائم: احمد تفمف .
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

 SERVI TIFAF السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

3) بم ع املسيرة الخضراء حي الفتح 

خريشكة  25888 خريشكة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(8(7

51(I

CONSEILS EVERNAGE

MARJANA HAMMAM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

MARJANA HAMMAM بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب  قم 

2 الشقة 41 الطمبق 3 اقماة النو  5 

بم ع الحسن الثمني اراكش 48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133213

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MARJANA HAMMAM

-        غرض الشركة بإيجمز: إنشمء 

وانتجع  تقليدي  حممم  وتشغيل 

صحي واركز تجميل.

استيراد وتصدير

اواد  أي  براء  و  بيع  تجم ة, 

تتعلق  الحقة  وانتجمت  واعدات 

واركز  التقليدي  الحممم  بمنتجع 

التجميل

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 3 الطمبق   41 الشقة   2 اكتب  قم 

الثمني  الحسن  بم ع   5 النو   اقماة 

اراكش 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الهواجي  ااي5  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

د  عمم ة   4 نو   عملية  ب:  عنوانه 

 48888 اراكش  تم كة   4 الشقة   3

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الهواجي  ااي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 4 الشقة   3 د  عمم ة   4 نو   عملية 

تم كة اراكش 48888 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.133213

519I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

DEURNE TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 Cabinet Comptable Azmani

Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL

Hoceima Maroc

DEURNE TRANS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

تونس اازو 5. الحسيمة  - 32888 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

3679

 89 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2822 ام 8 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DEURNE TRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: - نقل 

الشضمئع لحسمب الغير.

- نقل األاتعة الغير املصحوبة .

- استيراد و تصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

تونس اازو 5. الحسيمة  - 32888 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عشد املجيد الجشم ي  السيد)ة(   -
الشريك الوحيد و املسير  بصفته)ا( 
تونس  بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن 
اازو 5 الحسيمة  32888 الحسيمة 

املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عشد املجيد الجشم ي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
الحسيمة   اازو 5  تونس  بم ع  ب: 

32888 الحسيمة املغرب
نعم�سي  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الحسيمة   اازو 5  ا يثريم  زنقة   18

32888 الحسيمة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 ام 8   17 بتم يخ 

.3679

528I

FIDU AHLAM

KHABNICHOU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDU AHLAM
 452LOT SALAM 1 HAY
 DAKHLA BOUJNIBA

 KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

KHABNICHOU بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 163 

ودادية املوظفي5 خريشكة  25888 
خريشكة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(8(5
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

KHABNICHOU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االعممل املختلفة+عمليمت تفموض

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 163 

 25888 خريشكة   املوظفي5  ودادية 

خريشكة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( خملد بنيشو بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: 163 ودادية 

خريشكة     25888 املوظفي5 خريشكة  

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة ذات   KHABNICHOU  -

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد« بصفتهم اسير والكمئن اقرهم 

ودادية املوظفي5   163 اإلجتممعي ب: 

املغرب  خريشكة     25888 خريشكة  
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

5)8) املمثل الدائم: خملد بنيشو 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( خملد بنيشو بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: 163 ودادية 

خريشكة     25888 املوظفي5 خريشكة  

املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(8(5

521I

NOTAIRE

DALIA CORPAGRO باختصار
DALIACORP

إعال5 اتعدد القرا ات

NOTAIRE
 N° 37, AVENUE DU 02 MARS,
 RESIDENCE SAYA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
DALIA CORPAGRO بمختصم 

DALIACORP  »بركة  املسمهمة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 22، بم ع 
عشد الكريم الخطمبي، حي ايشود وم، 

- 28188 الدا  الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.2862(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2822 تم اتخمذ  31 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
االستثنمئي،  العمم  الجمع  اصمدقة 
على تصريح االكتتمب  بعد التحقق، 
و الدفع الخمص برفع  أ8 اململ نقدا 
لنقله  د هم   26000000٫00 بمشلغ 
الى  د هم   45500000٫00 اشلغ  ان 

اشلغ 71500000٫00 د هم 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تم التمكيد على االنجمز النهمئي لخفض 
 70000000٫00  أ8 اململ ان اشلغ 
د هم الى اشلغ 45500000٫00 د هم 
 45500000٫00 اشلغ  ان  ثم  فعه 
 71500000٫00 اشلغ  الى  د هم 
د هم كمم كم5 اقر ا في الجمع العمم 
دجنبر   38 بتم يخ  املؤ خ  االستثنمئي 

2822
على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 
ان القمنو5   6 تعديل الفصل  اميلي: 

األسم�سي 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :6 بند  قم 
ان القمنو5   6 تعديل الفصل  اميلي: 
األسم�سي نتيجة لخفض و زيمدة  أ8 
ان  اوضح  هو  كمم  الشركة  اململ 

خالل ام سشق
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59671).
522I

TR-GESTION

 SOCIETE JAWHARAT
MAROC

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

TR-GESTION
 AGDAL ، 12000، RABAT

MAROC
 SOCIETE JAWHARAT MAROC

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

النصر املستقشل بم ع طم ق بن زيمد 
بنمية  قم ب 12888 تمم ة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
13(441

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOCIETE JAWHARAT MAROC
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

أعممل اتنوعة أو اعممل بنمء..
امو5 الحفالت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 
النصر املستقشل بم ع طم ق بن زيمد 

بنمية  قم ب 12888 تمم ة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة(  بيد نعيمي بصفته)ا( 
بريك و اسير والكمئن عنوانه ب: دوا  
الطرش  قصشة  السهب  الخطمطشة 

السممعلة  25358 وادي زم املغرب
بوعمني5  الهمبمي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
السهب  الخطمطشة  دوا   ب:  عنوانه 
 25358 السممعلة   الطرش  قصشة 

وادي زم املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة(  بيد نعيمي بصفته)ا( 
دوا   ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
الطرش  قصشة  السهب  الخطمطشة 

السممعلة  25358 وادي زم املغرب
بوعمني5  الهمبمي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
قصشة  السهب  الخطمطشة  دوا   ب: 
25358 وادي زم  الطرش السممعلة  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.13(441
523I

COMPTASIG

ZED TRV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

COMPTASIG
حي  السالم بلوك 14  قم 2 سيدي 
سليمم5 ، 14288، سيدي سليمم5 

املغرب
ZED TRV بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي  
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املالحفة زنقة 35  قم )1  - 16888 
سيدي قمسم املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2(353
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   16 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ    ZED TRV الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
املالحفة زنقة  اقرهم اإلجتممعي حي  
- 16888 سيدي قمسم    1( 35  قم 
املغرب نتيجة ل : املنمفسة الكشيرة و 

األزاة االقتصمدية.
حي  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
املالحفة  زنقة 35  قم )1  - - سيدي 

قمسم املغرب. 
و عي5:

و  ابعيش  احمد    السيد)ة( 
 14288 زيد   اوالد  حي  عنوانه)ا( 
)ة(  سيدي سليمم5 املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 86 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم 59.
524I

CMA GESTION

AIX KABAJ PALAIS
عقد تسيير حر ألصل تجم ي 

)األشخمص املعنويو5(
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

AIX KABAJ PALAIS
قي  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
 GEZED أعطى    2823 فبراير   13
 SARL(ENSEIGNE AIX KABAJ
املسجل بملسجل التجم ي   )PALAIS
حق  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة   .
التسيير الحر لألصل التجم ي الكمئن 
ب حم ة السو ة طريق سيدي بوهربة 
اراكش    48888  - املدينة   14  قم 
املغرب لفمئدة CIMERIES SARL ملدة 

3 سنة تبتدئ ان 16 فبراير 2823 و 

تنتهي في 15 فبراير 2826 اقمبل اشلغ 

بهري قيمته 68.588 د هم.

525I

afaqconseil

Boub Mobilier
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

afaqconseil

 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

Boub Mobilier بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الحي 

الصنمعي سيدي غمنم  قم 244 

الطمبق االول املكتب على اليسم  

اراكش 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133599

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 Boub بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

Mobilier

 1- -        غرض الشركة بإيجمز: 

تمجراألقمشة 

-2 تمجر وتسويق املفروبمت

-3صنمعة االثمث

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الحي الصنمعي سيدي غمنم  قم 244 

اليسم   على  املكتب  االول  الطمبق 

اراكش 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
لحية  اوالد  بوبكر  السيد)ة(   -
الوحيد  الشريك  و  اسير  بصفته)ا( 
والكمئن عنوانه ب: ص سم5 برتولوم 
 48888 اسشم5  ارسيليم  3ب   43

اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لحية  اوالد  بوبكر  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
ارسيليم  3ب   43 برتولوم  ص سم5 

اسشم5 48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133599

526I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE EL FARI CASH SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIARE COMPTABLITE
سوق األ بعمء الغرب ، 14388، 

سوق األ بعمء الغرب املغرب
 STE EL FARI CASH SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي انجيمة 
اجموعة األال  قم 17  14388 

سوق األ بعمء الغرب -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

27921

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE EL :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

FARI CASH SARL AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تحويل األاوال

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

  17 حي انجيمة اجموعة األال  قم 

14388 سوق األ بعمء الغرب -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الفرعي  يوسف  السيد)ة(   -

والكمئن  الوحيد   اسير  بصفته)ا( 
دوا  اوالد عشدهللا سوق  عنوانه ب: 
التالثمء الغرب 14388 سوق األ بعمء 

الغرب  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الفرعي  يوسف  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

دوا  اوالد عشدهللا سوق التالثمء  ب: 

الغرب   14388 سوق األ بعمء  الغرب 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.27921

527I
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CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SANITAIRE 2000سانتير
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

 SANITAIRE 2000 - SANI 2000
SARL

ـ  سمني 2888  ش.م.م 2888 سمنتير
بركة احدودة املسؤولية  أسمملهم 

18.888.888 د هم
املقر االجتممعي : 7)2 بم ع يعقوب 

املنصو   
   الدا  الشيضمء

 فع  أسممل الشركة 
الجمع  احضر  بمقت�سى   .I
بركة  لشركمء  العمدي،  الغير  العمم 
ش.م.م   2888 سمني  ـ   2888 سمنتير 
 SANITAIRE 2888 - SANI 2888
SARL   بتم يخ 28 ينمير 2823 ،  تمت 

املصمدقة على ام يلي :
الشركة  •  فع  أسممل 
لنقله  د هم   2.888.888 قد ه  بمم 
طريق  عن  د هم   15.888.888 إلى 
إدامج االحتيمطي  املتوفر في حسمبمت 

الشركة 
7  ان القمنو5  تغيير الشند   •

األسم�سي للشركة.
تم اإليداع بكتمبة الضشط   .II
الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 
تحت  قم   2823 فبراير   17 يوم 

(59383
تم إيداع التصريح بتعديل   .III
يوم  السجل التجم ي بملدا  الشيضمء 

17 فبراير 2823 تحت  قم 6937.
بمثمبة اعال5

52(I

YF CONSULTING-SERVICES

59DELIVERY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

YF CONSULTING-SERVICES
 N°2 RUE ABOU TAMAM
 , BUREAU N° 04 ، 14000،

KENITRA MAROC
59DELIVERY بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 59 إقماة 

اوالي عشد العزيز بم ع اوالي عشد 

العزيز  قم 4 القنيطرة. 14888 

القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(251

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

59DELIVERY

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

وتوصيل الطرود.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 59 

إقماة اوالي عشد العزيز بم ع اوالي 

 14888 4 القنيطرة.  عشد العزيز  قم 

القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اسعيدات  احالم  السيد)ة(   -

والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 

عيمد  اوالد  الركمبي  دوا   ب:  عنوانه 

 14888 القنيطرة  السفلية  عمار 

القنيطرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسعيدات  احالم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

دوا  الركمبي اوالد عيمد عمار السفلية 

القنيطرة 14888 القنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.6(251

529I

COMPTASIG

ZED TRV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

COMPTASIG

حي  السالم بلوك 14  قم 2 سيدي 

سليمم5 ، 14288، سيدي سليمم5 

املغرب

ZED TRV بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي  

املالحفة زنقة 35  قم )1 - سيدي 

قمسم  16888 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.2(353

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  16 فبراير  املؤ خ في 

اسؤولية  ذات  بركة   ZED TRV

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

املالحفة زنقة  اقرهم اإلجتممعي حي  
 16888 - سيدي قمسم    1( 35  قم 

الكشيرة  الملنمفسة  نتيجة  املغرب 

واألزاة اإلقتصمدية .

و عي5:

و  اعشيش  احمد    السيد)ة( 

 14288 زيد   أوالد  حي  عنوانه)ا( 

)ة(  سيدي سليمم5 املغرب كمصفي 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

حي  وفي   2823 فبراير   16 بتم يخ 
 16888  -  1( 35  قم  املالحفة زنقة 

سيدي قمسم املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم 3).

538I

MHM AUDIT

E-SAFARI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MHM AUDIT
172 ادخل أ، الطمبق الثمني، بقة 
 قم 5، سمحة اوالي  بيد، بم ع 
اوالي  بيد تمم ة ، 12888، تمم ة 

املغرب
E-SAFARI بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الربمط، 

حي الريمض U-II 10100-29 الربمط 
-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
16635

 23 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

E-SAFARI
-        غرض الشركة بإيجمز: - خلق 

وسمئل االتصمل.
- تطوير الششكة الخم جية.

-  قمنة املهن.
- املنصمت الرقمية.

التسويق الششكي ؛  -
- اإلجراءات الرقمية.
- التسويق الرقمي ؛

- التجم ة اإللكترونية،
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 29-U-II 18188 الربمط، حي الريمض

الربمط -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.
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اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الزهراء  فمطمة  السيد)ة(   -
اسيرة   - بريكة  الداودي بصفته)ا( 
زنقة   37 ب:  قم  عنوانه  والكمئن 
الجميل  املنظر  تجزئة  لحسن  ايت 
الربمط   18188 الربمط  السوي�سي   3

املغرب
احمد ااي5 العسري  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
زنقة ايت لحسن تجزئة   37 ب:  قم 
الربمط  السوي�سي   3 الجميل  املنظر 

18188 الربمط املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت       -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الزهراء  فمطمة  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الداودي 
37 زنقة ايت لحسن  عنوانه ب:  قم 
السوي�سي   3 الجميل  املنظر  تجزئة 

الربمط 18188 الربمط املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.16635
531I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

FERME SAFIA 3
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب
FERME SAFIA 3 »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 
الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 
يعقوب املنصو  اقماة االايرة III  قم 

1 الطمبق السفلي اكتب  قم 3 - 
48888 اراكش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.115537

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   87 املؤ خ في 

القرا ات التملية:

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 ( االجتممعية  الحصص  جميع  بيع 

التي يمتلكهم  حصة اجتممعية(   188

 FERME السيد  بيد حسني في بركة

 Mamadi السيد  لفمئدة   SAFIA 3

 DOUMBOUYA

على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 

تحويل املقر االجتممعي الحملي  اميلي: 

املنصو   يعقوب  بم ع  ان  للشركة 

اقماة االايرة III  قم 1 الطمبق السفلي 

اكتب  قم 3 اراكش الى دا  الضيمفة 

الهمبمي  دوا   بويريجة   16  قم 

عمملة اراكش دائرة النخيل اراكش

على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 

استقملة السيد  بيد حسني  اميلي: 

السيد   تعيي5  و  كمسير  اهماه  ان 

اسير    Mamadi DOUMBOUYA

وحيد ملدة غير احددة؛

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

انح توقيع الشركمت املصرفية بشكل 

قيود  أي  بدو5  و  انفصل  و  فردي 

Mamadi DOUMBOUYA للسيد

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية:

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 ,7,  6  ,4 املواد  املوافقة على تعديل 

االسم�سي  النظمم  تحديث  و   17  ,14

للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بمراكش  التجم ية 

2823 تحت  قم 145158.

532I

administrateur

كانوود كندا
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

administrateur
 IMM 5, RESIDENCE JAWHARA,

 APPART 9, GH 22, SIDI
 OTHMANE IMM 5, RESIDENCE

 JAWHARA, APPART 9, GH
 22, SIDI OTHMANE، 20660،

CASABLANCA maroc
كمنوود كندا بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
ليشم 5   قم 3 حي  اسي5 الدا  

الشيضمء - 28813 الدا  الشيضمء  
املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.555377
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( كمملبريت  سينغ 
ان  اجتممعية  حصة   1.888 خيرة 
السيد  لفمئدة   حصة   1.888 أصل 
 8( سينغ خيرة بتم يخ  أامنديب   )ة( 

فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59628).
533I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

 ARCHITECTURE
TEMSAMANE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

 AEX ET COM MAROC AUDIT
ET EXPERTISE

زاوية  بم ع احمد الخماس و بم ع 
ابن كثير إقماة دو8 ام 8  قم 44 ، 

98888، طنجة املغرب
 ARCHITECTURE TEMSAMANE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : زنقة ابن 
توارت إقماة األزهم  بلوك ب الطمبق 

3  قم 72  - 98888 طنجة املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.(9953

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2822 نونبر   13 املؤ خ في 
 ARCHITECTURE TEMSAMANE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ  أسمملهم  الوحيد  الشريك 
اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888
إقماة  توارت  ابن  زنقة  اإلجتممعي 
 -   72 3  قم  األزهم  بلوك ب الطمبق 
98888 طنجة املغرب نتيجة النعدام 

اآلفمق ملواصلة النشمط.
و عي5:

و  الشوعزاتي  كريم    السيد)ة( 
بوبي5  الفو8  زنقة   16 عنوانه)ا( 
فرنسم كمصفي  أثيس-او5    91288

)ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
وفي زنقة ابن   2822 نونبر   2( بتم يخ 
توارت إقماة األزهم  بلوك ب الطمبق 

3  قم 72  - 98888 طنجة املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم )26293.

534I

SIGMA MANAGEMENT PRO SARL AU  

AISSA PARACENTRE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 SIGMA MANAGEMENT PRO
SARL AU
- - ،8 ، -

AISSA PARACENTRE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 96 
املحمايد 2 اراكش. 48888 اراكش
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إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133477

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 AISSA :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

PARACENTRE

-        غرض الشركة بإيجمز: - تمجر 

انتجمت بشه طشية.

ع انتجمت التجميل. - ُاصِنّ

- اركز للعنمية بملجممل.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 48888 2 اراكش.  96 املحمايد   قم 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الز اع  فمطمة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسيرة  بصفته)ا( 
 48888  1321- 2  قم  املحمايد  ب: 

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الز اع  فمطمة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 48888  1321- 2  قم  املحمايد  ب: 

اراكش املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.133477

535I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

انفينيويب
INFINIWEB 

إعال5 اتعدد القرا ات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
5)1 بم ع ز قطوني اقماة 

الز قطوني الطمبق السمد8 ، 
28188، الدا  الشيضمء املغرب

انفينيويب INFINIWEB »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 17 زنقة 
عمر الكندي إقماة  الشحر األبيض 
املتوسط - - الدا الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.6386
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   25 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي:
ان  688حصة  تفويت    •
ليميتد  أنفست  ديو  بركة  طرف 
 DUO INVEST LIMITED ش.م.م 

SARL  لفمئدة السيدة هدى برادة
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تأكيد السيدة هدى برادة   •
غير  ملدة  للشركة  وحيدة  كمسيرة 
بتوقيع  الشركة  تمثل  احدودة • 

الوحيد لسيدة هدى برادة
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
القمنوني  الشكل  تغيير   •
احدودة  بركة  لتصشح  للشركة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد • 
الجديد  األسم�سي  القمنو5  اعتممد 

للشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
ان القمنو5   7 تغيير الشند   •

األسم�سي للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )65)5).

536I

OPERA PROMOTION

 OPERA( أوبرا برمسيون
)PROMOTION

بركة املسمهمة
تأسيس بركة

OPERA PROMOTION
 CASABLANCA ، 20130،

CASABLANCA maroc
 OPERA( 5أوبرا براسيو

PROMOTION( بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الكولي5 
تجزئة 11 الطمبق 1 سيدي اعروف  

28158 الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

55((95
 27 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
أوبرا  تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 
(OPERA PROMOTION( 5براسيو
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االنعمش العقم ي
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
سيدي   1 الطمبق   11 الكولي5 تجزئة 

اعروف  28158 الدا الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

والكمئن   . بصفته)ا(   . السيد)ة(   -
عنوانه ب: . . . .

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة   ABRAR INVEST  -
والكمئن  بريك  بصفتهم  املسمهمة« 
الكولي5  ب:  اإلجتممعي  اقرهم 
 28158 سيدي اعروف    11 تجزئة 
السجل  املغرب  قم  الدا الشيضمء 
 322619 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: ندير عزالدين 
ذات  »بركة   BLAMME  -
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
والكمئن  بريك  بصفتهم  الوحيد« 
أبو  زنقة   9( ب:  اإلجتممعي  اقرهم 
 28378 اعم يف  أندل�سي   سلة 
السجل  املغرب  قم  الدا الشيضمء 
 542669 االقتضمء:  عند  التجم ي 
املمثل الدائم: احمد بكيب بن اعز 
ذات  »بركة   MADE IMMO  -
بصفتهم بريك  املسؤولية املحدودة« 
 46 ب:  اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن 
  6 الرقم   2 الطمبق  ز قطوني  بم ع 
املغرب  قم  الدا الشيضمء   2((18
االقتضمء:  عند  التجم ي  السجل 
احمد  الدائم:  املمثل   556227

الدبراوي  
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
فيصل   قرا�سي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 3 الطمبق   21 إارود  تجزية  ب: 
 28468 جنم5 كمليفو نيم   13 الشقة 

الدا الشيضمء املغرب
الدبراوي   احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
كمليفو نيم  األندلس  تجزية  يمض 

28468 الدا الشيضمء املغرب
ابراهيم   اليعكوبي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 28 العمم ة  سيتي  غولف  ب: 
 271(2 الخضراء  ادينة   4 الشقة 

الدا الشيضمء املغرب
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 أكتوبر   1( بتم يخ 

.55((95

537I

CAF MANAGEMENT

AFRIBAN MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAF MANAGEMENT

الزنقة 37 الرقم 17 حي الهنمء ، 

28218، الدا  الشيضمء املغرب

AFRIBAN MAROC بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة دا  

كنزة  قم 7 بقة 9ا زنقة ابن جمهير 

بو كو5 28218 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572347

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 21 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AFRIBAN MAROC

-        غرض الشركة بإيجمز: جميع 

االنشطة الفالحية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 

ابن  زنقة  9ا  بقة   7 كنزة  قم  دا  

جمهير بو كو5 28218 الدا  الشيضمء 

-

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
السيد)ة(  بيع نمدي  بصفته)ا(   -
تقسيم  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 28218 طنجة    4( البسمتي5  قم 

الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
السيد)ة(  بيع نمدي  بصفته)ا(   -
تقسيم  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 28218 طنجة    4( البسمتي5  قم 

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.572347
53(I

CAF MANAGEMENT

BETA LANGUES PRIVEE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAF MANAGEMENT
الزنقة 37 الرقم 17 حي الهنمء ، 
28218، الدا  الشيضمء املغرب

BETA LANGUES PRIVEE  بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

القد8 زنقة 38 اقماة 3 امند و5 
عي5 الشق - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573833
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 21 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BETA بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 LANGUES PRIVEE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التد يب على اللغة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

امند و5   3 اقماة   38 زنقة  القد8 

عي5 الشق - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الشيضة  بن  اسعود  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 12 اقماة   37 زنقة  العمرية  حي  ب: 

الدا    28218 عي5 الشق    3 الطمبق 

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الشيضة  بن  اسعود  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 12 اقماة   37 زنقة  العمرية  حي  ب: 

الدا    28218 عي5 الشق    3 الطمبق 

الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.573833

539I

REFLET BUILDING

REFLET BUILDING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

REFLET BUILDING
 قم 77 زنقة احمد سميحة 18 

الطمبق 18  قم 57 ، 28888، الدا   
الشيضمء املغرب

REFLET BUILDING بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 77 
زنقة احمد سميحة 18 الطمبق 18 

 قم 57 28888 الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573857
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

REFLET BUILDING
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الترويج للعقم 
وأعممل الشنمء املتنوعة..

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
الطمبق   18 زنقة احمد سميحة   77

18  قم 57 28888 الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
تنو جي  الجليل  عشد  السيد)ة(   -
والكمئن  بريك-اسير  بصفته)ا( 
 7  8 م  االندلس  ديم   ب:  عنوانه 
 28888 بوسكو ة   9 بقة   5 عمم ة 

الشيضمء املغرب.
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ليلى اادة بصفته)ا(  السيد)ة(   -

بريكة والكمئن عنوانه ب: )32 بلوك 

1 نهج عمر الخيمم بئر انز ا5 24888  

الجديدة  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

تنو جي  الجليل  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

5 بقة  عمم ة   7 ديم  االندلس م 8 

9 بوسكو ة 28888 الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.573857

548I

SAGASUD

SUSS BUS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

SAGASUD

بم ع االاير اوالي عشد هللا  قم 23 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

SUSS BUS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي ادينة 
الوفمق  قم 342 - 78888 العيو5 

املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.42693

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2823 فبراير   89 في  املؤ خ 

نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :

الغير  لحسمب  املستخداي5  نقل 

نقل  للمسمفرين  الطرقي  النقل 

الشضمئع .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
21 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4113.
541I

SAGASUD

NEW TAROUD DE SUD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SAGASUD
بم ع االاير اوالي عشد هللا  قم 23 
 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب
NEW TAROUD DE SUD بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
الوحدة  قم 176 71888 بوجدو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44737
في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  
 14 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 NEW بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

TAROUD DE SUD
-        غرض الشركة بإيجمز: ابغمل 

وتجم ة عماة تجهيزات وخدامت
-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 

الوحدة  قم 176 71888 بوجدو  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

58.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 588 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الكوتو  الحشيب  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
زاوية سيدي علي بلغمزي  عنوانه ب: 

3888) تم ودانت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الكوتو  الحشيب  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 (3888 بلغمزي  علي  سيدي  زاوية 

تم ودانت املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44737

542I

SAGASUD

DAOU SUD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SAGASUD

بم ع االاير اوالي عشد هللا  قم 23 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

DAOU SUD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

 1196C قم  C ادينة الوحدة بلوك

78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44733

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 15 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DAOU SUD

نشمط  بإيجمز:  الشركة  غرض   -

نشمط  كل  للشضمئع  الطرقي  النقل 

والدولي  الوطني  بملنقل  يتعلق 

الشحري  الصيد  واللوجستيك 

االحي  صنمعي  تجم ي  نشمط  كل 

وخدامتي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 

 1196C C  قم  ادينة الوحدة بلوك 

78888 العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الضو  الدين  نو   السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 

اكر  زنقة ف تجزئة   84 عنوانه ب: 

اسفي   46888 الشواب  حي  اانية 

املغرب

الضو  الكريم  عشد  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

84 اكر  زنقة ف تجزئة اانية الشواب 

46888 اسفي املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الضو  الدين  نو   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اانية حي  اكر  زنقة ف تجزئة   84

الشواب 46888 اسفي املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44733

543I
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SAGASUD

QOUBA POISSON FISH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SAGASUD

بم ع االاير اوالي عشد هللا  قم 23 

 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب

QOUBA POISSON FISH بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
الخميسمت  قم 117 حي الحجري 

78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44739

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 26 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

QOUBA POISSON FISH

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

السمك  تجم ة  الشحري  الصيد 

بملجملة والتقسيط استيراد وتصدير 

كل  للشضمئع  الطرقي  النقل  نشمط 

نشمط يتعلق بملنقل الوطني والدولي 
تجم ي  نشمط  كل  واللوجستيك 

صنمعي االحي وخدامتي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 
الحجري  حي   117 الخميسمت  قم 

78888 العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ز وال  يوسف  السيد)ة(   -
والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: حي املسيرة الخضراء بم ع 
عالل بن عشد هللا بدو5  قم املر�سى 

78888 العيو5 املغرب
بوجموي  احمد  السيد)ة(   -
والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
بم ع عالل بن عشد هللا  عنوانه ب: 
انزكم5   (6358 الدبيرة   115  قم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ز وال  يوسف  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي املسيرة الخضراء بم ع عالل بن 
 78888 املر�سى  بدو5  قم  عشد هللا 

العيو5 املغرب
بوجموي  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 115 هللا  قم  عشد  بن  عالل  بم ع 

الدبيرة 6358) انزكم5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44739

544I

SAFIGESTRA اكتب سفي جيسترا للمحمسشة

EVOLVENET
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اكتب سفي جيسترا للمحمسشة 
SAFIGESTRA

 N°05 IMM FARAH AV
 KENNIDY VN SAFI ، 46000،

SAFI safi
EVOLVENET بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 44 زنقة 
القشيشمت حي الزاوية اسفي  - اسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

12(91

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

يونيو 2822 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

EVOLVENET

خدامت  غرض الشركة بإيجمز:   -

واالستشم ة  املعلوايمت-البراجة 

املعلوامتية-اصالح وتركيب االالت و 

املعدات 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 44 
 - الزاوية اسفي   القشيشمت حي  زنقة 

اسفي -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عمر برواني  بصفته)ا( 

اسير بريك والكمئن عنوانه ب: 187 

 46888 54 حي الزهو  اسفي   بلوك 

اسفي املغرب

سطيلة  العيم�سي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
زنقة القشيشمت حي الزاوية اسفي    44

46888 اسفي املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عمر برواني  بصفته)ا( 

بلوك   187 اسير والكمئن عنوانه ب: 

46888 اسفي  54 حي الزهو  اسفي  

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 يونيو   18 بتم يخ 

.12(91

545I

إئتممنية  زقي »ذ. زقي هشمم« احمسب اعتمد

 SOCIETE OTHMANIA

IMPORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

إئتممنية  زقي »ذ. زقي هشمم« 

احمسب اعتمد
 قم 17 بقه 15 زنقه انتسيرابي ، 

58888، اكنم8 املغرب

 SOCIETE OTHMANIA IMPORT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : تجزئة 
 قم 9 الحي الصنمعي سيدي بوزكري 

- 58888 اكنم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.25637

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2822 دجنبر   19 في  املؤ خ 

 SOCIETE OTHMANIA حل 

اسؤولية  ذات  بركة   IMPORT

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   25.888  أسمملهم 

الحي   9 اقرهم اإلجتممعي تجزئة  قم 

 58888  - بوزكري  سيدي  الصنمعي 

وجود  لعدم  نتيجة  املغرب  اكنم8 

اعممل.

و عي5:

العلوي زيداني   اد يس   السيد)ة( 

اقماة  ح5  ج   2 بقة  عنوانه)ا(  و 

ايوب ارجم5 58888 اكنم8 املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

تجزئة  وفي   2822 دجنبر   19 بتم يخ 
 قم 9 الحي الصنمعي سيدي بوزكري   

58888 اكنم8 املغرب.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   82 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 4)15.

546I

FIDUCIAIRE BILAL

MBS STORE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE BILAL

 BP S64 MEKNES PRINCIPAL

 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc

MBS STORE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل  قم 
2  قم 48 د ب ولد انصو  الزيتو5 

58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(2(5

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 MBS بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

STORE

-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 
أجهزة االعالايمت و تجم ة كبرى

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
احل  قم 2  قم 48 د ب ولد انصو  

الزيتو5 58888 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العزيز  عشد  الطيبي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
48 د ب ولد انصو   عنوانه ب:  قم 

الزيتو5 58888 اكنم8 املغرب
حسن  الطيبي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 
د ب ولد انصو    4 عنوانه ب:  قم 

الزيتو5 58888 اكنم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العزيز  عشد  الطيبي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الزيتو5  انصو   ولد  د ب   48  قم 

58888 اكنم8 املغرب
حسن  الطيبي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
د ب ولد انصو  الزيتو5   4 ب:  قم 

58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.5(2(5
547I

بركة ألتيرفيد ش.م.م

ZAYANE AGGLOS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة 

بركة ألتيرفيد ش.م.م
زنقة 81  قم 82 حي النجمح 

خنيفرة، 54888، خنيفرة املغرب
ZAYANE AGGLOS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم االجتممعي تزي 

نصملصمل جممعة اوحى الزيمني - 
54888 خنيفرة املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.2199

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 12 ينمير 2823 تمت إضمفة 
إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :

نقل الشضمئع لحسمب الغير.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخنيفرة  بتم يخ 28 فبراير 

2823 تحت  قم 78.

54(I

بركة ألتيرفيد ش.م.م

ZIANI PARC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

بركة ألتيرفيد ش.م.م

زنقة 81  قم 82 حي النجمح 

خنيفرة، 54888، خنيفرة املغرب

ZIANI PARC  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم )3  

زنقة طمنطم5  حي غرنمطة 54458 

اريرت املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.1835

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   12 املؤ خ في 

ZIANI PARC  بركة ذات املسؤولية 

 12.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 
حي غرنمطة  زنقة طمنطم5     3(  قم 

54458 اريرت املغرب نتيجة النعدام 

النشمط .

و عي5:

زيمني  الحسن   اوالي  السيد)ة( 
زنقة طمنطم5     3( و عنوانه)ا(  قم 

اريرت املغرب   54458 حي غرنمطة  

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

  3( وفي  قم   2823 ينمير   12 بتم يخ 

 54458  - زنقة طمنطم5  حي غرنمطة 

اريرت املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتم يخ 28 فبراير 

2823 تحت  قم 65.

549I

STE GCC SARL

STE  IAATA  NEGOCE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE GCC SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 1 ERE ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

STE  IAATA  NEGOCE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الوفمء 

بم ع 81  قم 25 الطمبق االول الدا  

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5176(5

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2821 بتنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

  STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

IAATA  NEGOCE

-        غرض الشركة بإيجمز: الشنمء 

و األبغمل املختلفة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
الوفمء بم ع 81  قم 25 الطمبق االول 

الدا  الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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افونم8  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 45(88 قصر ايت يحيم النيف تنغير 

تنغير املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
افونم8  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 45(88 قصر ايت يحيم النيف تنغير 

تنغير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2821 بتنبر   38 بتم يخ 

.5176(5

558I

NJ BUSINESS

SOLI MEGA TRAV
إعال5 اتعدد القرا ات

NJ BUSINESS
اكمتب ارينم اكتب  قم 19 الطمبق 
التملث بم ع عشد الكريم بنجلو5 
املدينة الجديدة فم8 املغرب، 

38888، فم8 املغرب
SOLI MEGA TRAV »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 8)11 

اقماة الريمض طريق صفرو العمم ة 
 قم 5 الطمبق الثمني - 38888 فم8  

املغرب .
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.62725

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   27 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
ان  للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 
عوينمت   (39 الريمض  قم  اقماة 
الريمض  اقماة   11(8 الى  الحجمج 
الطمبق   5 طريق صفرو العمم ة  قم 

الثمني .

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تفويت حصص 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تحيي5 القمنو5 االسم�سي 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 8)18.

551I

SMCDE

    NOFILTER INVEST«  
»SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

SMCDE
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 »NOFILTER INVEST«    SARL  

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 55 بم ع 
الز قطوني  الطمبق االول  قم 83 

حي املستشفى الدا  الشيضمء، املغرب 
18828 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
571(27

 38 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:    بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

»NOFILTER INVEST«    SARL
-        غرض الشركة بإيجمز: اطو  

عقم ات
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 55 
الطمبق االول  قم  بم ع الز قطوني  
الشيضمء،  الدا   املستشفى  حي   83

املغرب 18828 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 
حصة،   588 ديمب  عثمم5  السيد 

بريك اسير،58.888  د هم 
حصة،   258 السيد يمسي5 عشيد 

بريك اسير، 25.888 د هم
السيد احمد فونمني 258 حصة، 

بريك ، 25.888 د هم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
ديمب  عثمم5  السيد)ة(    -
والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 
 11 بلوك  اقماة بشمب  عنوانه ب:  
2 عي5 السشع الدا  الشيضمء  اشنى ب 

18888 الدا  الشيضمء املغرب
- السيد)ة( يمسي5 عشيد بصفته)ا( 
بريك اسير والكمئن عنوانه ب: ا ض 
 81 الطمبق   8( عمم ة  قم  النجمح 
 18888 الشيضمء  الدا   الشق  عي5 

الدا  الشيضمء املغرب
فونمني  احمد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
بنسليمم5   اركزالسكني فالحي.   ب: 

18888  بنسليمم5  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ديمب  عثمم5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اقماة بشمب بلوك 11 اشنى ب 2 عي5 
الدا    18888 الشيضمء  الدا   السشع 

الشيضمء املغرب
- السيد)ة( يمسي5 عشيد بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب: ا ض النجمح 
عمم ة  قم )8 الطمبق 81 عي5 الشق 
الدا  الشيضمء 18888  الدا  الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.571(27
552I

CABINET CADRE CONSEIL

 DREAM KASBAH AIT BEN
HADDOU SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 DREAM KASBAH AIT BEN

HADDOU SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  ايت 

بن حدو و زازات 45888 و زازات -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

12299

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 DREAM KASBAH AIT BEN

HADDOU SARL

-        غرض الشركة بإيجمز: - دا  

الضيمفة

في  سيمحية  حفالت  تنظيم   -

الطشيعة

- تدبير التراث أو السيمحة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 45888 و زازات  حدو  بن  ايت  دوا  

و زازات -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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عشد  الدين  جممل  السيد)ة(   -
اسير  بريك  بصفته)ا(  الصمدق 
تجزئة   324 والكمئن عنوانه ب:  قم 
و زازات   45888 و زازات   2 الشمس 

املغرب
- السيد)ة( فمطمة الزهراء جمملي 
بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 
حي املقمواة تجزئة الشمس 882  قم 
324 و زازات 45888 و زازات املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عشد  الدين  جممل  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الصمدق 
تجزئة الشمس   324 عنوانه ب:  قم 

2 و زازات 45888 و زازات املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.12299
553I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

TELEMARKETING FNIDEQ
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA
((CABINET COMPTABLE C.C.N

بم ع املوحدين تجزئة االايرة 
الطمبق االول  قم 82،الفنيدق ، 

93188، الفنيدق املغرب
 TELEMARKETING FNIDEQ
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

املوحدين تجزئة االايرة  قم )48 
الطمبق االول  - 93188 الفنيدق 

املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.24353

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 19 دجنبر 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

االايرة  قم  تجزئة  املوحدين  »بم ع 

)48 الطمبق االول  - 93188 الفنيدق 

 1822- »اقماة املسيرة  إلى  املغرب« 

 - أ   (7 22  قم  ينمير بلوك   11 بم ع 

93188 الفنيدق  املغرب ».

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   28 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 2718.

554I

WAY CONSEIL

CONNECT TRAVAUX

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

WAY CONSEIL

 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC

CONNECT TRAVAUX »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزيئة 

 I  - 40160  94 املحمايد 5  قم

اراكش املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(8125

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

وتشعم   2822 دجنبر   17 في  املؤ خ 

تعيي5  تقر   جدد  لتعيي5 اسير)ين( 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 

- ايت يوسف  بيد

- ايت يوسف  عمر

 - CONNECT TRAVAUX بركة 

الكمئن  املحدودة  املسؤولية  ذات 

اقرهم اإلجتممعي ب: تجزيئة املحمايد 

5  قم I  48168  94 اراكش املغرب

عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: 8125)

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 35)144.

555I

afaqconseil

LMIRE ART
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
LMIRE ART بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

احالم 1 زاوية بم ع يعقوب املنصو  
 قم 16 و 28 كيليز اراكش - 48888 

اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.45773

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   18 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
املوان  سلمى  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   (.888
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   (.888
ينمير   18 بتم يخ  قيسوب  احمد 

.2823
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
ينمير   23 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 143978.
556I

afaqconseil

AFRIQUE VOLAILLE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
AFRIQUE VOLAILLE  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الحي 
الصنمعي سيدي غمنم  قم 91 

اراكش - 48888 اراكش املغرب.

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(2341

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2823 ينمير   38 في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

 CAPITAL« 288.888 د هم« أي ان«

عن  د هم«   2.288.888« إلى  د هم« 

إدامج احتيمطي أو أ بمح أو    : طريق 

عالوات إصدا  في  أ8 اململ.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   89 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144653.

557I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

 PULSE بولس بارتنرز

PARTNERS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 PULSE PARTNERS SARL

بولس بم تنرز ش.م.م 

بركة احدودة املسؤولية  أسمملهم 

188.888 د هم

املقر االجتممعي : بمب عشد العزيز ، 

 قم 62،  بم ع أنفم،  الطمبق 6 – 

الدا  الشيضمء

تصفية الشركة

I/ طشقم للقرا  االستثنمئي للشركمء 

لشركمء   ،2822 يونيو   21 بتم يخ 

بركة بولس بم تنرز

  PULSE PARTNERS SARL

بركة احدودة املسؤولية،  أسمملهم 

االجتممعي  اقرهم  د هم   188.888

بملدا  الشيضمء، 62 بمب عشد العزيز ،  

بم ع أنفم،  الطمبق -6 28888  الدا  

الشيضمء  تم اتخمذ القرا ات التملية: 

اصفي  تقرير  على  املصمدقة   -

الشركة   

- إبراء ذاة اصفي الشركة.
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- إعال5 التصفية النهمئية للشركة

الضشط  بكتمبة  اإليداع  تم   /II

الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

(5((49

بتعديل  التصريح  إيداع  تم   III/

الشيضمء  بملدا   التجم ي  السجل 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

6584

بمثمبة اعال5

55(I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

PEOPLECALL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

بم ع املوحدين تجزئة االايرة 

الطمبق االول  قم 82،الفنيدق ، 

93188، الفنيدق املغرب

PEOPLECALL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

املسيرة 22 18 بم ع 11 ينمير بلوك 

22  قم 7)  - 93188 الفنيدق 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.26517

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  19 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم    PEOPLECALL

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

 18  22 املسيرة  اقماة  اإلجتممعي 

 -   (7 22  قم  ينمير بلوك   11 بم ع 

 : الفنيدق املغرب نتيجة ل   93188

- بإ ادة الشركمء.

- عدم انح اإلذ5 بممم سة نشمط 

اركز االتصمل الهمتفي.

اقماة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
املسيرة 22 18 بم ع 11 ينمير بلوك 
الفنيدق   93188  -   (7 22  قم 

املغرب. 
و عي5:

و  الشعيري  يوسف    السيد)ة( 
عنوانه)ا( حي بمب سبتة اليمنس دا نم 
االول  الطمبق  أو  عمم ة   24 ايلوط 
املغرب  الفنيدق   93188  11 بقة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   23 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 2721.
559I

STE FIDUCIAIRE D’AUDIT CHARAKA

MYLIFESTYLE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

 STE FIDUCIAIRE D’AUDIT
CHARAKA

 AV YAKOUB EL MANSOUR
 RESIDENCE AHLAM 1 ENTRÉE

  B BUREAU N° 10 ETAGE 4
 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc
MYLIFESTYLE  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
اوسلم ، تجزئة بلكم  ، الطمبق 

الثملث ، الشقة  قم 14 ، بمب دكملة 
ء  - 48838  اراكش  املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.138245
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 24 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»زنقة اوسلم ، تجزئة بلكم  ، الطمبق 
الثملث ، الشقة  قم 14 ، بمب دكملة 

إلى  املغرب«  اراكش     48838  - ء  

الواقعة  )أطلسة(  املسمة  »امللكية 

بمراكش جليز لونويي زنقة إبن سينم 
 48888  - الطمبق الخماس    51  قم 

اراكش   املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145133.

568I

NORD SERVICES CONSULTING

MCNT LOGISTIQUE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

NORD SERVICES CONSULTING

 11BIS LOT NAHDA RUE 31

 ETAGE 01 APPT 03 - TANGER ،

90000، TANGER MAROC

MCNT LOGISTIQUE SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 11 اكر  

تجزئة التهضة زنقة 31 الطمبق 

االول  قم الشقة 83 طنجة 98888 

طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135819

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 13 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MCNT LOGISTIQUE SARL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الوطني  الصعيد  على  الشضمئع  نقل 

والدولي.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 11 

اكر  تجزئة التهضة زنقة 31 الطمبق 

 98888 83 طنجة  االول  قم الشقة 

طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بهيد   احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 87 17  قم  زنقة  النصر  تجزئة  ب: 

98888 طنجة  املغرب

بهيد  اصطفى  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

 86 12  قم  زنقة  اينم8  تجزئة  ب: 

98888 طنجة  املغرب

- السيد)ة( اريم بهيد بصفته)ا( 

اركز بني  بريكة والكمئن عنوانه ب: 

بكير  62888 النمظو  املغرب

ترزيت  عمئشة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

62888 النمظو   أوالد سملم فرخمنة  

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بهيد   احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 87 17  قم  زنقة  النصر  تجزئة  ب: 

98888 طنجة  املغرب

بهيد  اصطفى  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

 86 12  قم  زنقة  اينم8  تجزئة  ب: 

98888 طنجة  املغرب

- السيد)ة( اريم بهيد بصفته)ا( 

اسير حر والكمئن عنوانه ب: اركز بني 

بكير  62888 النمظو  املغرب



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4488

ترزيت  عمئشة  السيد)ة(   -
اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
 62888 فرخمنة   سملم  أوالد  ب: 

النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.135819
561I

NEW CONNECT CONSULTING

  YASMINE DENTAL CENTER
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

NEW CONNECT CONSULTING
 N°500 1ER ETAGE AV MAKDAD
 LAHRIZI CASABLANCA N°588

 1ER ETAGE AV MAKDAD
 LAHRIZI CASABLANCA،

MAROC 28458، الدا  الشيضمء
  YASMINE DENTAL CENTER
SARL AU بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 178 

بم ع تمزة الطمبق التمني عي5 الشق  
8)284 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(578(8
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   18
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
  YASMINE DENTAL CENTER

SARL AU
-        غرض الشركة بإيجمز: طشيب 
أسنم5 اع اسمعد واحد أو اسمعدين 

أو أكثر وو بة صنمعة األسنم5
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 178 
بم ع تمزة الطمبق التمني عي5 الشق  

8)284 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الزهراء  فمطمة  السيد)ة(   -
والكمئن  اسيرة  بصفته)ا(  يمسمي5 
عنوانه ب: حي النو  اج ا  قم 64 8 

ع 28788 الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الزهراء  فمطمة  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  يمسمي5 
عنوانه ب: حي النو  اج ا  قم 64 8 

ع 28788 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.(578(8
562I

SAGASUD

ASMAK ERRAHALI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SAGASUD
بم ع االاير اوالي عشد هللا  قم 23 
 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب
ASMAK ERRAHALI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
 315F  قم  F  الوكملة 1 بلوك

78888 العيو5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44735

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ASMAK ERRAHALI
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
السمك  تجم ة  الشحري  الصيد 
بملجممة والتقسيط استيراد وتصدير  
كل  للشضمئع  الطرقي  النقل  نشمط 
نشمط يتعلق بملنقل الوطني والدولي 
تجم ي  نشمط  كل  واللوجستيك 

صنمعي االحي وخدامتي
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 315F F  قم   1 بلوك   تجزئة الوكملة 

78888 العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الرحملي  احمد  السيد)ة(   -
والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
تجزئة تمفوكت   411 عنوانه ب:  قم 

االاتداد 44888 الصويرة املغرب
بمسط  جممل  السيد)ة(   -
والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
جممعة  الرواحل  دوا   ب:  عنوانه 

بوكد ة 46888 اسفي املغرب
الرحملي  الركراكي  السيد)ة(   -
والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
بم ع اازوغن   939 عنوانه ب:  قم 

حي السالم 46888 اسفي املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الرحملي  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
االاتداد  تمفوكت  تجزئة   411  قم 

44888 الصويرة املغرب
بمسط  جممل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
دوا  الرواحل جممعة بوكد ة 46888 

اسفي املغرب
الرحملي  الركراكي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بم ع اازوغن حي السالم   939  قم 

46888 اسفي املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44735
563I

LABRASS MULTISERVICES SARL

STE S S T D C I
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
 قم 21 بم ع االاير اوالي عشد هللا ، 

78888، العيو5 املغرب
STE S S T D C I بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الحي 

الحجري زنقة الخميسمت بدو5  قم 
العيو5  - 78888 العيو5 املغرب
تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

44457
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   82
املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 STE S  : بمختصر تسميتهم  اإلقتضمء 

.S T D C I
جميع   : بإيجمز  الشركة  غرض 
أعممل الشنمء واإلنشمء، جميع أعممل 
والطالء،  الصحي  والصرف  الحفر 
االستيراد   ، التجم ة  والسشمكة، 
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املشمني  وصيمنة  إنشمء  والتصدير،  

دهم5  والخمصة،   العماة  اإلدا ية 

زجمج،  حديد،  أعممل  وكهربمء، 

خشبية  نجم ة  الشنمء،  اواد  بيع 

واعدنية، بستنة وبيع نشمتمت، أعممل 

اتنوعة، تركيشمت اتنوعة ، خدامت 

اتعددة....

الحي   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

الحجري زنقة الخميسمت بدو5  قم 

العيو5  - 78888 العيو5 املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السيد خملد ايت الطملب  :  588 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

 588   : للشيش  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

 588  : السيد خملد ايت الطملب   

بقيمة 188 د هم.

السيد لحسن للشيش : 588 بقيمة 

188 د هم.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

وصفمت واواطن الشركمء :

الطملب  ايت  خملد  السيد 

ايت  القليعة  او يس  حي  عنوانه)ا( 

الول  ايت  القليعة   (6356 الول 

املغرب.

عنوانه)ا(  للشيش  لحسن  السيد 

الول  ايت  القليعة  او يس  حي 

6356) القليعة ايت الول املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

الطملب  ايت  خملد  السيد 

ايت  القليعة  او يس  حي  عنوانه)ا( 

الول  ايت  القليعة   (6356 الول 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   27 بتم يخ  االبتدائية بملعيو5  

2823 تحت  قم 99)3.

564I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE ICHRAK PVC SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE ICHRAK PVC SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املسدو ة 

السفلى عي5 عمئشة تيسة تمونمت - - 

تمونمت املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1(73

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   31 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

  SOCIETE ICHRAK PVC SARL

د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 

املسدو ة  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 

تمونمت  تيسة  عمئشة  عي5  السفلى 

: ظروف  تمونمت املغرب نتيجة ل   -  -

العمل السيئة للشركة.

و حدد اقر التصفية ب املسدو ة 

السفلى عي5 عمئشة تيسة تمونمت - - 

تمونمت املغرب. 

و عي5:

و  عربية  احمد   السيد)ة( 

تمونمت  عمئشة  عي5  اركز  عنوانه)ا( 

)ة(  تمونمت املغرب كمصفي   34888

للشركة.

و  اعميلة  عزيز   السيد)ة( 

از اوة  طمهر  اوالد  دوا   عنوانه)ا( 

املغرب  تمونمت   34888 تمونمت 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: املسدو ة السفلى عي5 عمئشة تيسة 

تمونمت.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتم يخ  االبتدائية بتمونمت  

2823 تحت  قم 1).

565I

FIDUCIAIRE BUSINESS CONSEILS

CAFE SKY 677
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE BUSINESS

CONSEILS

 N°138 1ER ETAGE BD

 ZERKTOUNI HAY ESSMAALA

 APPARTEMENT N°2 , SETTAT ،

26000، SETTAT MAROC

CAFE SKY 677 بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

افتمح الخير الشطر 1 الشقعة  قم 

677 26888 سطمت -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

7347

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 27 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 CAFE بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

SKY 677

-        غرض الشركة بإيجمز: اقهى 

و اطعم 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة افتمح الخير الشطر 1 الشقعة 
 قم 677 26888 سطمت -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

كريمي  أاي5  احمد  السيد)ة(   -

للشركة  اسير  و  بريك  بصفته)ا( 

تجزئة الحسنية  والكمئن عنوانه ب: 

الرقم 49 حي علوا5  26888 سطمت 

املغرب

كريمي   اهدي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة الحسنية الرقم 49 حي علوا5  

26888 سطمت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

كريمي  أاي5  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تجزئة الحسنية الرقم 49 حي علوا5  

26888 سطمت املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.7347

566I

AFTISSE CONSEIL

PALETTES MARRAKECH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

AFTISSE CONSEIL

 RESIDENCE AIN HMIDA

 IMMEUBLE 3 APPARTEMENT

 15 . 3ème ETAGE ANGLE

 AVENUE ABDELKRIM EL

 KHATTABI ET AVENUE ALLAL

 EL FASSI MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

PALETTES MARRAKECH بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
األ �سي تجزئة كوثر  قم  /57 

الفخم ة النخيل جنوب  - 48888 
اراكش املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
131991

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2822 غشت   38
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.PALETTES MARRAKECH
تنظيم   : بإيجمز  الشركة  غرض 

الحفالت و التظمهرات
امو5 حفالت.

الطمبق   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
كوثر  قم  /57  تجزئة  األ �سي 
 48888  - جنوب   النخيل  الفخم ة 

اراكش املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
 1.888   : السيد احروش عثمم5 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :
السيد احروش عثمم5 عنوانه)ا( 
تجزئة كوثر  قم  /57 الفخم ة النخيل 

جنوب  48888 اراكش املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
السيد احروش عثمم5 عنوانه)ا( 
تجزئة كوثر  قم  /57 الفخم ة النخيل 

جنوب  48888 اراكش املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
دجنبر   29 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2822 تحت  قم -.
567I

HAYTAM CONSEIL

LI.FLEURE DI PARADIZO.

IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HAYTAM CONSEIL

 Lotissement Loubna 1 45

 Magasin 2 Sidi Maârouf ،

20280، Casablanca Maroc

LI.FLEURE DI PARADIZO.

IMMO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

سواية عمم ة  قم 2) الطمبق 

الثمني بقة  قم 4 حي پممليي 28348 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572897

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LI.FLEURE DI PARADIZO.IMMO

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

حممم عمواي و دوش

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الطمبق   (2 زنقة سواية عمم ة  قم 

 28348 4 حي پممليي  الثمني بقة  قم 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

صمبر  اد يس  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: السمملية 81 زنقة 82  قم 

173  28448 الدا الشيضمء املغرب

- السيد)ة( احمد صمبر بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  اسير  بريك 

اعروف  سيدي   3 لينم  قم  تجزئة 

28528 الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

صمبر  اد يس  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
  173 82  قم  زنقة   81 السمملية  ب: 

28448 الدا الشيضمء املغرب

- السيد)ة( احمد صمبر بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 28528 سيدي اعروف   3 لينم  قم 

الدا الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572897

56(I

gefoco

ENNILI ART
بركة التضمان

تأسيس بركة

gefoco

 N 32 BIS AV LIBERETE QU

 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،

46000، safi maroc

ENNILI ART  بركة التضمان

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بلوك 11 

 قم 42 حي الريمض 46888 أسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة التضمان

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13357

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2822 نونبر   87

التضمان بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 ENNILI ART

-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

األسقف أو الجشص

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بلوك 11  قم 42 حي الريمض 46888 

أسفي -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( جممل النيلي بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  الشركة  اسير 

أسفي   46888 دوا  املكمنسة الغيمت 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

النيلي  جممل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

أسفي   46888 دوا  املكمنسة الغيمت 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 نونبر   87 بتم يخ 

.13357

569I
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HORIZON LINES SARL

AL KHALIJ ACHAMALI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

HORIZON LINES SARL

بم ع احمد اليزيدي، إقماة 

األندلس، بلوك H، الطمبق األ �سي، 
 قم 3 ، 93848، تطوا5 املغرب

AL KHALIJ ACHAMALI بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

احمد اليزيدي، إقماة األندلس، 

بلوك هـ، الطمبق األ �سي،  قم 3 

93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

319(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2822 يوليوز 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AL KHALIJ ACHAMALI

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

الشنمء واألبغمل - نقل الشضمئع

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

األندلس،  إقماة  اليزيدي،  احمد 
 3 األ �سي،  قم  الطمبق  هـ،  بلوك 

93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة(  بيع بوكريع بصفته)ا( 
حي  بريك وحيد والكمئن عنوانه ب: 
  ،24 السواني،  قم  تجزئة  األزهر، 

93888 تطوا5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة(  بيع بوكريع بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب: حي األزهر، 
 93888   ،24 السواني،  قم  تجزئة 

تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 يوليوز   2( بتم يخ 

.319(1

578I

DISTRA CONSEILS

BENID LEVAGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

DISTRA CONSEILS
 قم 2 الطمبق 2 بلوك 21 الحي 

الحسني ، 48888، اراكش املغرب
BENID LEVAGE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  القميد 

حربيل الشو   48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133595
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BENID LEVAGE
-        غرض الشركة بإيجمز: تأجير 
املعدات الصنمعية أو اآلالت- اقمول 
نقل  الشنمء-  او  في االبغمل املختلفة 

الشضمئع - االستيراد والتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

القميد حربيل الشو   48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  بنحدة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

 48888  674 1  قم  تجزئة صوكوام 

اراكش املغرب

حسن  ندهمو  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب: 

زهو  تم كة عمم ة اجموعة 18 بقة 

4 تم كة  48888 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  بنحدة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 48888  674 1  قم  تجزئة صوكوام 

اراكش املغرب

حسن  ندهمو  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زهو  تم كة عمم ة اجموعة 18 بقة 

4 تم كة 48888 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133595

571I

 ALI OULHAJ ( SIMOTIC( BUREAU DE

COMPTABILITE

FRIQUI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 ALI OULHAJ ) SIMOTIC(

BUREAU DE COMPTABILITE

صندوق البريد 318 الرئيسية 

الربيدية ، 52888، الربيدية 

املغرب

FRIQUI بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اراب  قم 

72 توسعة عي5 العمطي 2 52888 

الرابيدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

15999

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

2822 تقر  تأسيس بركة ذات  امي 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

FRIQUI

-        غرض الشركة بإيجمز: اقهى 
,الهندسة املعلوامتية, امو5

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

اراب  قم 72 توسعة عي5 العمطي 2 

52888 الرابيدية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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افريقي  حميد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

  5 بقة   362 1عمم ة  حي املسيرة  ب: 

12888 تمم ة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

افريقي  حميد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي املسيرة 1عمم ة 362 بقة 5 تمم ة 

12888 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 يونيو   86 بتم يخ 

.15999

572I

عشد العزيز خربوف

3MM

إعال5 اتعدد القرا ات

عشد العزيز خربوف

ص ب : 6) ،  قم )16  بم ع 

الحسن الثمني امللعب الشلدي 

تنجداد الربيدية ، 52688، تنجداد 

املغرب

3MM »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 1) 

زنقة اوالي  بيد الشطحمء ا فود - - 

ا فود املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: -.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   89 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

الذي  قرا   قم تفويت الحصص: 

ينص على اميلي:ـ  تم تفويت 58 حصة 

طرف  ان  الحسي5  بويدية  للسيد 

السيد عشد الرحيم كماو�سي.

جديد:  اسير  تعيي5  قرا   قم 
تعيي5  تم  ـ  اميلي:  على  ينص  الذي 
السيد بويدية الحسي5 و السيد عشد 
للشركة  اسيرين  كماو�سي  الرحيم 
ويكفي توقيع احد املسيرين في جميع 

اتفمقيمت الئركة
القمنوني  االطم   تغيير  قرا   قم 
ـ  اميلي:  على  ينص  الذي  للشركة: 
اصشحت  الحصص  لتفويت  نتيجة 

الشركة : بركة احدودة املسؤولية
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
1: الذي ينص  بند  قم الشند  قم 
الشركة بركة احدودة  ـ  على اميلي: 

املسؤولية ,
6: الذي ينص على  بند  قم الشند 
الرحيم  عشد  كماو�سي  السيد  اميلي: 
ـ السيد بويدية الحسي5  5888 د هم 

5888 د هم
7: الذي ينص على  بند  قم الشند 
الرحيم  عشد  كماو�سي  السيد  اميلي: 
58 حصة ـ السيد بويدية الحسي5 58 

حصة
ينص  الذي   :17 الشند  بند  قم 
ان طرف  الشركة  تسير  اميلي:  على 
عشد  كماو�سي  :السيد  السيدين 
و  الحسي5  بويدية  والسيد  الرحيم 

تلتزم الشركة بتوقيع احد املسيرين
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 16 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم )).
573I

سنمب طمك

سناب طاك
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

سنمب طمك
 قم 6 تجزئة بالد التمزي املنضر 

الجميل إقماة يمقوتة 3 الدكم ات ، 
38888، فم8 املغرب

سنمب طمك بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 6 

تجزئة بالد التمزي املنضر الجميل 
إقماة يمقوتة 3 الدكم ات فم8 - 

38888 فم8 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.52443

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   28 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ  الشريك الوحيد سنمب طمك  
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
تجزئة بالد   6 اقرهم اإلجتممعي  قم 
التمزي املنضر الجميل إقماة يمقوتة 3 
الدكم ات فم8 - 38888 فم8 املغرب 
نتيجة ل : غيمب أي نشمط إجتممعي.

 6 التصفية ب  قم  اقر  و حدد 
الجميل  املنضر  التمزي  بالد  تجزئة 
فم8   38888  -   3 يمقوتة  إقماة 

املغرب. 
و عي5:

و  العجو ي  سفيم5   السيد)ة( 
التمزي  بالد  تجزئة   6 عنوانه)ا(  قم 
 3 يمقوتة  إقماة  الجميل  املنضر 
38888 فم8 املغرب  الدكم ات فم8 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6261.
574I

SAGASUD

 GOLD AND SILVER FOR
FISH

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

SAGASUD
بم ع االاير اوالي عشد هللا  قم 23 
 LAAYOUNE، 70000، 5العيو

LAAYOUNE املغرب
 GOLD AND SILVER FOR FISH

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

1588 حي الحجري  قم )1 78888 

العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

445(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 GOLD :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

AND SILVER FOR FISH

-        غرض الشركة بإيجمز: الصيد 

بملجملة  السمك  تجم ة  الشحري 

النقل  وتصدير  استيراد  والتقسيط 

الطرقي الوطني والدولي واللوجستيك 

االحي  صنمعي  تجم ي  نشمط  كل 

خدامتي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 1( الحجري  قم  حي   1588 تجزئة 

78888 العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الرامش  احمد  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: بلوك ب  قم 8) حي اازيل 

بنسركمو 8888) اكمدير املغرب

اغريضو  اد يس  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 

تراست   622 الزنقة  ب:  عنوانه 

6358) انزكم5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الرامش  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي اازيل بنسركمو   (8 بلوك ب  قم 

8888) اكمدير املغرب
اغريضو  اد يس  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
انزكم5   (6358 تراست   622 الزنقة 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.445(7
575I

SKILLS DENTAL LAB

TWO HILL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TWO HILL
- الدا  الشيضمء املغرب - الدا  

الشيضمء املغرب، 28388، 
CASABLANCA MAROC

TWO HILL بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 زنقة 
احمد املجمطي إقماق لزالب الطمبق 

1  قم ) 28188 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(59814
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 TWO بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

HILL
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

أداء االستيراد والتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 13 
لزالب  إقماق  املجمطي  احمد  زنقة 
الدا    28188  ( 1  قم  الطمبق 

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
لحلو  احمد بكيب  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بريك  بصفته)ا( 
 66 تجزئة ال كولي5  قم  عنوانه ب: 

28388 الدا  الشيضمء املغرب
- السيد)ة( احمد لحلو بصفته)ا( 
بريك اسير والكمئن عنوانه ب: إقماة 
بنو كريم ع 3 ب ط 83 بقة 384 جه 

82 28188 الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لحلو  احمد بكيب  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة ال كولي5  قم 66 28388 الدا  

الشيضمء املغرب
- السيد)ة( احمد لحلو بصفته)ا( 
إقماة بنو  اسير والكمئن عنوانه ب: 
كريم ع 3 ب ط 83 بقة 384 جه 82 

28188 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.(59814
576I

SKILLS DENTAL LAB

AWANI SENHAJI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AWANI SENHAJI
- الدا  الشيضمء املغرب - الدا  

الشيضمء املغرب، 28388، 
CASABLANCA MAROC

AWANI SENHAJI بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة لويس 
فيري إقماة البركة 1 عي5 برجة 

28158 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(59214
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 19 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AWANI SENHAJI
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

أداء االستيراد والتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 
لويس فيري إقماة البركة 1 عي5 برجة 

28158 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
انويخ  احمد  السيد)ة(    -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
)1 زنقة النجف حي العمئلة الفرنسية  

28388 الدا  الشيضمء املغرب
أاشم ش  يمسي5  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب: 
إ  حي النسيم إقماة الحدائق عمم ة 
بقة 9 طمبق 4 28858 الدا  الشيضمء 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

انويخ  احمد  السيد)ة(    -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

)1 زنقة النجف حي العمئلة الفرنسية  

28388 الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.(59214

577I

CABINET BAHMAD

BAHIA FRUITS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET BAHMAD

إقماة اراكش بالزا عمم ة د 1 بقة 

ب 21 الطمبق الثمني جليز اراكش 

إقماة اراكش بالزا عمم ة د 1 بقة 

ب 21 الطمبق الثمني جليز اراكش، 

48888، اراكش املغرب

BAHIA FRUITS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 

عشد الكريم الخطمبي إقماة جواد 

عمم ة 189 الطمبق الثملث بقة  قم 

43 جليز  - 48888 اراكش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.98(61

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 

ذات  بركة   BAHIA FRUITS حل 

اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 

اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888

اإلجتممعي بم ع عشد الكريم الخطمبي 

الطمبق   189 عمم ة  جواد  إقماة 

الثملث بقة  قم 43 جليز  - 48888 

اراكش املغرب نتيجة لقرا الشركمء.

و عي5:

و  الراكبي   يونس    السيد)ة( 

عنوانه)ا( النخمخصة قطمع أ  قم 27  

كمصفي  املغرب  القنيطرة   14868

)ة( للشركة.
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و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بم ع  وفي   2822 دجنبر   31 بتم يخ 

جواد  إقماة  الخطمبي  الكريم  عشد 

عمم ة 189 الطمبق الثملث بقة  قم 

43 جليز  - 48888 اراكش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )14512.

57(I

اكتب الحسمبمت املكي

 WOLD IMMOBILIER
HASSAN

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب الحسمبمت املكي

291 بم ع الكرااة انفلو ي فم8 ، 

38888، فم8 املغرب

 WOLD IMMOBILIER HASSAN

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 38E وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قطعة

3 تجزئة املنزه طريق سيدي حرازم 

38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

754(5

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

WOLD IMMOBILIER HASSAN

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

طريق  املنزه  تجزئة   38E 3 قطعة 

سيدي حرازم 38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
العطم ي  حسن  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك   بصفته)ا( 
زنقة جشل تدغير النرجس    2 ب:  قم 

38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العطم ي  حسن  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
زنقة جشل تدغير النرجس    2 ب:  قم 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.754(5
579I

RACHID EL BANNA

 BOULANGERIE PÂTISSERIE
LAKHDIRI SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

EVOLUTION CONSEIL
 complexe Alhobous immeuble

 A N°6 1er Etage Majorelle
 avenue Allal El fassi Marrakech

 ، 40000، MARRAKECH
MAROC

 BOULANGERIE PÂTISSERIE
LAKHDIRI SARL AU بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل  قم 
12 سكنى يمسمي5 االزدهم  اراكش 

4888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1388(3

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 

بركة  تأسيس  تقر    2822 أكتوبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 BOULANGERIE PÂTISSERIE

LAKHDIRI SARL AU

-        غرض الشركة بإيجمز: اخبز 

ان خالل عملية ايكمنيكية )اشغل(  

خمسة  عن  يزيد  ال  ام  توظيف 

أشخمص اعجنمت اشتركة )تصنيع( 

بيع في الشيع بملتجزئة واملعكرونة 

)الشركة املصنعة للشيع بملتجزئة(

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

احل  قم 12 سكنى يمسمي5 االزدهم  

اراكش 4888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  لخديري  السيد)ة(   -

والكمئن  وبريك  ادير  بصفته)ا( 

 57 فينشنزو بيليني  قم  عنوانه ب: 

براتو إيطمليم 59188  براتو  إيطمليم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  لخديري  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فينشنزو بيليني  قم 57 براتو إيطمليم 

59188  براتو  إيطمليم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 أكتوبر   26 بتم يخ 

.1388(3
5(8I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

الدار البيضاء انتيرميدياسيون 
 CASABLANCA كومبني
 INTERMEDIATION

COMPANY
إعال5 اتعدد القرا ات

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
5)1 بم ع ز قطوني اقماة 

الز قطوني الطمبق السمد8 ، 
28188، الدا  الشيضمء املغرب

الدا  الشيضمء انتيرايديمسيو5 
 CASABLANCA كواشني

  INTERMEDIATION COMPANY
»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 179، 

بم ع اوالي الحسن األول الطمبق 
1  - - الدا الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.6518

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2821تم اتخمذ  دجنبر   17 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تأكيد السيد عشد الرحيم   •
اهدي كمسير وحيد للشركة ملدة غير 
الشركة  تمثل  احدودة  • 
الرحيم  لسيدعشد  الوحيد  بتوقيع 

اهدي
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
هيرفي  السمدة   تعيي5   •
Hervé RENAUDIE  وبرت   ينودي 
امثلي5   Robert LEBLANC لوبال5 
هولدينݣ  ايو5  لشركة   جدد 
البسيطة   التوصية  بركة  فرنسم 
   »AON HOLDING France SNC«
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لشركة  الوحيد  الشريك  بصفتهم 
انتيرايديمسيو5  الشيضمء  الدا  
 C A S A B L A N C A اشني كو
 INTERMEDIATION COMPANY

SARL AU
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم .: الذي ينص على اميلي: .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 55))5).

5(1I

اكتب الحسمبمت املكي

 MOUHCINE ET AZIZ
PIECES AUTO

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

اكتب الحسمبمت املكي
291 بم ع الكرااة انفلو ي فم8 ، 

38888، فم8 املغرب
 MOUHCINE ET AZIZ PIECES
AUTO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر  قم 
4 زنقة 18  قم 15 حي ايكو ارجة  

38888 فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

754(9
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 25 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 MOUHCINE ET AZIZ PIECES

AUTO
-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

قطع غيم  السيم ات
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اتجر 
ايكو  حي   15 18  قم  زنقة   4  قم 

ارجة  38888 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الشعرا   احسن  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب: 
18 حي ايكو  15 زنقة  14 عمم ة   قم 

وادي فم8 38888 فم8 املغرب
وبلكم8  عزيز  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
حي وادي فم8   33 25  قم  زنقة  ب: 

38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الشعرا   احسن  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
18 حي ايكو  15 زنقة  14 عمم ة   قم 

وادي فم8 38888 فم8 املغرب
وبلكم8  عزيز  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
حي وادي فم8   33 25  قم  زنقة  ب: 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.754(9
5(2I

gefoco

RED MARINE SERVICE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

gefoco
 N 32 BIS AV LIBERETE QU
 PLATEAU SAFI N 32 BIS AV

 LIBERETE QU PLATEAU SAFI،
46000، safi maroc

RED MARINE SERVICE بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 4 زنقة 

إسممعلية حي جنم5 كلو5 2 46888 

أسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13687

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 RED تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

MARINE SERVICE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التنظيف والتعقيم
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
 2 زنقة إسممعلية حي جنم5 كلو5   4

46888 أسفي -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الكريم  ضوا5  عشد  السيد)ة(   -

والكمئن  الشركة  اسير  بصفته)ا( 
حي  السويس  زنقة   21 ب:  عنوانه 

46888 أسفي  2 أسفي  جنم5 كولو5 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عشد الكريم  ضوا5   السيد)ة(    -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

21 زنقة السويس حي جنم5 كولو5 2 

أسفي 46888 أسفي املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.13687

5(3I

Moumen mohamed

F.B. TRAILERS GYRMANY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Moumen mohamed

الصفم 1 عمم ة i1 الطمبق الرابع  قم 

28 بوسكو ة ، 8)281، بوسكو ة 

املغرب

F.B. TRAILERS GYRMANY بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الحي 

الصنمعي زنمتة الطمبق الرابع 

كلمتر 12488 عي5 حرودة 28638 

املحمدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32429

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 F.B. تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

TRAILERS GYRMANY

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

بيع وبراء   - صنمعة هيمكل العربمت 

املقطو ات  وبشه  املقطو ات 

-االستيراد والتصدير

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الرابع  الطمبق  زنمتة  الصنمعي  الحي 

 28638 حرودة  عي5   12488 كلمتر 

املحمدية -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

288.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

2.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -السيد ام ك ادجيد بمزكونيه 

د هم   188 بقيمة  حصة   1188  :

للحصة.

- الشركة �سي أو �سي فرنسم : 988 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( ام ك ادجيد بمزكونيه 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 28288 املعميف   الفراة  بم ع   63

الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة ذات  �سي او �سي فرنسم   -

بصفتهم بريك  املسؤولية املحدودة« 

بم ع  ب:  اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن 

بونزليزي  75888 بم يس فرنسم  قم 

 - االقتضمء:  عند  التجم ي  السجل 

املمثل الدائم: ام ك ادجيد بمزكونيه 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( ام ك ادجيد بمزكونيه 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 28288 املعم يف  الفراة  بم ع   63

الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.32429

5(4I

CADES SARL

RESO SERVICES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CADES SARL

 --46BD ZERKTOUNI 1ER

 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

RESO SERVICES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 282 

بم ع عشد املوان  قم 5 املغرب  - 

28814 الدا الشيضمء املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.339531

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2823 ينمير   16 في  املؤ خ 

ذات  بركة   RESO SERVICES حل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم 

282 بم ع  وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 

 28814  - 5 املغرب   عشد املوان  قم 

الدا الشيضمء املغرب نتيجة لنتيجة ل 

لحل اسشق

للشركة..

و عي5:

و  وعمول  افتحة   السيد)ة( 

84  قم  زنقة  حي الرجمء  عنوانه)ا(  

)8 ال ايطمج 2 28814 الدا الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 16 ينمير 2823 وفي 282 بم ع 

 28814  - 5 املغرب   عشد املوان  قم 

الدا الشيضمء املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59893).

5(5I

SOFI RIMA

PHIL37 SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SOFI RIMA
صندوق البريد 2436 املدينة 

الجديدة فم8 ، 38888، فم8 
املغرب

PHIL37 SERVICES بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكمتب 
ام ينم الطمبق 3 اكتب 19 بم ع 
عشدالكريم بنجلو5 38888 فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75437
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 27 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PHIL37 SERVICES
-        غرض الشركة بإيجمز: وكملة 

و خدامت االتصمالت
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 19 اكتب   3 الطمبق  ام ينم  اكمتب 
 38888 بنجلو5  عشدالكريم  بم ع 

فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
د هم، - 588 حصة للسيدة عصفو  

ثو ية
- 588 بطلهو فيليب

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

ثو ية  عصفو   السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
33 زنقة بلونش دكمستيل 37388 جو 

ليتو   75888 تو 8 فرنسم

فيليب  بطلهو  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
لينري    1(488 زنقة يفيس لسيل   11

75888 تو 8 فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ثو ية  عصفو   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
33 زنقة بلونش دكمستيل 37388 جو 

ليتو   75888 تو 8 فرنسم

فيليب  بطلهو  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
لينري    1(488 زنقة يفيس لسيل   11

75888 تو 8 فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.75437

5(6I

STE NESMA FINANCE SARL AU

STE SL CALL SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE NESMA FINANCE SARL AU

 LOT RATMA AV ALLAL EL FASSI

 IMM 89 N° 02 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE SL CALL SARL AU بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 

االعممل اد5 بم ك اكتب  قم 14 

الطمبق التمني زنقة سو ية كليز 

اراكش 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

132487
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في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2822 نونبر   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE SL :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

CALL SARL AU

-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

االتصمل 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

اركز االعممل اد5 بم ك اكتب  قم 

الطمبق التمني زنقة سو ية كليز   14

اراكش 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
صبري  يوسف  السيد)ة(   -

السحمودي بصفته)ا( اسير والكمئن 

عنوانه ب: اقماة جواد بقة 3 بم ع 

االاير اوالي عشدهللا اراكش 48888  

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
صبري  يوسف  السيد)ة(   -

السحمودي بصفته)ا( اسير والكمئن 

عنوانه ب: اقماة جواد بقة 3 بم ع 

االاير اوالي عشدهللا اراكش 48888  

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   17 بتم يخ 

.132487

5(7I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

AZRAR HOLDING
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب

AZRAR HOLDING »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 57 بم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 2689 - 

48888 اراكش املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.184223

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   82 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
االعالم بوفمة الشريك املرحوم السيد 
احمد حنيش الدي توفي في )1 ينمير 
2823 تشعم لرسم اال اثة املؤ خ في 25 

ينمير 2823
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
املتوفى:  الشريك  تخصيص حصص 
تقر  توزيع 1.888 سهم تعود الكيتهم 
حنيش  احمد  السيد  له  للمغفو  
على الو ثة حسب الحقوق املمنوحة 
 25 لكل انهم وفق العقد املؤ خ في 
ام   - وعلى النحو التملي:    2823 ينمير 
يصل إلى )/1 لزوجته السيدة حو ية 
عماري ، أي 125 حصة اجتممعية؛ - 
ام يصل إلى )/2 البنه السيد  ضوا5 
 - حصة اجتممعية.   258 حنيش أي 
)/2 البنه السيد زكريمء  ام يصل إلى 
 - حصة اجتممعية.   258 حنيش أي 
البنه السيد طم ق   2/( ام يصل إلى 
؛  حصة اجتممعية   258 أي  حنيش 
- ام يصل إلى )/1 البنته السيدة اال 

حنيش أي 125 حصة اجتممعية.
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
للشركة:  القمنوني  الشكل  تحويل 
تقر  تحويل الشكل القمنوني للشركة 
ان: »بركة ذات اسؤولية احدودة 
دات الشريك الوحيد إلى بركة ذات 
اسؤولية احدودة )SARL («. ستأخذ 

 AZRAR HOLDING« :الشركة اسم

.»((SARL

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

حنيش  طم ق  السيد  تعيي5  تقر  

اديرين  حنيش  زكريمء  والسيد 

اشم كي5 ملدة غير احددة

قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي: 

انح توقيع الشركمت املصرفية بشكل 

اشترك للسيد طم ق حنيش و السيد 

زكريمء حنيش

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

املوافقة على تعديل املواد 1 3 6 7 13 

و تحديث النظمم االسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144944.

5((I

fiducinfo sarlau

AIMOSA CARS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fiducinfo sarlau

 N° B12, Résidence FAJWA,

 Boulevard Hassan II

 MARRAKECH ، 40000،

Marrakech Maroc

AIMOSA CARS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ملحمايد 
3 قم 129 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133415

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AIMOSA CARS
-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
ملحمايد 3 قم 129 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
السماللي احمد ااي5  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
 129 3  قم  املحمايد  ب:  عنوانه 

اراكش 48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
السماللي احمد ااي5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
املحمايد 3  قم 129 اراكش 48888 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133415

5(9I

FIDUCIAIRE ZOHOUR

شركة فيطو م.ج
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE ZOHOUR
 AVENUE ISMILIA 103 BIS
 ZOHOUR 1، 300060، FES

MAROC
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بركة فيطو م.ج بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 2 ب احل 

2 تجزئة السالم طريق صفرو - 
38888 فم8 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.52417
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  89 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
م.ج   فيطو  بركة  الوحيد  الشريك 
اشلغ  أسمملهم 58.888 د هم وعنوا5 
اقرهم اإلجتممعي 2 ب احل 2 تجزئة 
38888 فم8   - السالم طريق صفرو 
املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف 

الدي تأسست ان أجله الشركة
ب   2 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
احل 2 تجزئة السالم طريق صفرو - 

38888 فم8 املغرب. 
و عي5:

و  الحوت   أيوب    السيد)ة( 
اقماة  املجد  قم5  بم ع  عنوانه)ا( 
فم8   38888 طريق صفرو   الوفمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
تجزئة السالم طريق   2 ب احل   2  :

صفرو
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6241.
598I

ASMAA MEDIA GROUP

ALNESIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ASMAA MEDIA GROUP
بم ع صهيب الرواي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�سي الشيضمء، 28888، 
الشيضمء املغرب

ALNESIA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

بريمم اكتب  قم 185 بقة 16 طمبق 

3 زاوية اصطفى املعمني و 11 ينمير 

الدا الشيضمء . الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

578543

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ALNESIA

-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

للترفيه والتسلية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 

بريمم اكتب  قم 185 بقة 16 طمبق 

ينمير   11 زاوية اصطفى املعمني و   3

الدا الشيضمء . الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل      -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال يوجد

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بنشوجيدة   علي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة  العرفم5 فيال  قم ) بوسكو ة 

النواصر  - الشيضمء املغرب

سم ة  بدي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة  العرفم5 فيال  قم ) بوسكو ة 

النواصر  - الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

املسؤولية  ذات  »بركة    -
والكمئن اقرهم   - بصفتهم  املحدودة« 
السجل  -  قم   -  -  - ب:  اإلجتممعي 
املمثل   - االقتضمء:  عند  التجم ي 

الدائم: - 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بنشوجيدة   علي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة  العرفم5 فيال  قم ) بوسكو ة 

النواصر  - الشيضمء املغرب
سم ة  بدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة  العرفم5 فيال  قم ) بوسكو ة 

النواصر  - الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.578543

591I

global compta et conseils

SSA INVESTORS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

global compta et conseils
18,بم ع ابن توارت الطمبق الثمني ، 

98888، طنجة املغرب
SSA INVESTORS SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي طريق 

تطوا5 اجمع ابن بطوطة الطمبق 3 
 قم 62 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
135853

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 
بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 SSA تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

.INVESTORS SARL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الترويج للعقم ي والشنمء 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: طريق 

 3 تطوا5 اجمع ابن بطوطة الطمبق 

 قم 62 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

4.422.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

44.228 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سعيد  والعملي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

 32888 اازو 5  احدوبن  حي  ب: 

الحسيمة املغرب

هشمم  والعملي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

هولندا 1899 ااسطردام هولندا

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ابراهيم  والعملي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 32888 اازو 5  احدوبن  حي  ب: 

الحسيمة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.135853

592I
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RAIDNETSMART SARL AU

RAIDNETSMART
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

RAIDNETSMART SARL AU

98 العمم ة ESSAFIA 31-LC7   حي 

األغرا8 ارتيل عمملة املضيق، 

93158، ارتيل املغرب

RAIDNETSMART بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 98 

بملعمم ة Essafia31-LC7    بمرتيل 

حي األغرا8  93158 ارتيل -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2(61

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )1 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

RAIDNETSMART

-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

املواد الغذائية بملتقسيط

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 98 

بمرتيل      Essafia31-LC7 بملعمم ة 

حي األغرا8  93158 ارتيل -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

النصلوبي  لكشيرة  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيدة  بريكة  بصفته)ا( 

  1 الحسنية   3 انم ة   57 ب:  عنوانه 

38)28 املحمدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( نبيل سعيد بصفته)ا( 

 3 انم ة   57 اسير والكمئن عنوانه ب: 

الحسنية 1 38)28 املحمدية املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.2(61

593I

بركة احمسشة صميم

 SOCIETE ORIENTALE

 DES TRAVAUX

 D›ASSAINISSEMENT ET DE

L›EAU POTABLE -SOTAEP-

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بركة احمسشة صميم

بم ع الد فوفي عمم ة السعمدة 

الطمبق الثملث  قم 6 ، 68888، 

وجدة اغرب

 SOCIETE ORIENTALE DES

 TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

 ET DE L’EAU POTABLE

SOTAEP-SARL- بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

جيش التحرير إقماة اهداوي الطمبق 

4 الشقة 19  - 68888 وجدة 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.29735

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   26 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

تفويت السيد )ة( اشم ك  صمديق 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   678

678 حصة لفمئدة  السيد )ة(  جواد  

جهري بتم يخ 26 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   89 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2539.

594I

اكتب الريمني للمحمسشة

 STE YOUCHA HOUSE SARL
AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

اكتب الريمني للمحمسشة
بم ع احمد داود  قم238  تطوا5 ، 

93848، تطوا5 املغرب
 STE YOUCHA HOUSE SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
كولخيو انطرنمدو زنقة 33 طريق 

الركميع الطمبق األول طنجة 98888 
طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135143
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   31
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

YOUCHA HOUSE SARL AU
-        غرض الشركة بإيجمز: تشييد 

املشمني
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 33 زنقة  انطرنمدو  كولخيو  تجزئة 
طنجة  األول  الطمبق  الركميع  طريق 

98888 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بهيري  يوسف  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  اسمهم  بصفته)ا( 

بم ع  كلتوم  أم  تجزئة  ب:  عنوانه 

ارتيل   4 بقة   2 ط   2( النيجر  قم 

93158 ارتيل املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بهيري  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تجزئة أم كلتوم بم ع النيجر  قم )2 

ارتيل   93158 ارتيل   4 بقة   2 ط 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.135143

595I

NA CONSEIL

 The Boho Lab Marrakech
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

NA CONSEIL

 marrakeh marrakeh، 40000،

marrakech MAROC

  The Boho Lab Marrakech SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املتجر 

في الطمبق األ �سي N 517 الحي 

الصنمعي سيدي غمنم اراكش 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133515
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بمقت�سى  عقد اوثق اؤ خ في 26 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 The تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 Boho Lab Marrakech SARL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االستيراد والتصدير )تمجر أو وسيط(

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 N 517 األ �سي  الطمبق  في  املتجر 

الحي الصنمعي سيدي غمنم اراكش 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حمزة  املنشهي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 2 النخيل  برج  اقماة   56 فيال  قم 

اراكش   48888 اراكش  الجنوبي 

املغرب

ااي5  الطمهر  بن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

كندا ه 3 ك 1 و ) كندا كندا

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حمزة  املنشهي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 2 النخيل  برج  اقماة   56 فيال  قم 

اراكش   48888 اراكش  الجنوبي 

املغرب

ااي5  الطمهر  بن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

كندا ه 3 ك 1 و ) كندا كندا.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.133515

596I

ائتممنية الفضيلة

OJAD VOYAGE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ائتممنية الفضيلة

 قم 529 بقة  قم 4 الطمبق 

2 الوحدة 5 بم ع عالل الفم�سي  

اراكش ، 48878، اراكش املغرب

OJAD VOYAGE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل 

التجم ي عمم ة االتفمق  قم املحل 

53 املحمايد 46888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133565

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 OJAD اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

VOYAGE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

املقمول في النقل السيمحي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: احل 

التجم ي عمم ة االتفمق  قم املحل 53 

املحمايد 46888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( اوتقي عمر بصفته)ا( 
بن  حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 
اراكش   46888   437 تمبفي5  قم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( اوتقي عمر بصفته)ا( 
بن  حي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
اراكش   46888   437 تمبفي5  قم 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133565
597I

ائتممنية الفضيلة

PLN.COM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ائتممنية الفضيلة
 قم 529 بقة  قم 4 الطمبق 

2 الوحدة 5 بم ع عالل الفم�سي  
اراكش ، 48878، اراكش املغرب
PLN.COM بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة 

بملطمبق األ �سي  دوا  الشمبم جممعة 
سعمدة 46888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133343
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PLN.COM

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

املقمول في األبغمل املختلفة أو الشنمء

الششكمت  تركيب  في  املقمول 

وتجميعهم والهندسة العمواية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 

بملطمبق األ �سي  دوا  الشمبم جممعة 

سعمدة 46888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السالم  عشد  بدوز  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك  والكمئن عنوانه ب:  

 46888 جممعة سعمدة  دوا  الشمبم  

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السالم  عشد  بدوز  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

 46888 جممعة سعمدة  دوا  الشمبم  

اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.133343

59(I
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AMELUM

AMELUM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

AMELUM
تقمطع زنقة األاير اوالي عشد هللا و 
زنقة النخلة عمم ة 1 طمبق 4 الشقة 

7 الدا  الشيضمء ، 28888، الدا  
الشيضمء املغرب

AMELUM بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تقمطع 
زنقة األاير اوالي عشد هللا و زنقة 
النخلة عمم ة 1 طمبق 4 الشقة 7 

الدا  الشيضمء 2888  الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
571477

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AMELUM
-        غرض الشركة بإيجمز: نجم ة 
الشنمء  اعممل  وجميع  االليمينيوم 
التي  العمليمت  .وبصفة عماة جميع 

لهم صلة بمملوضوع اعاله
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
تقمطع زنقة األاير اوالي عشد هللا و 
4 الشقة  1 طمبق  زنقة النخلة عمم ة 
7 الدا  الشيضمء 2888  الدا  الشيضمء
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

اراد  املسعودي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الدا   االلفة   165 بهوبة  قم  دوا  
الشيضمء  الدا    28888 الشيضمء 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اراد  املسعودي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الدا   االلفة   165 بهوبة  قم  دوا  
الشيضمء  الدا    28888 الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.571477

599I

COTEXPER

CAP BERRY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

COTEXPER
 RUE YACOUB MARINI 2(

 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH
MAROC

CAP BERRY بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 14 زنقة 
اوالي علي بقة ) اكتب 18 جليز  - 

48888 اراكش املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.111779

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تغيير   2823 ينمير   89 في  املؤ خ 
نشمط الشركة ان »تصدير املنتجمت 
»استغالل  إلى  الطمزجة«  الز اعية 

ضيعة فالحية«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 4)1451.
681I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

INFINIWEB انفينيويب
إعال5 اتعدد القرا ات

INFINIWEB SARL
انفينيويب

بركة احدودة املسؤولية  أسمملهم 
188.888 د هم

   املقر االجتممعي : 17 زنقة عمر 
الكندي إقماة  الشحر األبيض 

املتوسط  2 2- السفلي بو كو5 الدا  
الشيضمء

تحرير  بع ان اشلغ  أسممل الشركة 
الجمع  احضر  بمقت�سى   .I
بركة  لشركمء  اإلسثتنمئي،  العمم 
 INFINIWEB SARL انفينيويب 
تمت    ، دجنبر2822   38 بتم يخ    ،

املصمدقة على ام يلي :
ان  املتشقي  تحرير  بع   •
و  املكتتب  الشركة  اشلغ  أسممل 
25.888 د هم  الغير ادفوع بمم قد ه 
اقمبل ديو5 ثمبتة  سمئلة و استحقة 

ان طرف الشركمء. 
7  ان القمنو5  تغيير الشند   •

األسم�سي للشركة.
تم اإليداع بكتمبة الضشط   .II
بمملحكمة التجم ية بملدا الشيضمء يوم 
14 فبراير2823 تحت  قم 659)5). 
تم إيداع التصريح بتعديل   .III
يوم  بملدا الشيضمء  التجم ي  السجل 

14 فبراير 2823  تحت  قم 6385.
بمثمبة اعال5

683I

ELJAMHARI CONSULTING

تكستيل هارون
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ELJAMHARI CONSULTING
 RESIDENCE ASMAA  DAR

 TOUZANI ، 2230، CASABLNCA

MAROC

تكستيل هم و5 بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 67 ، 

زنقة عزيز بالل، الطمبق 2،  قم 3، 

املعم يف، الدا  الشيضمء 28338 

الدا  الشيضمء اململكة املغربية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5719(3

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   19

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

تكستيل هم و5

-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

ع املالبس استو د  و ُاصّنِ

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
67 ، زنقة عزيز بالل، الطمبق 2،  قم 

 28338 الدا  الشيضمء  املعم يف،   ،3

الدا  الشيضمء اململكة املغربية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( هشمم خلفي بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: 332 تجزئة 

السعمدة سيدي بنو  24358 سيدي 

بنو  اململكة املغربية

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( هشمم خلفي بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب: 332 تجزئة 
السعمدة سيدي بنو  24358 سيدي 

بنو  اململكة املغربية.
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.5719(3
686I

ASMAA MEDIA GROUP

EB FLEG
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ASMAA MEDIA GROUP
بم ع صهيب الرواي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�سي الشيضمء، 28888، 
الشيضمء املغرب

EB FLEG بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 
بريمم اكتب  قم 185 بقة 16 طمبق 
3 زاوية اصطفى املعمني و 11 ينمير 

الدا الشيضمء - الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
571859

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

EB FLEG
-        غرض الشركة بإيجمز: استراد 

و تصدير الفواكه و الخضر 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 
بريمم اكتب  قم 185 بقة 16 طمبق 
ينمير   11 زاوية اصطفى املعمني و   3

الدا الشيضمء - الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال يوجد
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( اليزيد بنونة بصفته)ا( 
اقماة   ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 
بريستيج عمم ة اوه طمبق 2 بقة 24 

عي5 الشق - الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
اسؤولية  ذات  »بركة   -  -
الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 
اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن   - بصفتهم 
-  قم السجل التجم ي عند   -  -  - ب: 

االقتضمء: - املمثل الدائم: - 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( اليزيد بنونة بصفته)ا( 
QUALITE والكمئن عنوانه ب: اقماة  
بريستيج عمم ة اوه طمبق 2 بقة 24 

عي5 الشق - الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571859
687I

ACCOUNT BUISNESS SERVICE

اكونط بيزنيس سيرفس
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

ACCOUNT BUISNESS SERVICE
 IMM 18 1 ER ETAGE BUREAU
 5 ARD AABDI MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
اكونط بيزنيس سيرفس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوا5 اقرهم االجتممعي إقماة 

 قم )1 الطمبق 1 اكتب  قم 5 

تجزئة أ ض العشدي املسم  اراكش - 

48888 اراكش .

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.138593

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 26 دجنبر 2822 تم تحويل 

الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   26 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 1896.

68(I

THE PHYTO FUEL SARL  

THE PHYTO FUEL SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

THE PHYTO FUEL SARL

 LOT RIYAD 1 , 1er  ETAGE

 N° 135 BIR JDID EL JADIDA

 CAPITAL 10 000.00 DHS،

24150، BIR JDID MAROC

THE PHYTO FUEL SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي التجزئة 

 يمض 1 الطمبق1  قم 135 

الشئرالجديد الجديدة   

24158 الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28299

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 THE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

.PHYTO FUEL SARL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

 LA PRODUCTION  ET LA

 FABRICATION DES GRANULES

DE BOIS

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 135 الطمبق1  قم   1 التجزئة  يمض 

الشئرالجديد الجديدة   

24158 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نبيل  السقوقع  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
غرنمطة  قم  اقماة  االندلس   يمض 

16 كمليفو نيم 28158  الدا الشيضمء 

املغرب

عثمم5  السقوقع  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
غرنمطة  قم  اقماة  االندلس   يمض 

16 كمليفو نيم 28158  الدا الشيضمء 

املغرب

سفيم5  السقوقع  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
غرنمطة  قم  اقماة  االندلس   يمض 

16 كمليفو نيم 28158  الدا الشيضمء 

املغرب

زكريمء  السقوقع  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
غرنمطة  قم  اقماة  االندلس   يمض 

16 كمليفو نيم 28158  الدا الشيضمء 

املغرب

نزهة  سكرابي  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 
غرنمطة  قم  اقماة  االندلس   يمض 

16 كمليفو نيم 28158  الدا الشيضمء 

املغرب.
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الشركمء  حول  بيمنمت        -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

نبيل  السقوقع  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
ب:  يمض االندلس اقماة غرنمطة  قم 

16 كمليفو نيم 28158  الدا الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.28299

689I

CABINET RAMI EXPERTISE

LATITECH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

CABINET RAMI EXPERTISE

  Espace Rihab Fés, Avenue Allal

 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،

Fés, Maroc

LATITECH بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 44 

بم ع احمد السالوي - 38888 فم8 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.61665

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   16 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

LATITECH  اشلغ  أسمملهم 188.888 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

 38888  - بم ع احمد السالوي   44

إنشمء  تم   : ل  نتيجة  املغرب  فم8 

م ولم تشدأ نشمطهم.
ً
الشركة حديث

 44 و حدد اقر التصفية ب  قم 

بم ع احمد السالوي - 38888 فم8 

املغرب. 

و عي5:
و  بنيس   بسمة   السيد)ة( 
زنقة  ملسفر  تجزئة   21 عنوانه)ا( 
  38888 االوداية طريق ايموزا  فم8 

فم8  املغرب كمصفي )ة( للشركة.
صقلي حسيني   حمزة    السيد)ة( 
كنو5  الفقيه  زنقة   11 عنوانه)ا(  و 
املغرب  فم8    38888 بو امنة  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6248.

618I

KHEIR-CONSULTING

RESTO MONT NIMBA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KHEIR-CONSULTING
57 بم ع الد فوفي عمم ة الدوحي 
الطمبق 2  قم 6 وجدة ، 68888، 

وجدة املغرب
RESTO MONT NIMBA بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي وجدة 

48 بم ع اولويم لي ايريس 68888 
وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
48613

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

RESTO MONT NIMBA
-        غرض الشركة بإيجمز: اطعم 

)سنمك(
خدامت املطمعم املتنقلة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: وجدة 

 68888 ايريس  لي  اولويم  بم ع   48

وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

كمبمسم5  ابراهيمم  السيد)ة(   -

بريك  و  اسير  بصفته)ا(  سماشو 

حي  بشم   زنقة  ب:  عنوانه  والكمئن 

العيو5   81 الشقة   81 الوحدة 

68888 وجدة املغرب

اداام كمنتي بصفته)ا(  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بريكة 

االندلس زنقة الضحى 1  قم 3 وجدة 

68888 وجدة املغرب

دواشويم  كم يفم  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

 3 1  قم  حي االندلس زنقة الضحى 

وجدة 68888 وجدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

كمبمسم5  ابراهيمم  السيد)ة(   -

QUALITE والكمئن  سماشو بصفته)ا( 

عنوانه ب: زنقة بشم  حي الوحدة 81 

وجدة   68888 العيو5   81 الشقة 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.48613

611I

OUR EXPERT

XAF TECHNOLOGY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

OUR EXPERT

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

XAF TECHNOLOGY بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 7 

تجزئة 399 الحي الصنمعي املسم  

- اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1335(1

 89 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 XAF تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

TECHNOLOGY

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الهندسة واالستشم ات. 

- خدامت التد يب والشهمدة 

تصميم وتصنيع وبيع املنتجمت   -

واألنظمة التكنولوجية 

- االستيراد والتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

الحي الصنمعي املسم    399 تجزئة   7

- اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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اكعيليل  عشم8  السيد)ة(    -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
تجزئة كنز الهشة  قم 37 تمم ة 12888 

تمم ة املغرب
بلكشير   املصطفى  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
تجزئة 9 يوليوز عمم ة 1 بقة 2 تمم ة 

12888 تمم ة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اكعيليل  عشم8  السيد)ة(    -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
تمم ة   37 الهشة  قم  كنز  تجزئة  ب: 

12888 تمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.1335(1
612I

اكتب املحمسشة

 SOCIETE TIZI BODRIS
 POUR CONSTRUIRE

PUBLIQUE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اكتب املحمسشة
بم ع جو5 كينيدي عمم ة أعراب 
الطمبق األول  قم ب4 ، 35888، 

تمزة املغرب
 SOCIETE TIZI BODRIS POUR

  CONSTRUIRE PUBLIQUE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : اجدير 
املركز أكنول تمزة - - تمزة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.3383
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  12 دجنبر  املؤ خ في 
 SOCIETE TIZI BODRIS POUR
  CONSTRUIRE PUBLIQUE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 

وعنوا5  د هم   48.888  أسمملهم 
اقرهم اإلجتممعي اجدير املركز أكنول 

لعدم  نتيجة  املغرب  تمزة   -  - تمزة 

املردودية.

و عي5:

و  اقنوش  ابراهيم    السيد)ة( 

دوا  تيزي بود يس اجدير  عنوانه)ا( 

تمزة 35888 تمزة املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

وفي اجدير   2822 دجنبر   12 بتم يخ 

تمزة   35888  - تمزة  أكنول  املركز 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بتمزة   االبتدائية 

2823 تحت  قم 52/2823.

613I

CONSULTING & FICO FES sarl

صوفيفارم
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

CONSULTING & FICO FES sarl

 N°1 IMM. 9 AVENUE IMAM ALI

V.N. FES ، 30000، FES MAROC

صوفيفم م بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 79 بم ع 

املحد الطمبق 4  قم 7  - 38888 

فم8 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.44(35

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ  صوفيفم م   الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

املحد  بم ع   79 اإلجتممعي  اقرهم 
فم8   38888  -   7 4  قم  الطمبق 

املغرب نتيجة ل : لم تزاول أي نشمط 

لحد األ5 .

و حدد اقر التصفية ب 79 بم ع 

املحد الطمبق 4  قم 7  - 38888 فم8 

املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( صالح الدين   سويدين 
حي واد   ( زنقة   67 و عنوانه)ا(  قم 

38888 فم8 املغرب كمصفي  فم8  

)ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 

79 بم ع املحد الطمبق 4  قم 7 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 1113/2823.

616I

ااغم  عشد الغمفو 

KAMDIST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ااغم  عشد الغمفو 

بم ع الجيش امللكي اقماة النو   قم 

1 الطمبق االول تطوا5 ، 93888، 

تطوا5 املغرب

KAMDIST بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع  

غرنمطة  قم 29 الطمبق الثمني 

تطوا5 بم ع  غرنمطة  قم 29 

الطمبق الثمني تطوا5 93888 املغرب 

تطوا5.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.25123

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   26 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

الرزاق   عشد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   58 السمموي  

)ة(  السيد  حصة لفمئدة    58 أصل 

صمبر  اصملح  بتم يخ 26 ينمير 2823.

عشدالزاق  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتممعية ان   58 السمموي  
)ة(  السيد  حصة لفمئدة    58 أصل 
حمزة  اصملح  بتم يخ 26 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   15 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 1))2.

617I

زوبير بوتغمم8

STE D.L LAG
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

زوبير بوتغمم8
اكنول املركز تمزة ، 35858، تمزة 

املغرب
STE D.L LAG بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

تغز اتي5 اكزنمية الجنوبية  اكنول 
تمزة  35888 تمزة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6((3
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 21 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

STE D.L LAG
-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

االاتعة
نقل الشضمئع لحسمب الغير 

االستراد والتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  
اكنول  الجنوبية   اكزنمية  تغز اتي5 

تمزة  35888 تمزة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.
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-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اد يس  ملريط  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

سلوا5   82 بوستة  تو يرت  حي  ب: 

النمظو   35888 النمظو  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اد يس   ملريط  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

سلوا5   82 بوستة  تو يرت  حي  ب: 

النمظو   35888 تمزة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.6((3

61(I

ديوا5 الخدامت

GHARB LIVRAISON
بركة التضمان
تفويت حصص

ديوا5 الخدامت

بم ع احمد الخماس  قم 94 سيدي 

قمسم ، 16888، سيدي قمسم 

املغرب

GHARB LIVRAISON بركة 

التضمان

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املجموعة 

ا  قم )3 اكر  حي الكوش - 16888 

سيدي قمسم املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.266(1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   27 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

االله  عشد  )ة(  السيد  تفويت 
لعطل 49 حصة اجتممعية ان أصل 
)ة( كريم  السيد  188 حصة لفمئدة  

بنحيمود بتم يخ 27 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 15 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم 8).
619I

ديوا5 الخدامت

GHARB LIVRAISON
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

ديوا5 الخدامت
بم ع احمد الخماس  قم 94 سيدي 

قمسم ، 16888، سيدي قمسم 
املغرب

GHARB LIVRAISON بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املجموعة 
ا  قم )3 اكر  حي الكوش - 16888 

سيدي قمسم املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.266(1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم  فع   2823 ينمير   27 في  املؤ خ 
 أسممل الشركة بمشلغ قد ه »98.888 
د هم« أي ان »CAPITAL د هم« إلى 
»188.888 د هم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  االبتدائية بسيدي قمسم  

فبراير 2823 تحت  قم 8).
628I

FIDUCIARE ECF

SOCIETE KALP
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIARE ECF
 BOULEVARD HAJ OMAR 146

 RIFII BEN JDIA ، 20120،
CASABLANCA MAROC

SOCIETE KALP »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

الز قطونى  قم 46 الطم بق 2  قم 

6 - - الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.523323

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   15 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

حصة   1888 تفويت  على  املوافقة 

احسم5  اولشكر  للسيد  اجتممعية 

لصملح السيد عرسة بوعشيد السيدة 

بلغملية  والسيدة  طملب  قية  آيت 

بهيجة

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

استقملة السيد اولشكر احسم5 ان 

تسيير الشركة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 السيد  عرسة بوعشيد اسييرا 

للشركة

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تغيير الشكل القمنوني للشركة

قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي:  

 BIDAS PROتغيير اسم الشركة

قرا   قم 6: الذي ينص على اميلي: 

انعش  الشركة:  نشمط  في  تغيير 

عقم ي وأبغمل اتنوعة

قرا   قم 7: الذي ينص على اميلي: 

تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

ذات  بركة  بكل  الشركة  تتخذ 

للقواني5  تخضع  اسؤولية احدودة 

املغربية  اململكة  في  بهم  املعمول 

ونظماهم األسم�سي

بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 

أو  املغرب  في  سواء  الشركة  غرض 

وأبغمل  عقم ي  انعش  الخم ج:  في 

اتنوعة.

بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 
   BIDAS هو   الشركة  اسم  سيكو5 

PRO
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 
الشركة  لهذه  بملنقد  املسمهمة  تم 
بوعشيد  عرسة  خالل:السيد  ان 
السيدة أيت  بمشلغ …58888 د هم.  
طملب  قية ان اشلغ … 25888 د هم  
 … اشلغ  ان  بهيجة  بلغملية  السيدة 

25888 هم
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي:   
امئة  بمشلغ  اململ  تحديد  أ8  تم 
اقسم   ، د هم   )100،000.00( ألف 
اجتممعية  حصة   )1888( ألف  إلى 
بممئة )188( د هم لكل انهم ، ارقمة 
قشل:  ان  املوكة   1888 إلى   1 ان 
حصة   588 بوعشيد   السيدعرسة 
اجتممعية.  السيدة أيت طملب  قية 
السيدة  اجتممعية.  حصة   258  ...
بلغملية بهيجة 258 حصة اجتممعية

بند  قم 16: الذي ينص على اميلي: 
استقملة السيد اولشكر احسم5 ان 

تسيير الشركة
على  ينص  الذي   :16 بند  قم 
عرسة بوعشيد  تعيي5 السيد   اميلي: 

اسييرا للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59765).
621I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

CHAAF ASSISTANCE
إعال5 اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
CHAAF ASSISTANCE »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: عند اركز 

 CENTRE D’AFFAIRE الخدامت
DAY MULTI SERVICES الحي 

االدا ي الطمبق 3 تجزئة العثممنية  - 
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23888 بني االل املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.18133

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   16 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 
االجتممعي  املقر  تحويل  اميلي: 
الخدامت  اركز  عند  ان  للشركة 
 CENTRE D’AFFAIRE DAY MULTI
 3 الطمبق  االدا ي  الحي   SERVICES
تجزئة العثممنية بني االل الى  قم 55 

انزه االطلس بني االل
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
توسيع النشمط اضمفة صيمنة وبيع 

اجزاء السيم ات
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 

انشطة الشركة 
بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

املقر االجتممعي للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني االل  بتم يخ 86 فبراير 

2823 تحت  قم 1451.
622I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

TIKHFIST BTP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR
SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1
 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC
TIKHFIST BTP بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عند 

طم جيت اب بقة 2 عمم ة  قم 6 
تجزئة اسممء  23888 بني االل -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

136(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TIKHFIST BTP

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االبغمل املختلفة او الشنمء

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عند 

 6 عمم ة  قم   2 اب بقة  طم جيت 

تجزئة اسممء  23888 بني االل -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لفضملي  احمد  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  اسمهم  بصفته)ا( 

عنوانه ب: حي اليمسمي5 سيدي علي 

بنعدي  23558 سوق السبت املغرب

ايمن يقي5 بصفته)ا(  السيد)ة(   -

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسمهم 

 4 الرقم   12 بلوك  االايرة لالعمئشة 

23888 بني االل املغرب
العطموي  املهدي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسمهم  بصفته)ا( 

 23558 حي الهدى سوق السبت  ب: 

سوق السبت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لفضملي  احمد  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

ب: حي اليمسمي5 سيدي علي بنعدي  

23558 سوق السبت املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.136(7

623I

EGSM

VERSION MARRAKECH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

EGSM
 RUE Med EL BEQUAL, IMM.

 CLARISSE,  2EME ETAGE, APPT.
N°04, GUELIZ ، 40000، اراكش 

املغرب
VERSION MARRAKECH بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : زنقة 

الكمبت5 بن علي بلحمج ’ إقماة أايرة 
1’ املدخل ب ’ الطمبق األول  بقة 

 قم 86’ - - اراكش املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.114645

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   28 املؤ خ في 
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
 VERSION الوحيد  الشريك  ذات 
اشلغ  أسمملهم    MARRAKECH
اقرهم  وعنوا5  د هم   58.888
علي  بن  الكمبت5  زنقة   : اإلجتممعي 
ب  املدخل   ’1 أايرة  إقماة   ’ بلحمج 
 -  -  ’86 بقة  قم  األول   الطمبق   ’

اراكش املغرب نتيجة ل : حل ودي.
زنقة   : ب  التصفية  اقر  حدد  و 
الكمبت5 بن علي بلحمج ’ إقماة أايرة 1’ 
’ الطمبق األول  بقة  قم  املدخل ب 

86’ - - اراكش املغرب. 
و عي5:

  Jimmy, Aimé السيد)ة(  
RUE JEAN- ,21 )و عنوانه)ا WIART

 JACQUES ROUSSEAU 33888
BORDEAUX FRANCE كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145129.

624I

EXPERT AGRICOLE DU NORD

 EXPERT AGRICOLE DU
NORD EADN

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EXPERT AGRICOLE DU NORD

بم ع فم8 9 زنقة او وغواي اقماة 

بيممء الطمبق 2  قم 6 ، 8، طنجة 

املغرب

 EXPERT AGRICOLE DU NORD

EADN بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

فم8 9 زنقة او وغواي اقماة بيممء 

الطمبق 2  قم 6 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1349(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 EXPERT AGRICOLE DU NORD

EADN

-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

املعدات  و  املنتجمت  جميع  بيع  و 

الفالحية و الز اعية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
فم8 9 زنقة او وغواي اقماة بيممء 

الطمبق 2  قم 6 98888 طنجة -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
از يول  ابراهيم  السيد)ة(   -

وحيد  وبريك  اسير  بصفته)ا( 

 98855 اصيلة  ب:  عنوانه  والكمئن 

اصيلة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
از يول  ابراهيم  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

ب: اصيلة 98855 اصيلة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.1349(7

625I

FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR SARL AU

MANGALLION INVEST
إعال5 اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIR AL MOUSTATMIR

SARL AU

 AV EL MOUTANABI RUE 1

 N°183 2EME  ETAGE ، 23000،

BENI MELLAL MAROC

MANGALLION INVEST »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 42 زنقة 

4 الطمبق السفلي حي الخروبة بني 

االل - 23888 بني االل املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(813

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2822 نونبر   29 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
احمد  الدحموني  السيد  تفويت  
758 حصة اجتممعية ان اصل 758 
عشد  قشيل  السيد  لفمئدة   حصة  

الرحيم 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
الدحموني  السيد  ان  املسير  تغيير 
احمد الى السيد قشيل عشد الرحيم و 

السيد خلفموي املصطفى 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تسمية الشركمء
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

الحصص النقدية
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

 أسممل االجتممعي
على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

اميلي: اسير الشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني االل  بتم يخ 14 فبراير 

2823 تحت  قم 1495.

626I

OCEAN BUSINESS & CONSULTING SARL AU

PARA OUMAYMA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 OCEAN BUSINESS &
CONSULTING SARL AU

 BP 2130 FES PRINCIPAL 15
بم ع الكرااة زنقة برلي5 الزهو  1 

فم8، 38868، فم8 املغرب
PARA OUMAYMA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر 
43 بم ع النممء نرجس ب - - فم8 

املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.64683

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  86 فبراير  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
PARA OUMAYMA  اشلغ  أسمملهم 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
النممء  بم ع   43 اتجر  اإلجتممعي 
نرجس ب - - فم8 املغرب نتيجة ل : 
قرا  الشركمء لعدم النشمط التجم ي.

اتجر  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
فم8   -  - نرجس ب  بم ع النممء   43

املغرب. 
و عي5:

و  اغربي  املصطفى   السيد)ة( 
بم ع  الخروب  زنقة   15 عنوانه)ا( 
فم8   38878 ب   نرجس  الرحمة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
نرجس ب  النممء  بم ع   43 اتجر   :

فم8
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم )97.
627I

اكتب املحمسشة

ADAM FORT FORT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

اكتب املحمسشة
بم ع جو5 كينيدي عمم ة أعراب 
الطمبق األول  قم ب4 ، 35888، 

تمزة املغرب
ADAM FORT FORT SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : )2 حي 
التوسع كوبة تمزة العليم تمزة - 

35888 تمزة املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.4869

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   19 في  املؤ خ 
 ADAM FORT FORT SARL حل 

بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 

وعنوا5  د هم   38.888  أسمملهم 

التوسع  حي   2( اإلجتممعي  اقرهم 

تمزة   35888  - كوبة تمزة العليم تمزة 

املغرب نتيجة لعدم املردودية.

و عي5:

السيد)ة( اراد  املواني و عنوانه)ا( 

تمزة  التوسعية  حي  اجموعة   18

)ة(  كمصفي  املغرب  تمزة   35888

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 2( وفي    2822 دجنبر   19 بتم يخ 

 - حي التوسع كوبة تمزة العليم تمزة 

35888 تمزة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بتمزة   االبتدائية 

2823 تحت  قم 53/2823.

62(I

cabinet aux services des affaires

 STE BOUBKER AHFAD

TRAVAUX SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

cabinet aux services des affaires

 n° 99 rue my lhassan 1er

 etage erfoud ، 52200، erfoud

MAROC

 STE BOUBKER AHFAD

TRAVAUX SARL AU بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر 

اوالد بوبكر عرب الصشمح زيز ا فود - 

52288 ا فود املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(237

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2823 ينمير   18 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
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احمد  حممد  )ة(  السيد  تفويت 
188 حصة اجتممعية ان أصل 188 
حصة لفمئدة  السيد )ة( براهيم بوني 

بتم يخ 18 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بملربيدية  بتم يخ 23 ينمير 

2823 تحت  قم 43/2823.
629I

UNIVERS BUS

UNIVERS BUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

UNIVERS BUS
)14 بم ع طمح حي اإلذاعة عي5 
الشق ، 28388، الدا الشيضمء 

املغرب
UNIVERS BUS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تقمطع 
زنقة فمكر احمد و كممل احمد 
عمم ة سميرايس طمبق 18  قم 

الشقة 33 - -  الدا الشيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2888 أبريل   85 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   3.888.888«
»CAPITAL د هم« إلى »18.888.888 
تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 87 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

يونيو 2888 تحت  قم 169275.
638I

UNIVERS BUS

UNIVERS BUS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

UNIVERS BUS
)14 بم ع طمح حي اإلذاعة عي5 
الشق ، 28388، الدا الشيضمء 

املغرب
UNIVERS BUS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

بالد عمرا5  قم 11 بم ع احمد 

السمد8 عي5 الشق - - الدا الشيضمء 

املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 13 ينمير 2818 تم  تحويل  

للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

 11 عمرا5  قم  بالد  »تجزئة  ان 

الشق  عي5  السمد8  احمد  بم ع 

 14(« إلى  املغرب«  الدا الشيضمء   -  -

بم ع طمح حي اإلذاعة عي5 الشق - - 

الدا الشيضمء  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ام 8 2818 تحت  قم 358714.

631I

International Juris Consulting

 Atlas Invest Holding
Offshore

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيي5 اسير جديد للشركة

International Juris Consulting

 Apt N° 45 بم ع احمد الخماس

90000 ،10، طنجة

 Atlas Invest Holding Offshore

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 3)1 بم ع 

ولي العهد احل  قم 13 98888 

طنجة اململكة املغربية.

تعيي5 اسير جديد للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(5947

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم تعيي5   2822 نونبر   22 املؤ خ في 

اسيرجديد للشركة السيد 

زوجة  ام كو5  أ ليت  فرانسي5 

أنسملدي

أنسملدي  ام ي  نيكول  كم ولي5 
زوجة بكمزو

ملسيرا  تشعم لوفمة ملسيرا.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 15 بتم يخ  بطنجة  التجم ية 

فبراير2823 تحت  قم 2486  

632I

FIDUCIARE COMPTABLITE

STE RAC CONSULTING MA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIARE COMPTABLITE

سوق األ بعمء الغرب ، 14388، 

سوق األ بعمء الغرب املغرب

 STE RAC CONSULTING MA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الهدى  قم 296 سيدي عالل التمزي 

- سوق األ بعمء الغرب -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

27919

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

RAC CONSULTING MA

بإيجمز:  الشركة  غرض   -

استشم ات القمنونية

تجزئة  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

296 سيدي عالل التمزي  الهدى  قم 

- سوق األ بعمء الغرب -

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

 188 النقدية:  الحصص  اشلغ   -

د هم.

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( سمير الضو بصفته)ا( 
اسير الوحيد والكمئن عنوانه ب: دوا  
 14388 التمزي   عالل  سيدي  ازهير 

سوق األ بعمء الغرب املغرب
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( سمير الضو بصفته)ا( 
دوا  ازهير  اسير والكمئن عنوانه ب: 
سوق   14388 التمزي   سيدي عالل 

األ بعمء الغرب املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.27919
633I

FLASH ECONOMIE

NOVAMEK
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

ائتممنية املحمسشة   سشع  عيو5
حي نو ا    قم 46    بم ع الحسن 

الثمني
سشع    عيو5      الحمجب

» NOVAMEK » SARL-AU
بركة احدودة املسؤولية للشريك 

الواحد
 أ8 املهم 100000:00 د هم

تعديالت قمنونية              
املم�سي  العرفي  العقد  بمقت�سى 
الشريك  قر    85/12/2822 بتم يخ 

الوحيد في الشركة 
التجم ي  النشمط  في  الزيمدة   -

للشركة    
اكمفحة  واعدات  اواد  بيع 

الحشرات بملتقسيط
و لقد ثم اإليداع بمملحكمة التجم ية 
تحت   23/81/2823 بمكنم8 بتم يخ 

  .  قم 338
634I
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Molivar Studio
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

  TODO
Molivar Studio بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 
22 زنقة جشل او�سى بقة  قم 

12 أكدال الربمط 18898 أكدال 
الريمض املغرب

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166289
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   29
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Molivar Studio
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
 ، املتنوعة  الشنمء  أعممل   ، التجم ة 

تقديم الخدامت
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
 12 زنقة جشل او�سى بقة  قم   22
أكدال الربمط 18898 أكدال الريمض 

املغرب
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اراد  العزوزي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( - والكمئن عنوانه ب: عمم ة 
أكدال  زيز  زاد  زنقة   14 بقة   58

الربمط - أكدال الريمض املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اراد  العزوزي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( - والكمئن عنوانه ب: عمم ة 
أكدال  زيز  زاد  زنقة   14 بقة   58

الربمط - أكدال الريمض املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
 00:00:00  15-82-2823 بتم يخ 

تحت  قم 166289.
635I

y.o.r.comptabilite

 SOCIÉTÉ CAMPUS
AVICENE SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SOCIÉTÉ CAMPUS AVICENE
SARL AU  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
االول  قم 1 تجزئة وفمء 4 طريق 
صفرو  - 38888 فم8 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.69635
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 فبراير   89 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 SOCIÉTÉ الوحيد  الشريك  ذات 
   CAMPUS AVICENE SARL AU
د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 
الطمبق  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 
طريق   4 وفمء  تجزئة   1 االول  قم 
صفرو  - 38888 فم8 املغرب نتيجة 

. CONCURRENCE : ل

و حدد اقر التصفية ب الطمبق 
طريق   4 وفمء  تجزئة   1 االول  قم 

صفرو  - 38888 فم8 املغرب. 
و عي5:

و  التلمسمني  نجمة   السيد)ة( 
تجزئة   15 بيروت  بم ع  عنوانه)ا( 
فم8   38888  2 الزهو   الزيتو5 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6256.

636I

FLASH ECONOMIE

 ASPIRE CONSULTING AND
SOLUTIONS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ASPIRE CONSULTING AND
SOLUTIONS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 35 

تجزئة نجد 24888 الجديدة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
19161

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2822 ينمير   31
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 ASPIRE CONSULTING AND

.SOLUTIONS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
، تد يب  ، ارافقة  استشم ات إدا ية 

، تد يب في إدا ة األعممل
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

35 تجزئة نجد 24888 الجديدة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
يونس  افروض  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
48 تعمونية الواحة  24888 الجديدة  

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يونس  افروض  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
 24888 الواحة   تعمونية   48 ب: 

الجديدة  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 ام 8   11 بتم يخ 

.19161
637I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SIGNA CAR PARTS
INTERNATIONNAL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشمط الشركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC
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 STE SIGNA CAR PARTS

INTERNATIONNAL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي  قم 

)7’ الحي الصنمعي’ سيدي غمنم’ 

اراكش. اراكش 48888 اراكش. 

املغرب..

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(2((1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم تغيير   2823 ينمير   18 في  املؤ خ 

استيراد   -/1« ان  الشركة  نشمط 

السيم ات و اليمت العيم .

و  التجم ي  االستغالل   -/2

  -/1« إلى   « الفالحي.  او  الصنمعي 

اقمول في االستيراد و التصدير.

2/- اقمول في الخدامت احلية و 

اجنبية.

3/- وسيط تجم ي.«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145125.

63(I

FLASH ECONOMIE

ROMOLIN
إعال5 اتعدد القرا ات

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ROMOLIN  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 46 بم ع  

الز قطوني  الطمبق 2 الشقة   قم 6 

- 28888 الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.495(95

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 388 دحمم5  عمفي   السيد  تفويت 

عمفي   السيد  الى  اجتممعية  حصة 

388 حصة و تفويت   بيد بمجموع 

اجتممعية  388حصة  نو ة  الصبري 

الى عمفي  بيد بمجموع 388 حصة 

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

ان  للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير 

الي  بركة ذات املسؤولية املحدودة 

بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تعديل الفصول 6,1 , 13,7 و 15 ان 

النظمم االسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 244)5).

639I

FLASH ECONOMIE

B.B CUIR 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

تأسيس بركة 

B.B CUIR« SARL «

وضع   22/12/2822 بتم يخ  تم 

بمملميزات لشركة  انظم   قمنو5 

 التملية:                                                         

B.B CUIR« SARL «   :التسمية

بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات  بركة  القمنوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة

الهدف: 

للشيع  الشمئعة  الجلدية  السلع   -

بملتقسيط

- االستيراد والتصدير 

للشيع  التجميل  استحضرات   -

بملتقسيط 

املقر االجتممعي: بم ع عشدالكريم 

الطمبق   189 جواد  إقماة  الخطمبي 

الثملث عمم ة 43 جليز اراكش.

الرأسممل االجتممعي: حدد في اشلغ 

14888 د هم اقسمة إلى 148 حصة 

ان فئة 188 د هم اوزعة كمألتي

- اايمة بميدو 78 حصة. 

- يوسف بنونة 78 حصة. 

غير  ملدة  الشركة  تسير  اإلدا ة: 

اايمة  السيدة  طرف  ان  احدودة 

بميدو 

ان   تبتدئ  اإلجتممعية  السنة 

فمتح  ينمير  إلى  غمية  31  دجنبر ان 

كل سنة   

سنة ابتداء   99 حددت في  املدة: 

ان تم يخ تأسيس الشركة. 

لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  بمراكش  التجم ية  املحكمة 

و   1(97 تحت  قم   14/82/2823
سجلت الشركة في السجل التجم ي 

بمراكش تحت  قم 133381.

648I

FLASH ECONOMIE

FIT & BEAUTY CLINIC 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

تأسيس بركة 

 FIT & BEAUTY CLINIC« SARL «

AU

وضع   22/12/2822 بتم يخ  تم 

بمملميزات  لشركة  انظم   قمنو5 

التملية:                                                         

التسمية:    

 FIT & BEAUTY CLINIC «  «

SARL AU

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

بريك واحد 

ذات  بركة  القمنوني:  الشكل 

املسؤولية املحدودة بريك واحد

الهدف: 

- اركزالليمقة الشدنية

- التد يب املنهي والتعليم املستمر

املكتب  قم1  االجتممعي:  املقر 

الواقع في  قم 5 الفتح  قم 18 عرصة 

علي أوصملح جليز اراكش.

الرأسممل االجتممعي: حدد في اشلغ 

 1888 إلى  اقسمة  د هم   188888

اوزعة  د هم   188 فئة  ان  حصة 

كمألتي    

 اقداد احمد   - 1888 حصة    

غير  ملدة  الشركة  تسير  اإلدا ة: 

احمد  السيد  طرف  ان  احدودة 

اقداد

السنة اإلجتممعية تبتدئ ان فمتح  

ينمير إلى غمية 31 دجنبر ان كل سنة      

سنة ابتداء   99 حددت في  املدة: 

ان تم يخ تأسيس الشركة. 

لدى  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  بمراكش  التجم ية  املحكمة 

و   1156 تحت  قم   38/81/2823
سجلت الشركة في السجل التجم ي 

بمراكش تحت  قم 132779.

641I

VISION VASTE CONSULTING

YOUNMIR TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

VISION VASTE CONSULTING

 Tanger, Avenue Abi Lhassan

 Chadili Immeuble Warda

 N°2, RDC ، 90000، TANGER

MAROC

YOUNMIR TRANS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع أبي 

الحسن الشمدلي إقماة و دة  قم 3 

الطمبق السفلي 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134271

 12 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

YOUNMIR TRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

الطرقي للسلع والشضمئع على الصعيد 

الوطني والدولي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

أبي الحسن الشمدلي إقماة و دة  قم 

3 الطمبق السفلي 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

يونس  النميري  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

إقماة االخالص بلوك )1 عمم ة )18 

طنجة   98888  15 4  قم  الطمبق 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

يونس  النميري  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

عمم ة   1( إقماة االخالص بلوك  ب: 

)18 الطمبق 4  قم 15 98888 طنجة 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   25 بتم يخ 

.134271

642I

3D ALLIANCE SERVICES

3D ALLIANCE SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

» 3D ALLIANCE SERVICES«

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5714(9

في  اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   28

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية 

ذات  بركة    : الشركة  بكل 

اسؤولية احدودة.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضمء بمختصر تسميتهم

» 3D ALLIANCE SERVICES«

عالج   : بإيجمز  الشركة  غرض 

اآلفمت والتطهير.

77 بم ع  عنوا5 املقر االجتممعي : 

 57 18 بقة  احمد سميحة الطمبق 

24888 الدا  الشيضمء   

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 18.888 الشركة:  اشلغ  أسممل 

د هم، اقسم كملتملي                                                            

58 حصة  السيد عمدل استقيم: 

بقيمة 188 د هم للحصة

 58 السيد عشد الرحمن سمموي: 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة

والعمئلية  الشخصية  األسممء 

وصفمت واواطن الشركمء

السيد عمدل استقيم عنوانه : 

 قم 6) ص الدا  الشيضمء 28568 

N85حي بم ع  املغرب  الدا  الشيضمء 
الغداوي

سمموي  الرحمن  عشد  السيد 

عنوانه

عمم ة   GH3 الرحمة  األندلس 

أوالد أحمد دا  بوعزة   28 بقة   14

28)26 الدا  الشيضمء املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء 
واواطن اسيري الشركة

بصفته  استقيم  عمدل  السيد 
اسير عنوانه :  

 قم 6) ص الدا  الشيضمء 28568 
N85حي بم ع  املغرب  الدا  الشيضمء 

الغداوي
سمموي  الرحمن  عشد  السيد 

بصفته اسير عنوانه
عمم ة   GH3 الرحمة  األندلس 
أوالد أحمد دا  بوعزة   28 بقة   14

28)26 الدا  الشيضمء املغرب
تم اإليداع القمنوني بمملحكمة      
ء  بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

تحت  قم 9)5714

643I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

ZIZ HANGARS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطمبق الثملث بم ع عالل ابن عشد 
هللا  قم 32 الريش ، 52488، الريش 

املغرب
ZIZ HANGARS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قصر 
اوسروتو جممعة سيدي عيمد الريش    

52488 الريش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
3377

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 ZIZ تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

.HANGARS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
االبغمل املختلفة او الشنمء

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قصر 
اوسروتو جممعة سيدي عيمد الريش    

52488 الريش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

228.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

2.288 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
عثمم5  بيد    ايت  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
كالام ت   88888 فرنسم  عنوانه ب: 

فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ابراهيم     عثمم5  ايت  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
سيدي  بم ع   85 الزنقة    83 ب: 
الريش  ابو عشد هللا حي تمحمدانت  

52488 الريش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.3377

644I

STE FIDUCIAIRE ABBAOUI SARL AU  

DROUGRIE TABOUARBITE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 STE FIDUCIAIRE ABBAOUI
SARL AU

الطمبق الثملث بم ع عالل ابن عشد 
هللا  قم 32 الريش ، 52488، الريش 

املغرب
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 DROUGRIE TABOUARBITE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم  
18اكر  زنقة اامزير حي ااي نتيزي 

الريش 52488 الريش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

3379

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DROUGRIE TABOUARBITE

-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

اواد الشنمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم  
نتيزي  ااي  حي  اامزير  زنقة  18اكر  

الريش 52488 الريش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

يوســــف  بمعـــدي  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب:  قم 18 زنقة اامزير حي ااي 

نتيزي الريش 52488 الريش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

يوســــف  بمعـــدي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
سيدي  بم ع   85 الزنقة    83 ب: 
الريش  ابو عشد هللا حي تمحمدانت  

52488 الريش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.3379
645I

ERRIH SERVICES SARL AU

EL SALON
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

EL SALON
قي  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
 VAIFAC أعطى   2823 فبراير   86
التجم ي  بملسجل  املسجل   SARL
بوادي  االبتدائية  بمملحكمة   17845
لألصل  الحر  التسيير  حق  الدهب 
العودة  قم  حي  ب  الكمئن  التجم ي 
23 - 73888 الداخلة املغرب لفمئدة 
عشد اإلاله العوفي ملدة 1 سنة تبتدئ 
 31 و تنتهي في   2823 فبراير   81 ان 
ينمير 2824 اقمبل اشلغ بهري قيمته 

11.888 د هم.
646I

ABOU YASSER CONSEIL

 STE SONAM TRAVAUX
-SARLAU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
 SYBA, MARRAKCH, MAROC،
40000، MARRAKECH MAROC

 STE SONAM TRAVAUX
SARLAU- بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم )21’ 

دوا  بعوف’ العزوزية’ اراكش. 

48888 اراكش. -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133591

 84 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SONAM TRAVAUX -SARLAU

 -/1 -        غرض الشركة بإيجمز: 

اقمول في تركيب الكهربمء العماة.

2/- اقمول في ابغمل الشنمء.

بختلف  االليمت  جميع  بيع   -/3

انواعهم. 
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

)21’ دوا  بعوف’ العزوزية’ اراكش. 

48888 اراكش. -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عكرا5  احمد  السيد)ة(    -

بصفته)ا( اسيير والكمئن عنوانه ب: 

اراكش.  او ير’  ايت  تمفوكت’  بم ع 

48888 اراكش. املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عكرا5  احمد  السيد)ة(    -
والكمئن   QUALITE بصفته)ا( 
عنوانه ب: بم ع تمفوكت’ ايت او ير’ 

اراكش. 48888 اراكش. املغرب.
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133591

647I

y.o.r.comptabilite

SOCIÉTÉ PARA H
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC
SOCIÉTÉ PARA H بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل 
 قم 19 ام القرى طريق ايموزا  حي 
القد8 فم8 املغرب 38888 فم8 

املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.72683

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   24 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم    SOCIÉTÉ PARA H
اقرهم  وعنوا5  د هم   48.888
القرى  ام   19 احل  قم  اإلجتممعي 
فم8  القد8  حي  ايموزا   طريق 
املغرب 38888 فم8 املغرب نتيجة ل 

. CONCURRENCE :
احل  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
ام القرى طريق ايموزا  حي   19  قم 
القد8 فم8 - 38888 فم8 املغرب. 

و عي5:
و  اصشمح  همجر    السيد)ة( 
حي   1 عمم ة   1 الشقة  عنوانه)ا( 
املغرب  فم8   38888 ايموزا  

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6268.

64(I

LA DILIGENCE COMPTABLE

AL YASMOUR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

LA DILIGENCE COMPTABLE
16 زنقة عشد العزيز الثعملبي بم ع 
عالل بن عشد هللا الطمبق الثمني 
املكتب  قم 14 فم8 ، 38888، 

فم8 املغرب
AL YASMOUR بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب  قم 
48  الطمبق 5 اكمتب األندلس زنقة 

أصيلة األطلس فم8 - فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75543
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AL YASMOUR
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أبغمل اختلفة - أبغمل الشنمء-
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اكتب 
اكمتب األندلس   5 الطمبق    48  قم 

زنقة أصيلة األطلس فم8 - فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
حيد  استقيم  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
)34 ه تجزئة  يمض اليمسمي5 طريق 
فم8   38888 فم8  الشقف  عي5 

املغرب
السيد)ة( فؤاد حيد  بصفته)ا(   -
تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 
)3 طريق سيدي  الهواء الجميل  قم 

احرازم فم8 38888 فم8 املغرب
- السيد)ة( احمد حيد بصفته)ا( 
ه   34( ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 
عي5  طريق  اليمسمي5  تجزئة  يمض 

الشقف فم8 38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
حيد  استقيم  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
اليمسمي5  تجزئة  يمض  ه   34( ب: 
 38888 فم8  الشقف  عي5  طريق 

فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75543
649I

socomif sarl

LAITERIE ABOU REDA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

socomif sarl
زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 بقة 

 قم 2 ، 14888، القنيطرة املغرب
LAITERIE ABOU REDA بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 

5 والشم ع 16  قم 581 املحل  قم 
3 حي اعمو ة  القنيطرة  14888 

القنيطرة املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.66393
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2822 تقر  حل  83 دجنبر  املؤ خ في 
بركة   LAITERIE ABOU REDA
اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
اقرهم اإلجتممعي بم ع 5 والشم ع 16 
حي اعمو ة    3 املحل  قم   581  قم 
القنيطرة املغرب   14888 القنيطرة  

نتيجة السشمب امدية.
و عي5:

السيد)ة( احمد  كرا5 و عنوانه)ا( 
 2 اطلس   13 لفة  قم  اال  تجزئة 
كمصفي  املغرب  القنيطرة   14888

)ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 5 وفي بم ع   2823 فبراير   86 بتم يخ 
والشم ع 16  قم 581 املحل  قم 3 حي 
اعمو ة  القنيطرة 14888 القنيطرة 

املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 761.
658I

Ocieux
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Ocieux بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
ااريكم  قم 18 حي املحيط الربمط - 

أكدال الريمض املغرب
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
1663(3

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  
 85 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية 
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

Ocieux
و  اقهى  بإيجمز:  الشركة  -غرض 

اطعم
بم ع  االجتممعي:  املقر  -عنوا5 
 - حي املحيط الربمط   18 ااريكم  قم 

أكدال الريمض املغرب
أجلهم  ان  تأسست  التي  -املدة 

الشركة )سنة(: 99
 188888 -اشلغ  أسممل الشركة: 

د هم
النقدية:  الحصص  -اشلغ 

188888 د هم
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
االبقري  الشكدو ي  السيد)ة(   -
احمد البشير بصفته)ا( اسير بريك 
 9 9 عمم ة  والكمئن عنوانه ب: قطمع 
بم ع النخيل حي الريمض   7 الشقة 

الربمط - أكدال الريمض املغرب.
والعمئلية  الشخصية  -األسممء 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تجمه الغير: 
االبقري  الشكدو ي  السيد)ة(   -
اسير  بصفته)ا(  البشير  احمد 
 9 9 عمم ة  والكمئن عنوانه ب: قطمع 
بم ع النخيل حي الريمض   7 الشقة 

الربمط - أكدال الريمض املغرب.
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم    22-82-2823 بتم يخ 

.1663(3
651I

ABOU YASSER CONSEIL

 SARLAU- CLEAMING
COMPANY BY KENZO

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ABOU YASSER CONSEIL
 N° 73, COMPLEXE

 COMMERCIALE, SYBA,
 MARRAKCH, MAROC N° 73,
 COMPLEXE COMMERCIALE,
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 SYBA, MARRAKCH, MAROC،

40000، MARRAKECH MAROC

 SARLAU- CLEAMING

COMPANY BY KENZO بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الكرم’ سيدي عشد هللا غيمت’ 

اراكش. 48888 اراكش. -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133593

 8( عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

الشركة،  تسمية          -

بمختصر  اإلقتضمء،  عند  اتشوعة 

 SARLAU- CLEAMING تسميتهم: 

COMPANY BY KENZO

 -/1 -        غرض الشركة بإيجمز: 

بيع اواد التنظيف و الصيمنة.

2/- اقمول في التنظيف و الصيمنة.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة الكرم’ سيدي عشد هللا غيمت’ 

اراكش. 48888 اراكش. -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ااجكر  خديجة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسييرة والكمئن عنوانه ب: 

تجزئة الكرم’ سيدي عشد هللا غيمت’ 

اراكش. 48888 اراكش. املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ااجكر  خديجة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

هللا  عشد  سيدي  الكرم’  تجزئة  ب: 

اراكش.   48888 اراكش.  غيمت’ 

املغرب.
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133593

652I

MAROC TECHNIQUE MANAGEMENT SARL

D.F.TEX.SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 MAROC TECHNIQUE

MANAGEMENT SARL

بم ع السالم إقماة الشروق بلوك 

ب الطمبق الثمني  قم 4 طنجة ، 

98888، طنجة املغرب

D.F.TEX.SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

17 بلوك 1 املنطقة الحرة  طنجة - 

98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.79493

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2822 ام 8   2( في  املؤ خ 

املصمدقة على :
طمهري  عزيز  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان أصل   28.888

)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   48.888

 DIAMOTEX SARL.AU الشركة 

بتم يخ )2 ام 8 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

أبريل   28 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2822 تحت  قم 3498.

653I

Molivar Studio
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 NORTH AFRICA ACCOUNTING

SARL AU

 N 2 RUE ABOU HASSAN

 ALACHAARI 4EME ETAGE BD

  ANFA CASABLANCA

Molivar Studio بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

22 زنقة جشل او�سى بقة  قم 

12 أكدال الربمط 18898 أكدال 

الريمض املغرب

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166289

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

 29 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  -تسمية 

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

Molivar Studio

التجم ة  بإيجمز:  الشركة  -غرض 

تقديم   ، املتنوعة  الشنمء  أعممل   ،

الخدامت
االجتممعي:  قم  املقر  -عنوا5 
 12 زنقة جشل او�سى بقة  قم   22

أكدال الربمط 18898 أكدال الريمض 

املغرب

أجلهم  ان  تأسست  التي  -املدة 

الشركة : 99 سنة

 188888 -اشلغ  أسممل الشركة: 

د هم

النقدية:  الحصص  -اشلغ 

188888 د هم

-بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

اراد  العزوزي  السيد)ة(   -
والكمئن  بريك  اسير  بصفته)ا( 
زنقة   14 بقة   58 عمم ة  عنوانه ب: 
زاد زيز أكدال الربمط - أكدال الريمض 

املغرب
والعمئلية  الشخصية  -األسممء 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

تجمه الغير: 
- السيد)ة( العزوزي اراد بصفته 
)ا( اسير والكمئن عنوانه ب: عمم ة 58 
بقة 14 زنقة زاد زيز أكدال الربمط - 

أكدال الريمض املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم    15-82-2823 بتم يخ 

.166289

654I

TEMAR CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 TEMAR CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 38 
عمم ة ) بم ع اوالي احمد الوكيلي 

حسم5 الربمط - حسم5 املغرب
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
166213

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   29
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TEMAR CONSTRUCTION
اقمول  بإيجمز:  الشركة  -غرض 

الشنمء
- عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 38 
بم ع اوالي احمد الوكيلي   ( عمم ة 

حسم5 الربمط - حسم5 املغرب.
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أجلهم  ان  تأسست  التي  -املدة 
الشركة : 99 سنة

 188888 -اشلغ  أسممل الشركة: 
د هم

النقدية:  الحصص  -اشلغ 
188888 د هم

-بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
الطشيعيو5(: 

بصفته  لحسن  اوتزلي5  السيد   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بريك  اسير 
 114 م  قم  حرف   82 الشطر 
تمانصو ت اراكش - اراكش املدينة 

املغرب
والعمئلية  الشخصية  -األسممء 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لحسن  اوتزلي5  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 114 م  قم  حرف   82 الشطر  ب: 
تمانصو ت اراكش - اراكش املدينة 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم    15-82-2823 بتم يخ 

.166213

655I

NEZI CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

NEZI CAR بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة الوية 
عمم ة )2 بقة 6 اكدال الربمط 
12888 أكدال الريمض املغرب
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
1663(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 12 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  -تسمية 
 NEZI بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

CAR
كراء  بإيجمز:  الشركة  -غرض 

السيم ات بدو5 سمئق
زنقة  االجتممعي:  املقر  -عنوا5 
الوية عمم ة )2 بقة 6 اكدال الربمط 

12888 أكدال الريمض املغرب
أجلهم  ان  تأسست  التي  -املدة 

الشركة )سنة(: 99
 188888 -اشلغ  أسممل الشركة: 

د هم
النقدية:  الحصص  -اشلغ 

188888 د هم
-بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
زينب  بنمرزوق  -السيد)ة( 
والكمئن  بريك  اسير  بصفته)ا( 
عنوانه ب:  قم 2 عمم ة 12 بم ع عمر 
أكدال   - بن الخطمب اكدال الربمط 

الريمض املغرب
والعمئلية  الشخصية  -األسممء 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
زينب  بنمرزوق  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
بم ع عمر بن   12 عمم ة   2 ب:  قم 
أكدال   - الربمط  اكدال  الخطمب 

الريمض املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم    21-82-2823 بتم يخ 

.1663(1
656I

FELEXIA CONSEILS

KHLI3 TBER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FELEXIA CONSEILS
 RES AL IHSSANE IMM 3 APPT

 4 MABROUKA . ، 40000،
Marrakech MAROC

KHLI3 TBER بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 485 

بلوك ب بلعكيد واحة سيدي براهيم 

اراكش  41185 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133583

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 KHLI3 :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

TBER

-        غرض الشركة بإيجمز: بمئع 

اللحوم املجففة )الخليع(

اصد  املنتوجمت الغدائية

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

بلعكيد واحة سيدي  بلوك ب   485

براهيم اراكش  41185 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اوالي عشد الرحمم5  السيد)ة(   -

اسير  وحيد  بريك  بصفته)ا(  الثبر 

والكمئن عنوانه ب: اقماة برج النخيل 

 48868 الجنوبي    61 فيال  قم   82

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اوالي عشد الرحمم5  السيد)ة(   -

والكمئن   QUALITE بصفته)ا(  الثبر 

عنوانه ب: اقماة برج النخيل 82 فيال 

اراكش   48868 الجنوبي    61  قم 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.133583

657I

COMPTAMAR EXPERTISE

BIORDO
بركة التوصية بمألسهم 

تأسيس بركة

COMPTAMAR EXPERTISE

 Casablanca ، 20000،

Casablanca Maroc

BIORDO بركة التوصية بمألسهم 

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 احج 

ار8 السلطم5، الطمبق األول، 

الشقة 3،  - الدا  الشيضمء  -

إعال5 عن تأسيس بركة التوصية 

بمألسهم 

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573265

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

التوصية بمألسهم  بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BIORDO

-        غرض الشركة بإيجمز: انصة 

 قمية للتنظيم اللوجستي والوسمطة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 26 

احج ار8 السلطم5، الطمبق األول، 

الشقة 3،  - الدا  الشيضمء  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بنمني  زق بصفته)ا(  السيد)ة(   -
ب:  قم  عنوانه  والكمئن  بريك 

 ،  ( بمطئ بوزنيقة بمي اكرين   26(

بوزنيقة 13188 بوزنيقة املغرب

احمد  الحسوني  السيد)ة(   -

و  ئيس  بريك  بصفته)ا(  بريف 

بم ع   185 ب:  عنوانه  والكمئن 

إقماة   5 الشقة  أ  د ج  الز قطوني 

فوش 28888 الدا  الشيضمء  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  الحسوني  السيد)ة(   -

بريف بصفته)ا( QUALITE والكمئن 

الز قطوني  بم ع   185 ب:  عنوانه 

 28888 إقماة فوش   5 د ج أ الشقة 

الدا  الشيضمء  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573265

65(I

اكتب اد يس للحسمبمت

كوسطا كار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

اكتب اد يس للحسمبمت

فم8 ، 38888، فم8 املغرب

كوسطم كم  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

اال �سي احل  قم 1 القطعة  قم 17 

تجزئة غرين بم ك حي العب الخيل 

فم8 - 38888 فم8 املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.59483

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 81 يوليوز 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»الطمبق اال �سي احل  قم 1 القطعة 
17 تجزئة غرين بم ك حي العب   قم 
38888 فم8 املغرب«   - الخيل فم8 
 6 الطمبق  قم   78 »اكتب  قم  إلى 
عمم ة فضمء الخبراء بم ع  ولي العهد 
حي العب الخيل فم8 - 38888 فم8  

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   13 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2822 تحت  قم 3884/2822.

659I

ACCOUNTING EXPERIENCE CENTER

 INFRANUM TECHNO
INGENIERIE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

 ACCOUNTING EXPERIENCE
CENTER

 RESIDENCE CENTRAL PARC GH
 M-131 ETG 3 N 24 ، 28800،

MOHAMMEDIA MAROC
 INFRANUM TECHNO

INGENIERIE بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 271 
الزنقة 17 الحسنية 1 18))2 

املحمدية -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32449
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 INFRANUM TECHNO

INGENIERIE
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

هندسة املعلوايمت.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 2((18  1 الحسنية   17 الزنقة   271

املحمدية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( الهمدي والي بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  اسير  و  بريك 

تونس 5888 تونس تونس

الخراط   ايمم5  السيد)ة(   -

والكمئن  اسيرة  و  بريكة  بصفته)ا( 

عنوانه ب: إقماة فرح الطمبق الثملث 

 قم 9 18))2 املحمدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( الهمدي والي بصفته)ا( 

QUALITE والكمئن عنوانه ب: تونس 

5888 تونس تونس

الخراط   ايمم5  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

 9 إقماة فرح الطمبق الثملث  قم  ب: 

18))2 املحمدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.32449

668I

قصر الحكممء

قصرالحكماء
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

قصر الحكممء
فيال بسمة  قم 129 الطمبق السفلي 
زنقة اليراوك جليز اراكش، 48888، 

اراكش املغرب
قصرالحكممء بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي فيال 
بسمة  قم 129 الطمبق السفلي 

زنقة اليراوك جليز اراكش 48888 
اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.59(69
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  18 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد قصرالحكممء  اشلغ 
د هم وعنوا5   1.255.988  أسمملهم 
بسمة  قم  فيال  اإلجتممعي  اقرهم 
اليراوك  زنقة  السفلي  الطمبق   129
48888 اراكش املغرب  جليز اراكش 

نتيجة ل : عدم وجود نشمط.
فيال  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
السفلي  الطمبق   129 بسمة  قم 
 48888 اراكش  جليز  اليراوك  زنقة 

اراكش املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( احمد نجيب  الكرامعي 
 129 بسمة  قم  فيال  عنوانه)ا(  و 
اليراوك جليز  زنقة  السفلي  الطمبق 
)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145195.
661I



4517 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

إئتممنية اشمط

بلحاج كاش
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

إئتممنية اشمط
 قم 25 زنقة اعركة بد  حي التقدم ، 

15888، الخميسمت املغرب

بلحمج كمش بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقعة  قم 

)21 ودادية ازهر حي السعمدة  - 

الخميسمت -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

296(3

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   17

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

بلحمج  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

كمش

-        غرض الشركة بإيجمز: بمئع 

ادوات اد سية بملتقسيط

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقعة 
 قم )21 ودادية ازهر حي السعمدة  - 

الخميسمت -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

15.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 158 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحسن  بلحمج  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: ودادية 

ازهر حي السعمدة  15888 الخميسمت 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الحسن  بلحمج  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 15888 السعمدة  حي  ازهر  ودادية 

الخميسمت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.296(3
662I

HASNAOUIA CONTROLE

STE FARID ET FILS SARL AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

HASNAOUIA CONTROLE
 HAY ESSALAM BLOC 07 RES.
 ANNAKHIL APPT 05 ، 14200،

SIDI SLIMANE MAROC
 STE FARID ET FILS SARL AU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي السالم 
الطمبق التمني بلوك د  قم ) سيدي 
سليمم5 14288 سيدي سليمم5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

3583
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

FARID ET FILS SARL AU
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
نقل  والشنمء+  املختلفة  االبغمل 

الشضمئع لحسمب الغير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
د  قم  بلوك  التمني  الطمبق  السالم 
سيدي   14288 سليمم5  سيدي   (

سليمم5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( فريد سلمي بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب: حي السالم الطمبق 
التمني بلوك د  قم ) سيدي سليمم5 

14288 سيدي سليمم5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( فريد سلمي بصفته)ا( 
حي  ب:  عنوانه  والكمئن   QUALITE
د  قم  بلوك  التمني  الطمبق  السالم 
سيدي   14288 سليمم5  سيدي   (

سليمم5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.3583
663I

YOUNESS BENMOUSSA

PAPIESOM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2  قم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15488
PAPIESOM  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
الداليم  قم 1233 تيفلت 15488 

تيفلت -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1463

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 PAPIESOM

-        غرض الشركة بإيجمز: تصنيع 

 / الو ق املطشوع أو املصنع بملجملة 

أعممل الطشمعة والتعشئة والتغليف / 

ع أكيم8 أو حقمئب و قية ُاصِنّ

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تيفلت   1233 الداليم  قم  تجزئة 

15488 تيفلت -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سفيم5   ارزوك  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الطلشة  اقمم  سعد  بن  بوعزة  ايت 

تيفلت 15488 تيفلت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سفيم5   ارزوك  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

ب: ايت بوعزة بن سعد اقمم الطلشة 

تيفلت 15488 تيفلت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.1463

664I
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YOUNESS BENMOUSSA

RA-COTI

بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2  قم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15488

RA-COTI بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

االندلس  قم 18152  تيفلت  

15488 تيفلت املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.113

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   1( املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

 188.888 اشلغ  أسمملهم    RA-COTI

اإلجتممعي حي  د هم وعنوا5 اقرهم 

االندلس  قم 18152  تيفلت  15488 

تيفلت املغرب نتيجة ل : املشروع غير 

اربح.

حي  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

18152 تيفلت  تيفلت   االندلس  قم 

15488 تيفلت املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( اد يس   الغمرو�سي   و 

القصيشية  املنمصرة  دوا   عنوانه)ا( 

سيدي   14288 سليمم5  سيدي 

سليمم5 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  االبتدائية بتيفلت  

2823 تحت  قم 595.

665I

YOUNESS BENMOUSSA

COFFEE SOUREDO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

YOUNESS BENMOUSSA

Tiflet حي النهضة 2  قم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15488

COFFEE SOUREDO بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية زنقة 

احمد القري وزنقة انوال إقماة 

املنم  عمم ة ب املكتب  قم 2  14888 

القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(253

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   86

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

COFFEE SOUREDO

-        غرض الشركة بإيجمز: تجم ة 

القهوة / بيع اعدات القهوة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زاوية 

زنقة احمد القري وزنقة انوال إقماة 

املنم  عمم ة ب املكتب  قم 2  14888 

القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( برفي كممل بصفته)ا( 

اقماة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 9 عمم ة ب  قم   28 بلوك  الششمب 

  28888 الشيضمء  الدا   السشع  عي5 

الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( برفي كممل بصفته)ا( 

QUALITE والكمئن عنوانه ب: اقماة 

 9 عمم ة ب  قم   28 بلوك  الششمب 

 28888 الشيضمء  الدا   السشع  عي5 

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.6(253

666I

SAGEST

V-STATION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SAGEST

 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er

 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC

V-STATION بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل 3 حي 

)6 تجزئة ادير طريق عي5 الشقف  

38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75549

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

V-STATION

-        غرض الشركة بإيجمز: اقهي 

االلعمب االلكترونية 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

احل 3 حي )6 تجزئة ادير طريق عي5 

الشقف  38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( اليم8 كمال بصفته)ا(  

 7 بقة   3 ب:  قم  عنوانه  والكمئن 

تجزئة القرويي5 طريق عي5 الشقف  

38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( اليم8 كمال بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب:  قم 3 بقة 

7 تجزئة القرويي5 طريق عي5 الشقف  

فم8 38888 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75549

667I
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 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

 GROUPE SCOLAIRE CASA

»EST PRIVE« »GSCEP
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب احمسشة اعتمد إلك

إقماة جنم5 الرحمة السالم 2 

عمم ة 1 بقة 3 اهل لغالم سيدي 

البرنو�سي الدا  الشيضمء سيدي 

البرنو�سي الدا  الشيضمء، 28588، 

الدا  الشيضمء املغرب

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد اجموعة ادا 8 

الشيضمء الشرقية الخصوصية

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قطعة 27 

العلية جممعة سيدي حجمج وادى 

حصم   ايديونة الدا  الشيضمء 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572(61

 86 في  اؤ خ  حر  عقد  بمقت�سى 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية 

تسميتهم   بمختصر  اإلقتضمء، 

الشرقية  الشيضمء  اجموعة ادا 8 

الخصوصية 

التعليم  غرض الشركة بإيجمز:   -

اراحله:  وض  بجميع  الخمص 

األطفمل ؛ أسم�سي ؛ اعدادي، ثمنوي؛ 

واملدا 8 الثمنوية.

الحضمنة  يمض  دو   تشغيل   -

األطفمل.

العلية جممعة سيدي   27 قطعة 

ايديونة الدا   حجمج وادى حصم   

الشيضمء عنوا5 املقر االجتممعي 

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 
د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -
188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(:
البشم ي  فتيحة  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسيرة  بصفته)ا( 
 393 حي القد8 اجموعة زنمتة  ب: 
 28888 الشيضمء  نو�سي  البر  سيدي 

الشيضمء املغرب
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير:
البشم ي  فتيحة  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 393 حي القد8 اجموعة زنمتة  ب: 
 28888 الشيضمء  نو�سي  البر  سيدي 

الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572(61
66(I

اكتب املحمسشة الصملحي

 SOCIETE L’ORIENTALE DES
SERVICES DIVERS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

قفل التصفية

اكتب املحمسشة الصملحي
زنقة املدينة املنو ة عمم ة اليعقوبي 
الطمبق الثملث الشقة  قم 6 وجدة ، 

68888، وجدة ااملغرب
 SOCIETE L’ORIENTALE DES
SERVICES DIVERS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : زنقة 

جممل الدين األفغمني  قم15 الطمبق 
األول الشقة  قم3 - 68888 وجدة 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.3(363

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2822 يونيو   81 املؤ خ في 

 SOCIETE L’ORIENTALE DES

ذات  بركة   SERVICES DIVERS

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

 188.888,88 الوحيد اشلغ  أسمملهم 

اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 
األفغمني  قم15  الدين  جممل  زنقة 

الطمبق األول الشقة  قم3 - 68888 

الفشل في  وجدة املغرب نتيجة ل1/ 

استقطمب الزبنمء.

.و عي5:

و  الطمهري  حسن   السيد)ة( 
زنقة صالح الدين  قم17  عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  وجدة   68888

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

زنقة  وفي   2822 بتنبر   15 بتم يخ 

جممل الدين األفغمني  قم 15 الطمبق 

األول  قم 3 - 68888 وجدة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   84 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2822 تحت  قم 1521.

669I

tensiftconsultant

 STE COLD DISTRIBUTION 
SAFI

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

tensiftconsultant

املكتب 2 عمم ة الطنطموي زنقة 

الصنمعة ، 46888، آسفي املغرب

 STE COLD DISTRIBUTION SAFI 

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

12-13 تجزئة الزيتو5 طريق الطيرا5 

الشقة  قم )  46888 اسفي -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

12933

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

يونيو 2822 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:   بمختصر  اإلقتضمء، 

COLD DISTRIBUTION SAFI

-        غرض الشركة بإيجمز: إنتمج 

وتوزيع وبيع برائح ثلج امليمه العذبة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 

13-12 تجزئة الزيتو5 طريق الطيرا5 

الشقة  قم )  46888 اسفي -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل      -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة(  ضوا5 الحر بصفته)ا( 

بريك والكمئن عنوانه ب: عمم ة  قم 

42 الشقة 81 تجزئة الزيتونة 46888 

اسفي املغرب
- السيد)ة(  بيد الحر بصفته)ا( 

عمم ة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك  
الزيتونة  تجزئة   82 الشقة   42  قم 

46888 اسفي املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة(  بيد الحر بصفته)ا( 

عمم ة  قم  اسير والكمئن عنوانه ب: 

42 الشقة 82 تجزئة الزيتونة 46888 

اسفي املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 يونيو   29 بتم يخ 

.12933

678I
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tensiftconsultant

SONOTACT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمم ة الطنطموي زنقة 
الصنمعة ، 46888، آسفي املغرب

SONOTACT بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي كيلوايتر 
) طريق سبت كزولة جممعة خط 

ازكم5 - 46888 اسفي املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.6137

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 28 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
كزولة  سبت  طريق   ( »كيلوايتر 
اسفي   46888  - جممعة خط ازكم5 
املغرب« إلى »كيلو ايتر 6 طريق سبت 
اسفي    46888  - ازكم5  خط  كزولة 

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   8( بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم ))13.

671I

tensiftconsultant

AYIR ADJUDICATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

tensiftconsultant
املكتب 2 عمم ة الطنطموي زنقة 
الصنمعة ، 46888، آسفي املغرب
AYIR ADJUDICATION بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دائرة 
قصشة ايير جممعة ايير - 46888 

اسفي املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.2235

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   13 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ    AYIR ADJUDICATION

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

ايير  قصشة  دائرة  اإلجتممعي  اقرهم 

اسفي املغرب   46888  - جممعة ايير 

نتيجة ل : - اسشمب اقتصمدية.

- وقف نشمط الشركة..

دائرة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 46888  - ايير  جممعة  ايير  قصشة 

اسفي املغرب. 

و عي5:

و  بلحفيظ  احمد   السيد)ة( 

 46888 القصشة  دوا   عنوانه)ا( 

اسفي املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   89 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1391.

672I

املركز املراك�سي لإل بمد

»JOYZK« جويزكا

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

املركز املراك�سي لإل بمد

بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 

اراكش املغرب

جويزكم »JOYZK« بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوا5 اقرهم االجتممعي  قم 

25 الحي الصنمعي سيدي غمنم  - 

48888 اراكش .

تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.69193

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 14 دجنبر 2822 تم تحويل 

الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   81 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )14429.

673I

اكتب الد اسمت القمنونية والجشمئية

SOFA STOCK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اكتب الد اسمت القمنونية 

والجشمئية

63، بم ع الكو نيش العمم ة ب 

الطمبق 5 ، 28888، الدا  الشيضمء 

املغرب

SOFA STOCK بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  بم ع 

بو كو5 زنقة جعفر ابن حشيب إقماة 

املشرق 2، الطمبق األول،  قم 3 

28888  الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5721(3

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

 SOFA اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

STOCK

التخزين  - غرض الشركة بإيجمز: 

نقل  و  اللوجيستيكية  الخدامت  و 

الحشوب و القطمني و الدهو5 و جميع 

املنتجمت الز اعية و الصنمعية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  بم ع 
بو كو5 زنقة جعفر ابن حشيب إقماة 
 3 األول،  قم  الطمبق   ،2 املشرق 

28888  الدا  الشيضمء -
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99
- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم
 188 النقدية:  الحصص  اشلغ   -

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
 FETTAH D’ALIMENTATION  -
ذات  »بركة   »  » SOFALIM
بصفتهم بريك  املسؤولية املحدودة« 
 ،184 والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
زنقة  تقمطع  و  املوان  عشد  بم ع 
  28888 املعم يف  بالطو  حي  او يلو 
السجل  املغرب  قم  الشيضمء  الدا  
 23(521 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: عشد املولى فتمح 
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
فتمح  املولى  عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اوالد عزوز،   1( طريق الجديدة كلم 
الشيضمء  الدا     28888 النواصر 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.5721(3
674I

COMPTABLE ET FISCAL FIDUCIAIRE 

ste jet dro sarl au
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

 COMPTABLE ET FISCAL
FIDUCIAIRE

 B.ESSAFAE 3EME ETAGE RTE
 DE SEFROU FES ، 30000، FES
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MAROC
ste jet dro sarl au بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : دوا  أوالد 
الطيب العليم جممعة أوالد الطيب 

فم8 - 38823 فم8 املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.6(161

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   17 املؤ خ في 
ذات  بركة   ste jet dro sarl au
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
 188.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  
أوالد  جممعة  العليم  الطيب  أوالد 
فم8 املغرب   38823  - الطيب فم8 

نتيجة الالزاة وا تفمع االسعم ..
و عي5:

و  الجطيوي   السيد)ة(  ضوا5   
اوالي  بيد  قم  بم ع  عنوانه)ا( 
فم8   2 الزهو   اال جنتي5  زنقة   18
)ة(  كمصفي  املغرب  فم8   38868

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
2823 وفي دوا  أوالد  17 ينمير  بتم يخ 
الطيب  أوالد  جممعة  العليم  الطيب 

فم8 - 38823 فم8 املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   87 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 3)68.
675I

CAFIGEC

 OUHIMMOU ET MRIZAG
AGRO

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتممعي للشركة
CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
 OUHIMMOU ET MRIZAG

AGRO بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 79 بم ع 

ابن سينم الطمبق الثمني بقة  قم 

6  - - الربمط املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.131919

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 89 بتنبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

الثمني  الطمبق  ابن سينم  بم ع   79«

إلى  الربمط املغرب«   -  -   6 بقة  قم 

»الطمبق السفلي بقة بوسيم5 أاشمد 

دير القصيشة - - تمدلة  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   26 بتم يخ  التجم ية بملربمط  

2822 تحت  قم 129724).

676I

املركز املراك�سي لإل بمد

»JOYZK« جويزكا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

املركز املراك�سي لإل بمد

بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 

اراكش املغرب

جويزكم »JOYZK« بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

25 الحي الصنمعي سيدي غمنم  - 

48888 اراكش املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.69193

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   14 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

  MUSTAFA )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية   ESAT AREL 588

588 حصة لفمئدة  السيد  ان أصل 

 NABET ERRABAB نمبت  )ة( الربمب 

بتم يخ 14 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   81 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )14429.

677I

FIDCOM SAHARA

ARTI MAGIQUE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDCOM SAHARA

بم ع الطبراني حي الوحدة 81  قم 
28 العيو5 ، 78888، العيو5 

املغرب

ARTI MAGIQUE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

ادينة الوفمق بلوك ج  قم )155 

العيو5 78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44615

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 ARTI بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

MAGIQUE

-        غرض الشركة بإيجمز: االنتمج 

السمعي الشصري والتسويق الرقمي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

ج  قم  بلوك  الوفمق  ادينة  تجزئة 

)155 العيو5 78888 العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
نشيهة برني بصفته)ا(  السيد)ة(   -
بن  زنقة  والكمئن عنوانه ب:  بريك 
 1 الرالة  خط  حي   92 صميم  قم 

العيو5 78888 العيو5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
نشيهة برني بصفته)ا(  السيد)ة(   -
بن  زنقة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 1 الرالة  خط  حي   92 صميم  قم 

العيو5 78888 العيو5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.44615

67(I

اغتزنال ديكو ستيل
بركة ذات املسؤولية  املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

حسن 2 عمم ة الزابيت الطمبق 3 
 قم 9 غيليز اراكش

48888 اراكش
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133449
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تقر  تأسيس بركة   2822 38 نونبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية :
عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية 
 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء، 

اغتزنمل ديكو ستيل.
استيراد   : بإيجمز  الشركة  غرض 

وتصدير املواد الحرفية.
بم ع   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
حسن 2 عمم ة الزابيت الطمبق 3  قم 

9 غيليز اراكش48888.
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أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888  : اشلغ  أسممل الشركة 

د هم.

 188  : النقدية  الحصص  اشلغ 

د هم.

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5.

كم لو  كريستيم5  حفر  السيد)ة( 

بم ع  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حسن 2 عمم ة الزبيت طمبق 3  قم 9 

غيليز اراكش 48888 اراكش املغرب

جو5  بمتريس  كولي5  السيد)ة( 

بم ع  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حسن 2 عمم ة الزبيت طمبق 3  قم 9 

غيليز ار 48888 اراكش املغرب.

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5( :

والعمئلية  الشخصية  األسممء 

الشركمء  وصفمت  واواطن  وصفمت 

إلزام  لهم  يحق  الذين  أو األغيم  

الشركة اتجمه الغير :

حفر كريستيم5 كم لو  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع حسن 2 عمم ة الزبيت طمبق 3 

 قم 9 غ 48888 اراكش املغرب.

جو5  بمتريس  كولي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع حسن 2 عمم ة الزبيت طمبق 3 

 قم 9 غ 48888 اراكش املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم    2823 فبراير   17 بتم يخ 

.133449

679I

استمانة الرجمء للمحمسشة

E.G.T.C.ELEC

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

استمانة الرجمء للمحمسشة

حي النجمة زنقة بني االل  قم 34 ، 

23558، سوق السبت املغرب

E.G.T.C.ELEC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي بمم 

دا  اوالد زيدوح - 23558 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.3479

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2821 نونبر   29 املؤ خ في 

E.G.T.C.ELEC بركة ذات املسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

اإلجتممعي حي  د هم وعنوا5 اقرهم 

سوق   23558  - بمم دا  اوالد زيدوح 

نتيجة  املغرب  النمة  اوالد  السبت 

النتهمء الغرض .

و عي5:

و  كروال  السيد)ة(   بيد  

 23558 دوا  اوالد زيدوح   عنوانه)ا( 

املغرب  النمة  اوالد  السبت  سوق 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 29 نونبر 2821 وفي حي بمم دا  

سوق السبت   23558  - اوالد زيدوح 

اوالد النمة املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  االبتدائية بملفقيه بن صملح  

38 ينمير 2823 تحت  قم 36/2823.

6(8I

استمانة الرجمء للمحمسشة

PP TRAV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

استمانة الرجمء للمحمسشة

حي النجمة زنقة بني االل  قم 34 ، 

23558، سوق السبت املغرب

PP TRAV  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 
الصفمء حي لعالوة  - 23558 سوق 

السبت اوالد النمة املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4869

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  38 بتنبر  املؤ خ في 

 PP بركة ذات املسؤولية املحدودة 

 188.888 اشلغ  أسمملهم     TRAV

اإلجتممعي حي  د هم وعنوا5 اقرهم 
سوق   23558  - حي لعالوة   الصفمء 

السبت اوالد النمة املغرب نتيجة ل : 

انتهمء الغرض.

حي  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
سوق   23558  - حي لعالوة   الصفمء 

السبت اوالد النمة املغرب . 

و عي5:

السيد)ة( فؤاد   نجحي و عنوانه)ا( 

 23558 دوا  اوالد افرج اوالد نمصر 

املغرب  النمة  اوالد  السبت  سوق 

كمصفي )ة( للشركة.

و  نجحي  الكريم   عشد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( دوا  اوالد افرج اوالد نمصر 

النمة  اوالد  السبت  سوق   23558

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  االبتدائية بملفقيه بن صملح  

84 ينمير 2823 تحت  قم 11/2823.

6(1I

استمانة الرجمء للمحمسشة

ITAL PARA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

استمانة الرجمء للمحمسشة

حي النجمة زنقة بني االل  قم 34 ، 

23558، سوق السبت املغرب

ITAL PARA  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 21 تجزئة 

التقدم  - 23588 الفقيه بن صملح 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5121

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  13 دجنبر  املؤ خ في 

 ITAL بركة ذات املسؤولية املحدودة

 288.888 اشلغ  أسمملهم     PARA

 21 اإلجتممعي  د هم وعنوا5 اقرهم 

الفقيه   23588  - التقدم   تجزئة 

انتهمء   : ل  نتيجة  املغرب  صملح  بن 

الغرض.

و حدد اقر التصفية ب 21 تجزئة 

الفقيه بن صملح   23588  - التقدم  

املغرب. 

و عي5:

و  كراح  املولودي   السيد)ة( 
سوق   23588 اوالد ازامم  عنوانه)ا( 

السبت اوالد النمة املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و  ز نخ  هللا   عشد  السيد)ة( 

عنوانه)ا( 21 تجزئة التقدم  23588 

الفقيه بن صملح املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  االبتدائية بملفقيه بن صملح  

82 ينمير 2823 تحت  قم 85/2823.

6(2I
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املركز املراك�سي لإل بمد

سود-سود دو كوميرس 
أنترناسيونال

 SUD-SUD DE COMMERCE( 
)INTERNATIONAL

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتممعي للشركة

املركز املراك�سي لإل بمد
بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 
اراكش املغرب

سود-سود دو كواير8 أنترنمسيونمل 
 SUD-SUD DE COMMERCE(
INTERNATIONAL( بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
األول التجزئة -624 املسم  طريق 
أسفي  - 48888 اراكش املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.73331

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 83 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
املسم    624- »الطمبق األول التجزئة 
اراكش   48888  - أسفي   طريق 
الثمني  الطمبق   3 »بقة  إلى  املغرب« 
 قم 951 تجزئة املسم  طريق اسفي - 

48888 اراكش  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 85)144.

6(3I

societe comptaline for you

EDILCO FOR STONE
إعال5 اتعدد القرا ات

societe comptaline for you
26 زنقة عشم8 املسعدي فم8 

فم8، 38888، فم8 املغرب
EDILCO FOR STONE  »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: )7 اكر  
زنقة 23 حي الفتح -خنيفرة - 88888 

خنيفرة املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.1383

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   8( املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
  AVENA GIOVANNIالسيد بمع 
الحصص األجتممعية الذي يمتلكهم 
188حصة لفمئدة السيد  املحددة في 
قد ه  بتمن   LUCIANI FRANCO
28888.88 د هم.فأصشح هدا األخير 
يملك  اجموع  أسممل الشركة  أي ) 

188 حصة اجتممعية(. 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
 AVENA قشول استقملة املسير السيد
 LUCIANI GIOVANNI وعي5 السيد 
للشركة   وحيد  كمسير   FRANCO
الذي أسندت له عدة اهمم انهم اهمة 

إاضمءات الشركة.
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
االسم�سي  النظمم  صيمغة  اعمدة 

للشركة.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
ينص  الذي   :6-7 بند  قم 
 AVENAالسيد بمع  اميلي:  على 
الحصص األجتممعية    GIOVANNI
188حصة  الذي يمتلكهم املحددة في 
 LUCIANI FRANCO لفمئدة السيد 
بتمن قد ه 28888.88 د هم.فأصشح 
اجموع  أسممل  يملك   األخير  هدا 
الشركة  أي ) 188 حصة اجتممعية(. 
على  ينص  الذي   :11 بند  قم 
السيد  املسير  استقملة  قشول  اميلي: 
السيد  وعي5   AVENA GIOVANNI
وحيد  كمسير   LUCIANI FRANCO
للشركة  الذي أسندت له عدة اهمم 

انهم اهمة إاضمءات الشركة. 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
االسم�سي  النظمم  صيمغة  اعمدة 

للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بتم يخ 13 فبراير 

2823 تحت  قم 57.

6(4I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

FLEXIBLE CREATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

FLEXIBLE CREATION بركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 184 
 قم 3 تجزئة ايكيد  2 الرويضمت 

اراكش 48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(4625

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  15 دجنبر  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ    FLEXIBLE CREATION
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
 3 184  قم  اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

الرويضمت اراكش   2 تجزئة ايكيد  

 -  : اراكش املغرب نتيجة ل   48888

عقود  األسمسيي5  الشريكي5  توقيع 

عمل اع بركمت أخرى.

عمم ة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 2 ايكيد   تجزئة   3 184  قم 

اراكش   48888 الرويضمت اراكش 

املغرب. 

و عي5:
و  الصمبر  السيد)ة(  ضوا5  

 27 بلوك  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا( 
علي  بن  يوسف  سيدي   119  قم 

)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

عمم ة   : بملتصفية  املتعلقة  الوثمئق 
184  قم 3 تجزئة ايكيد  2

الرويضمت اراكش

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   89 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 1716.

6(5I

استمانة الرجمء للمحمسشة

STE AUPIMA SARL
إعال5 اتعدد القرا ات

استمانة الرجمء للمحمسشة

حي النجمة زنقة بني االل  قم 34 ، 

23558، سوق السبت املغرب

STE AUPIMA SARL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الطمبق 

اال �سي  قم 27 تجزئة الصداقة  - 

23558 سوق السبت اوالد النمة 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 75.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2822 أبريل   86 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي:  

املسعودي  احمد  السيد  تفويت 

يملكهم  التي  الحصص  لجميع 

بملشركة الى السيد احمد حمجي 

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 السيد احمد حمجي و السيد 

ملدة  للشركة  اسيرا5  حمجي  حسي5 

السيد  استقملة  بعد  احددة  غير 

احمد املسعودي 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
 فع  أسممل الشركة ان 18888د هم 

 188888 الشركة  ليصشح  أسممل 

حصة   988 بتكوين  وذلك  د هم 

اجتممعية جديدة ان فئة 188 د هم.

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحيي5 النظمم األسم�سي للشركة.
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وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

هو  الحملي  الشركة  اصشح  أسممل 

188888 د هم

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

حمجي  احمد  السيد  يمتلك  اصشح 

حصة   588 حمجي  حسي5  السيد  و 

اجتممعية لكل واحد انهمم

على  ينص  الذي   :17 بند  قم 

احمد  السيد  استقملة  بعد  اميلي: 

احمد  السيد  تعيي5  تم  املسعودي 

حمجي و السيد حسي5 حمجي اسيرا5 

التوقيع  صالحية  كمال  اع  للشركة 

املشترك او الحدهمم فقط

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسوق السبت اوالد النمة  

تحت  قم   2822 نونبر   16 بتم يخ 

.325

6(6I

FIGENOUV

 GENERAL HYDROLIC

 WORKS COMPANY

G.H.W.C
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIGENOUV

بم ع النصر عمم ة 16 بقة 3 ديو  

السالم ، 58858، اكنم8 املغرب

 GENERAL HYDROLIC WORKS

COMPANY G.H.W.C بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 186 

بقة 2 زنقة ملعم كة الزيتو5 58878 

اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(279

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 GENERAL HYDROLIC WORKS

COMPANY G.H.W.C

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-2 بط  الصحي  الصرف  ابغمل   1-

قنوات امليمه

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

الزيتو5  ملعم كة  زنقة   2 بقة   186

58878 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  البشم  ايت  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: قصر 

تليشت 52488 الريش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  البشم  ايت  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

قصر تليشت 52488 الريش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.5(279

6(7I

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL

HOMDOM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشمء فرع تمبع للشركة

KHALIFI AUDIT ET CONSEIL
5)1بم ع عشد املوان وليلي بم ك 
الطمبق3  قم 11 ، 28368، الدا  

الشيضمء املغرب
HOMDOM بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 
د غرين وو كس  طريق بوسكو ة 

سيدي اعروف   - 8)282  
الدا الشيضمء املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

. 472489
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 29 دجنبر 2822 تقر  إنشمء 
التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  
و   SUCCURSALE HOMDOM
تجم ي  اركز   68 بملعنوا5  الكمئن 
تمم ة املغرب و    12828  - سال بم ك 
بنيس  السيد)ة(   طرف  ان  املسير 

سعد.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 312)5).
6((I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

FAOUZI FROID
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

FAOUZI FROID بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 375 
حي عواطف 1 قلعة السراغنة - 

43888 قلعة السراغنة املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

55(3

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   82

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.FAOUZI FROID

غرض الشركة بإيجمز : بيع اجزاء 

االالت املنزلية.

عنوا5 املقر االجتممعي :  قم 375 

 - السراغنة  قلعة   1 عواطف  حي 

43888 قلعة السراغنة املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : فوزي  لطفي  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  فوزي  لطفي  السيد 

 قم 659 حي املنم ة 3 قلعة السراغنة  

43888 قلعة السراغنة املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فوزي  لطفي  السيد 

 قم 659 حي املنم ة 3 قلعة السراغنة  

43888 قلعة السراغنة املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 

89 ينمير 2823 تحت  قم 12/2823.

6(9I
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FIDUCIAIRE EL AMRANY

 STATION SERVICES
KHACHANI

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتممعي للشركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

 STATION SERVICES KHACHANI
بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

316 تجزئة كفمي العطموية قلعة 
السراغنة - 43188 قلعة السراغنة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.5321

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 26 دجنبر 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
العطموية  كفمي  تجزئة   316 » قم 
قلعة   43188  - السراغنة  قلعة 
اوالد  »دوا   إلى  املغرب«  السراغنة 
 - نمصرملزم صنهمجة قلعة السراغنة 

43188 قلعة السراغنة  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتم يخ  السراغنة   بقلعة  االبتدائية 
89 ينمير 2823 تحت  قم 15/2823.

698I

INFOPLUME

COMERCIO FAMILIA
إعال5 اتعدد القرا ات

INFOPLUME
149 بم ع احمد الخماس اقماة 

ايموزا 1  قم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

COMERCIO FAMILIA »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 29 زنفة 
عمر ابن العمص الطمبق 3  قم 26 - 

98888 طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.97599

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   86 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت السيدة  ضية التوزاني جميع 

حصصهم في الشركة املمثلة في 1888 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

التهماي  ابن  يوسف  السيد  لفمئدة 

الذي اصشح الشريك الوحيد للشركة 

على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 

قشول استقملة السيدة  ضية  اميلي: 

التوزاني ان اهماهم كمسيرة للشركة 

التهماي  ابن  يوسف  السيد  وتعيي5 

كمسير جديد

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

املستقل  بمالاضمء  اقيدة  الشركة 

للمسير السيد يوسف ابن التهماي

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

انشمء قمنو5 اسم�سي جديد للشركة 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

الشريك الوحيد السيد يوسف ابن 

الشركة  في  اسممل  اسمهم  التهماي 

188888 د هم

على  ينص  الذي   :7 بند  قم 
 188888 الشركة  اميلي:  أسممل 

1888حصة بقيمة  د هم اقسم الى 

188 د هم للحصة في الكية  السيد 

يوسف ابن التهماي

على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

للسيد  اوكل  الشركة  تسيير  اميلي: 

يوسف ابن التهماي 

على  ينص  الذي   :16 بند  قم 

بمالاضمء  اقيدة  الشركة  اميلي: 

ابن  يوسف  السيد  للمسير  الوحيد 

التهماي

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262786-2255.

691I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

PARA LUXE EL ATTAOUIA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

 PARA LUXE EL ATTAOUIA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 85 

تجزئة تسموت 1 العطموية قلعة 

السراغنة - 43188 قلعة السراغنة 

املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5563

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2822 دجنبر   85

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 PARA  : بمختصر تسميتهم  اإلقتضمء 

.LUXE EL ATTAOUIA

غرض الشركة بإيجمز : التجم ة في 

املواد الششه طشية.
 85 :  قم  عنوا5 املقر االجتممعي 

قلعة  العطموية   1 تسموت  تجزئة 

قلعة السراغنة   43188  - السراغنة 

املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السيدة ايت لطرش زينب :  1.888 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

زينب  لطرش  ايت  السيدة 

 5 اقماة ارجم5 اجموعة  عنوانه)ا( 
7  يمض  الشقة   2 الطمبق   4 العمم ة 

اراكش   48848 اراكش  السىم 

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

زينب  لطرش  ايت  السيدة 

 5 اقماة ارجم5 اجموعة  عنوانه)ا( 
7  يمض  الشقة   2 الطمبق   4 العمم ة 

اراكش   48848 اراكش  السىم 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بقلعة السراغنة  بتم يخ 22 

دجنبر 2822 تحت  قم 532/2822.

692I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

HYDRO ENERGIE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

HYDRO ENERGIE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

النو  ش 1 ج 1  قم 15 فم اودي بني 

االل - 23886  بني االل املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

13577

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   85

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
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ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.HYDRO ENERGIE
بيع لوازم   : غرض الشركة بإيجمز 

الطمقة الشمسية
انشمء اشلريع السقي بملتنقيط.

تجزئة   : االجتممعي  املقر  عنوا5 
النو  ش 1 ج 1  قم 15 فم اودي بني 

االل - 23886  بني االل املغرب.
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:
 1.888   : الصملح حسمم  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :
الصملح حسمم عنوانه)ا(  السيد 
السراغنة  قلعة  الهنمء  حي   18  قم 

43888 قلعة السراغنة املغرب.
والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:
الصملح حسمم عنوانه)ا(  السيد 
السراغنة  قلعة  الهنمء  حي   18  قم 

43888 قلعة السراغنة املغرب
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني االل  بتم يخ 13 ينمير 

2823 تحت  قم 1366.
693I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

AYA ARTEC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY
 N°198 AVENUE MOHAMED
 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES
SRAGHNA MAROC

AYA ARTEC بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية 
سيدي احمد العطموية قلعة 

السراغنة 43188 قلعة السراغنة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5625

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 38 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AYA ARTEC

-        غرض الشركة بإيجمز: -بيع 

املعدات والحديد

-بيع العقمقير

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
قلعة  العطموية  احمد  سيدي  زاوية 

السراغنة 43188 قلعة السراغنة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احفوظ عشد الحكيم 

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
قلعة  العطموية  احمد  سيدي  زاوية 

السراغنة  قلعة   43188 السراغنة 

املغرب

- السيد)ة( احفوظ عشد اللطيف 

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
قلعة  العطموية  احمد  سيدي  زاوية 

السراغنة  قلعة   43188 السراغنة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احفوظ عشد الحكيم 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

قلعة  العطموية  احمد  سيدي  زاوية 

السراغنة  قلعة   43188 السراغنة 

املغرب

- السيد)ة( احفوظ عشد اللطيف 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

قلعة  العطموية  احمد  سيدي  زاوية 

السراغنة  قلعة   43188 السراغنة 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.5625

694I

LEADING PARTNERS

OZONEWELL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

LEADING PARTNERS

 218BD Abdelmoumen

 Résidence les jardins

 Abdelmoumen immeuble

 G2 N 7 Casablanca ، 20340،

Casablanca Maroc

OZONEWELL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية 

بم ع عشد املوان,  زنقة سمية إقماة 

بهرزاد طمبق 3  قم 28 حي النخيل   

- - الدا  الشيضمء  املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.551581

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 29 أكتوبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»زاوية بم ع عشد املوان,  زنقة سمية 

حي   28 3  قم  إقماة بهرزاد طمبق 

املغرب«  الدا  الشيضمء    -  - النخيل   

تحت  قم2)   B »الواحة الشطر  إلى 

بمبكو - - الدا  الشيضمء   املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 779)5).

695I

FIDUCIAIRE BENHASSI

كوتيديان دزاين
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE BENHASSI

 N°32 LOT ZAKARIA ASKEJOUR

 LAMHAMID MARRAKECH،

40160، MARRAKECH MAROC

كوتيديم5 دزاين بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 993 

ملحماد 9 اراكش 48268 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133483

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

كوتيديم5 دزاين

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أبغمل نجم ة العود و األملنيوم

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 48268 اراكش   9 ملحماد   993  قم 

اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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- السيد)ة(  ايت ا حمد عشدالرحيم 

بصفته)ا(  اسير والكمئن عنوانه ب: 
  48268 اراكش   9 ملحماد   993  قم 

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة(  ايت ا حمد عشدالرحيم 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
  48268 اراكش   9 ملحماد   993  قم 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133483

696I

ASMAA MEDIA GROUP

SELIA SERVICE MAROC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ASMAA MEDIA GROUP

بم ع صهيب الرواي بلوك 39 الرقم 

28 البرنو�سي الشيضمء، 28888، 

الشيضمء املغرب

SELIA SERVICE MAROC بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 77 بم ع 

احمد سميحة طمبق 18  قم 57  - 

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(57776

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 31 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 SELIA اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

SERVICE MAROC

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التجم ة  و االستيراد و التصدير .

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 77 
18  قم  بم ع احمد سميحة طمبق 

57  - الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال يوجد

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السيد)ة( حسن اانم بصفته)ا(    -

عي5 الشق زنقة  والكمئن عنوانه ب: 
58 قم 28 - الشيضمء املغرب

- السيد)ة( احمد هشمم النمصري 

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: ابواب 

 114 عمم ة   16 انطقة  اراكش 

الشقة 17 - اراكش املغرب

حمزم  اصطفى  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اقماة 
 4 طمبق   4 سفيم5 عمم ة 118  قم 

سيدي اعروف - الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

املسؤولية  ذات  »بركة   -  -

اقرهم  والكمئن  بصفتهم   املحدودة« 
السجل  -  قم   -  -  - ب:  اإلجتممعي 

املمثل   - االقتضمء:  عند  التجم ي 

الدائم: - 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة( حسن اانم بصفته)ا(   -

عي5 الشق  اسير والكمئن عنوانه ب: 
زنقة 58 قم  - الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.(57776

697I

اكتب املحمسشة الصملحي

 SOCIETE AQQAR

ALANWAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اكتب املحمسشة الصملحي
زنقة املدينة املنو ة عمم ة اليعقوبي 

الطمبق الثملث الشقة  قم 6 وجدة ، 

68888، وجدة ااملغرب

 SOCIETE AQQAR ALANWAR

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

ايربمبالص طريق سيدي اعمفة 

القطعة  قم 145 68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

485(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 85 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOCIETE AQQAR ALANWAR

/1 -        غرض الشركة بإيجمز: 

انعش عقم ي.

وأبغمل  املختلفة  األبغمل   /2

الشنمء.

عماة بصفة  والشراء  الشيع   /3 

 ) النيكوص(

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة ايربمبالص طريق سيدي اعمفة 

القطعة  قم 145 68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

فريكل  املجيد  عشد  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك   بصفته)ا( 

حي القد8 بم ع سيدي  عنوانه ب: 

وجدة   68888  145 اعمفة  قم 

املغرب

قوش  الدين  بد   السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

حي السالم عوينت السراق ب29/11 

68888 وجدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

فريكل  املجيد  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تجزئة ايربمبال8 طريق سيدي اعمفة 
 قم 145 68888 وجدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.485(7

69(I

EXPERTO

INSUCO MAROC SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EXPERTO

84 بم ع أبو فم 8 املريني حسم5 

الربمط الربمط، 18888، الربمط 

املغرب

  INSUCO MAROC SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 38 ، 

بم ع اوالي أحمد لوكيلي ،بقة ) ، 

حسم5ـ  الربمط  18828 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13341(
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 82 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 INSUCO MAROC SARL AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الهندسة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 38 ، 

بم ع اوالي أحمد لوكيلي ،بقة ) ، 

حسم5 ـ الربمط  18828 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بسكمل كوي اكسيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه   اي بصفته)ا( 

ب: 77، زنقة بولونيم ،189)7، سم5 ـ 

جيرام5ـ  أوـ اليـ  فرنسم . 189)7 سم5 

ـ جيرام5 ـ أوـ الي  فرنسم .

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بسكمل كوي اكسيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه   اي بصفته)ا( 

ب: 77، زنقة بولونيم ،189)7، سم5 ـ 

جيرام5ـ  أوـ اليـ  فرنسم . 189)7 سم5 

ـ جيرام5 ـ أوـ الي  فرنسم .

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.13341(

699I

fiduhaouz

 United Behavioral and
Cognitive Group

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

fiduhaouz
 Boulevard Allal El Fassi,

 residence Jawhara, appartement
Marrakech ، 40000 ,5، اراكش 

املغرب
 United Behavioral and

Cognitive Group بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

جوهرة الطمبق االول  قم 2 بم ع 
اامم الشمفعي حي هفيرنمج جليز 
اراكش النخيل.  48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
143444

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   81
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 United Behavioral and Cognitive

Group
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
التحقيقمت   ، الد اسمت  اكتب   -

واالبحمث.
املجهزة  املسمكن  أو  الغرف   -
املهرجمنمت  حفالت   ، لالجتممعمت 

واملعم ض.
- استيراد و تصدير.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 2 االول  قم  الطمبق  جوهرة  اقماة 
بم ع اامم الشمفعي حي هفيرنمج جليز 

اراكش النخيل.  48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
عشد  ايت  انصف  السيد)ة(   -
الوحيد  الشريك  بصفته)ا(  الغني 
 266 والكمئن عنوانه ب: اسيف  قم 

اراكش 48888 اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عشد  ايت  انصف  السيد)ة(   -
الغني بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه 
ب: اسيف  قم 266 اراكش 48888 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   86 بتم يخ 

.143444

788I

املركز املراك�سي لإل بمد

أوريانتال إن & أوت 
)ORIENTAL IN & OUT(

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

املركز املراك�سي لإل بمد
بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 
اراكش املغرب

 ORIENTAL( أو يمنتمل إ5 & أوت
IN & OUT( بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 214 

الحي الصنمعي سيدي غمنم - 48888 
اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.95137

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 دجنبر   29 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
او غم5  )ة(  السيد  تفويت 
 LE( لوبمتوليي   )MORGAN(
CHATELIER( 588 حصة اجتممعية 
588 حصة لفمئدة  السيد  ان أصل 
كمغمكتيغ  إي  سي5  بركة  )ة( 
)SIGNES ET CARACTERES( بتم يخ 

29 دجنبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 1)1458.
781I

CADES SARL

LES SCIERIES DU MAGHREB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
 LES SCIERIES DU MAGHREB

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 46 بم ع 
الز قطوني طمبق 1  قم 3 46 بم ع 
الز قطوني طمبق 1  قم 3 28848 

الدا الشيضمء املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 86 دجنبر 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
1  قم  بم ع الز قطوني طمبق   46«
1  قم  46 بم ع الز قطوني طمبق   3
إلى  املغرب«  الدا الشيضمء   28848  3
»جممعة السمهل حد السوالم والد 
بربيد    -  - حريز دوا  لحرش جوهر أ 

املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 54394).
782I
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ائتممنية بوعرفة

الومنيوم السباعي
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

ائتممنية بوعرفة
 قم49 زنقة الدا  الشيضمء بوعرفة 
بوعرفة، 61288، بوعرفة املغرب
الوانيوم السشمعي بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 41 حي 
الطوبة - 61288 بوعرفة املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.3(1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 14 ينمير 2823 تم  تحويل  
للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 61288  - الطوبة  حي   41 » قم  ان 
زنقة   41 » قم  إلى  املغرب«  بوعرفة 
 61288  - خلدو5  ابن  حي  بشم  

بوعرفة  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   83 بتم يخ  االبتدائية بفجيج  

2823 تحت  قم 18/2823.
783I

املركز املراك�سي لإل بمد

أوريانتال إن & آوت 
)ORIENTAL IN & OUT(

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر االجتممعي للشركة

املركز املراك�سي لإل بمد
بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 
اراكش املغرب

 ORIENTAL( أو يمنتمل إ5 & آوت
IN & OUT( بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 214 

الحي الصنمعي سيدي غمنم - 48888 
اراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.95137

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 29 دجنبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
سيدي  الصنمعي  الحي   214 » قم 

إلى  اراكش املغرب«   48888  - غمنم 

 951 الثمني  قم  الطمبق   3 »بقة 

 48888  - تجزئة املسم  طريق اسفي 

اراكش  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 1)1458.

784I

CANOCAF SARL

MEDIFRESH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CANOCAF SARL

بم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 
 قم 7 الطمبق الثمني  قم 83 

 NADOR ،62888 ، النمظو

MAROC

MEDIFRESH بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

عم يض  - 62888 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5349

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MEDIFRESH

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

و  الخضر  التصدير  و  1/االستيراد 

الفواكه 2/االستيراد و التصدير اواد 

التغذية 3/االستيراد و التصدير .

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
عم يض  - 62888 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
السالم   عشد  وزا ف  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
بيكر   بني  تيزة  دوا   ب:  عنوانه 

62888 النمظو  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
السالم   عشد  وزا ف  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
62888 النمظو   دوا  تيزة بني بيكر  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.5349
785I

ACOMS CONSULTING

 AL-MANAR TRANSFERT  
SARLAU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ACOMS CONSULTING
 قم 2 عمم ة 13 بم ع اد يس الثمني 
املدينة الجديدة ، 58888، اكنم8 

املغرب
 AL-MANAR TRANSFERT  

SARLAU بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دكم5 
 قم 26 تجزئة الريحم5 بم ع خملد 

ابن الوليد برج اوالي عمر 58888 

اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(343

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

AL- بمختصر تسميتهم:    اإلقتضمء، 

MANAR TRANSFERT SARLAU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تحويل األاوال

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دكم5 

تجزئة الريحم5 بم ع خملد   26  قم 

 58888 ابن الوليد برج اوالي عمر 

اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( اعمد بلعربي بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه  بريك وحيد/ 

ب: اقماة النعيم عمم ة همء بقة 12 

اكنم8   58888 املحطة م ج  بم ع 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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- السيد)ة( اعمد بلعربي بصفته)ا( 
اقماة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
بم ع   12 بقة  همء  عمم ة  النعيم 

املحطة م ج 58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.5(343
786I

CADES SARL

CAPTURE DOC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

CADES SARL
 --46BD ZERKTOUNI 1ER
 ETAGE N°3 CASA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
CAPTURE DOC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم االجتممعي 67 زنقة 
عزيز بالل طمبق 2  قم 3 اعم يف 

الدا الشيضمء - - الدا الشيضمء 
املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

456655
 بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تم تغيير  21 أكتوبر  املؤ خ في 
 CAPTURE« ان  الشركة  تسمية 
 CAPTURE DOC« إلى   »DOC

. »MAROC
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 29 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

دجنبر 2822 تحت  قم 52487).
787I

CANOCAF SARL

NORIARA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CANOCAF SARL
بم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 83 
 NADOR ،62888 ، النمظو

MAROC

NORIARA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املطم  

أوندا ايلو 31  قم 189 - 62888 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5386

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   19

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NORIARA

/1 -        غرض الشركة بإيجمز: 

االستيراد و التصدير املواد الغذائية 

املواد  التصدير  و  2/االستيراد 

التنظيف 3/االستيراد و التصدير .

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 -  189 31  قم  حي املطم  أوندا ايلو 

- 62888

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  والهمدي  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

بني  العليم  كمليطم  حي  ب:  عنوانه 

انصم  62858 النمظو   املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  والهمدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 62858 حي كمليطم العليم بني انصم  

النمظو   املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.5386

78(I

ائتممنية بوعرفة

شركة جواد برو
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتممنية بوعرفة
 قم49 زنقة الدا  الشيضمء بوعرفة 
بوعرفة، 61288، بوعرفة املغرب

بركة جواد برو بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 312 
تجزئة املجد تملسينت 61182 

تملسينت -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1139
 84 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
بركة  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

جواد برو
-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 
النيمتمت العطرية- ابغمل االستغالل 
الغمبوي و التشجير- اقمول في ابغمل 

الشنمء و االبغمل املختلفة
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
 61182 تجزئة املجد تملسينت   312

تملسينت -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
ايمو5  ابعرا 5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تملسينت  بواريم  الفوقمنية  املريجة 

61182 تملسينت املغرب

الحسي5  ابعرا 5  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تملسينت  بواريم  الفوقمنية  املريجة 

61182 تملسينت املغرب

هللا  عشد  ابعرا 5  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

تملسينت  بواريم  الفوقمنية  املريجة 

61182 تملسينت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ايمو5  ابعرا 5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تملسينت  بواريم  الفوقمنية  املريجة 

61182 تملسينت املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   1( بتم يخ 

.1139

789I

ائتممنية بوعرفة

شركة جبور ت.س.ت
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتممنية بوعرفة
 قم49 زنقة الدا  الشيضمء بوعرفة 

بوعرفة، 61288، بوعرفة املغرب

بركة جشو  ت.8.ت 

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 34 
زنقة الخميسمت 61288 بوعرفة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2823/13

 19 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

بركة  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

جشو  ت.8.ت

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

املعلوامتية  و  املكتبية  االليمت  بيع 

ابغمل  جميع  املكمتب-  تجهيزات  و 

الشنمء و االبغمل املختلفة
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
34 زنقة الخميسمت 61288 بوعرفة 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( جشو  زكريمء بصفته)ا( 
واد  زنقة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

الذهب 61288 بوعرفة املغرب

- السيد)ة( جشو  احمد بصفته)ا( 
زنقة   54 بريك والكمئن عنوانه ب: 

واد الذهب 61288 بوعرفة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( جشو  زكريمء بصفته)ا( 
واد  زنقة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

الذهب 61288 بوعرفة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.13/2823

718I

»FIDUSSINE ’SARL

HAYRAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

»FIDUSSINE ’SARL
بم ع وقعة الزالقة اقماة طم ق 

الشقة  قم 5 الطمبق الثملث املدينة 
الجديدة اكنم8 ، 58888، اكنم8 

املغرب
HAYRAN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 63 
حي االال املشو  الستينية 58868 

اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(351
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HAYRAN
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
االبغمل  للتبريد-  اخمز5  استغالل 

املختلفة
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الستينية  املشو   حي االال   63  قم 

58868 اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( ازيم5 هشمم بصفته)ا( 
املسير االول والكمئن عنوانه ب: بم ع 
الحسن التمني اقماة الزيتونة الشقة 

11 م ج 58888 اكنم8 املغرب.

جممل  الحريف  السيد)ة(   -

والكمئن  التمني  املسير  بصفته)ا( 

بم ع املرابطي5 م ج   35 عنوانه ب: 

58888 اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

هشمم  ازيم5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الزيتونة  التمني اقماة  بم ع الحسن 

اكنم8   58888 ج  م   11 الشقة 

املغرب

جممل  الحريف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 58888 ج  م  املرابطي5  بم ع   35

اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.5(351

711I

CLICKING CONSEIL MAROC

ICE CUTE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CLICKING CONSEIL MAROC

بم ع اوالي عشد هللا تجزئة البستم5 
زنقة الفردو8  قم 8) ، 48898، 

اراكش املغرب

ICE CUTE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اسلم تجزئة بوكم  الطمبق الثملت 

بقة  قم 14 بمب دكملة اراكش 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133375

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ICE CUTE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

كريم  االيس  و  الثلج  اكعشمت  صنع 

زبدة  بيع  ايكمنيكية,  بمحركمت 

والحليب بكل انواعه

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

الثملت  الطمبق  بوكم   تجزئة  اسلم 

اراكش  دكملة  بمب   14 بقة  قم 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 

188.888 د هم، السيد يمسي5 الوافي 

188 د هم  1888 حصة بمشلغ  يملك 

لكل حصة

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( يمسي5 الوافي بصفته)ا( 

بريك واحد و اسير والكمئن عنوانه 

عشد  سيدي  جعفر  اوالي  دوا   ب: 

هللا غيمت ايت او ير اراكش 42851 

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الوافي  يمسي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

هللا  عشد  سيدي  جعفر  اوالي  دوا  

 42851 اراكش  او ير  ايت  غيمت 

اراكش املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.133375

712I

بركة استأانة الحنصملي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

 MAHLOUL DE

CONSTRUCTION SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

بركة استأانة الحنصملي ش.ذ.م.م. 

ذات الشريك الوحيد

28 بم ع املتنبي الطمبق االول بني 

االل ، 23888، بني االل املغرب

 MAHLOUL DE

 CONSTRUCTION SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الحسن الثمني عمم ة  قم 5)3 

بملطمبق السفلي 23888 بني االل -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13697

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   19

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

الشركة،  تسمية          -

بمختصر  اإلقتضمء،  عند  اتشوعة 

 MAHLOUL DE تسميتهم: 

CONSTRUCTION SARL AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

بيع   - الشنمء  أو  املختلفة  األعممل 

DROGUERIE العقمقير بمألقسمط

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 3(5 بم ع الحسن الثمني عمم ة  قم 

بملطمبق السفلي 23888 بني االل -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اهلول   الدين  نو   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
جمبر   سيدي   21 12  قم  زنقة  بمم 

23888 بني االل املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اهلول   الدين  نو   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
جمبر  سيدي   21 12  قم  زنقة  بمم 

23888 بني االل املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.13697

713I

fiduciaire al aze

NALARIMPORT EXORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

fiduciaire al aze
 VILLE NOUVELLE ، 50000،

MEKNES MAROC
NALARIMPORT EXORT بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
ز قتو5 عمم ة 32 بقة  قم 29 
الطمبق 1 طنجة - 98888 طنجة 

املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.55145

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 21 أكتوبر 2821 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

بقة   32 عمم ة  ز قتو5  »بم ع 

 98888  - طنجة   1 الطمبق   29  قم 

 21 »احل  قم  إلى  املغرب«  طنجة 

تجزئة الشرف بم ع احمد الخماس 

اكنم8 - 58888 اكنم8  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   14 بتم يخ  بمكنم8   التجم ية 

2822 تحت  قم 179.

714I

STE CECONA SARL

NLL GROUP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE CECONA SARL

 AV DES FAR 74 2ETAG AV DES

 FAR 74 2ETAG، 62000، nador

maroc

NLL GROUP بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي املطم  

الحمماة 17 الطمبق 2 بقة 5 حي 

املطم  الحمماة 17 الطمبق 2 بقة 5 

62888 النمظو  املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.19799

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2822 ينمير   87 املؤ خ في 

NLL GROUP بركة ذات املسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

اإلجتممعي حي  د هم وعنوا5 اقرهم 

 5 2 بقة  17 الطمبق  املطم  الحمماة 

حي املطم  الحمماة 17 الطمبق 2 بقة 

نتيجة  املغرب  النمظو    62888  5

لنقص الرواج التجم ي.

و عي5:

السيد)ة( يحيى   يحيى  و عنوانه)ا( 

 62888 انصم   بني  وحدانية  حي 

النمظو  املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و  عشم�سي  وداد    السيد)ة( 
انصم   بني  وحدانية  حي  عنوانه)ا( 
62888 النمظو  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بتم يخ 87 ينمير 2822 وفي حي املطم  
حي   5 بقة   2 الطمبق   17 الحمماة 
 5 2 بقة  17 الطمبق  املطم  الحمماة 

62888 النمظو  املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 24 ينمير 

2823 تحت  قم 5286.

715I

CANOCAF SARL

 EL HASSANI MATERIAUX
DE CONSTRUCTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

CANOCAF SARL
بم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 83 
 NADOR ،62888 ، النمظو

MAROC
 EL HASSANI MATERIAUX DE
CONSTRUCTION بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

تفسو  ايعزانن بني بوغمفر - النمظو  
-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5325
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   19
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 EL HASSANI MATERIAUX DE

.CONSTRUCTION
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-        غرض الشركة بإيجمز: - بيع 
اواد الشنمء 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  
تفسو  ايعزانن بني بوغمفر - النمظو  
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احمد  الحسمني  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
دوا  تفسو  ايعزانن بني  عنوانه ب: 

بوغمفر 62888 النمظو   املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  الحسمني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بوغمفر  بني  ايعزانن  تفسو   دوا  

62888 النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.5325
716I

CABINET RMILI&ASSOCIES

 STE MARRAKECH NI REAL
ESTATE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

CABINET RMILI&ASSOCIES
 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،
40000، MARRAKECH MAROC
 STE MARRAKECH NI REAL
ESTATE  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 
الكريم الخطمبي اقماة الخطمبية 

عمم ة ب الطمبق االول  قم 3 بم ع 
الحسن بن اشم ك  جليز 48888 

اراكش املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.118561

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   18 املؤ خ في 
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
 STE الوحيد  الشريك  ذات 
   MARRAKECH NI REAL ESTATE
اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم وعنوا5 
الكريم  اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 
عمم ة ب  الخطمبية  اقماة  الخطمبي 
الطمبق االول  قم 3 بم ع الحسن بن 
48888 اراكش املغرب  اشم ك  جليز 
التي  الصعوبمت  بعد   : ل  نتيجة 
تواجههم الشركة في العثو  على سوق 
يعلن املسمهم الوحيد اقدًام عن   ،
 STE MARRAKECH NI حل بركة 
»اعتشمً ا   REAL ESTATE SARL AU

ان هذا اليوم وتصفيتهم الودية..
بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
عشد الكريم الخطمبي اقماة الخطمبية 
بم ع   3 عمم ة ب الطمبق االول  قم 
 48888 جليز   اشم ك   بن  الحسن 

اراكش املغرب. 
و عي5:

و  بمكر  سليمة   السيد)ة( 
عنوانه)ا( عملية جمكم اندا بمب اغلي  
املغرب  اراكش   48888  111  قم 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
اقماة  الخطمبي  الكريم  بم ع عشد   :
الخطمبية عمم ة ب الطمبق االول  قم 

3 بم ع الحسن بن اشم ك 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )216.
717I

األستمذ أاي5 الخيري  -  اوثـــــــــق

SO DEVELOPPEMENT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

األستمذ أاي5 الخيري  -  اوثـــــــــق

16 ، زنقة الحسي5 بن علي ، 

28878، الدا  الشيضمء املفرب

SO DEVELOPPEMENT بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 49 زنقة 

جم5 جو يس طمبق 3  قم 6 حي 

كوتي 28868 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(5953(

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SO DEVELOPPEMENT

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اإلنعمش العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 49 

زنقة جم5 جو يس طمبق 3  قم 6 حي 

كوتي 28868 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( سهيل ودغيري سفيمني 
والكمئن  الوحيد  الشريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: 2  زنقة احمد عشدو بقة 
33 حي النخيل 28348 الدا  الشيضمء 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( سهيل ودغيري سفيمني 
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي   33 عشدو بقة  احمد  زنقة    2
النخيل 28348 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(5953(
71(I

 PEARL PARTNERS REAL ESTATE

MANAGEMENT

برل بارتنر ريال إستيت منجمنت
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 PEARL PARTNERS REAL ESTATE
MANAGEMENT

 RUE SAADIYINE TOUR 16
 HASSAN RABAT rabat، 10020،

RABAT MAROC
برل بم تنر  يمل إستيت انجمنت 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 16 بم ع 
السعديي5 صواعةحسم5 18828 

االربمط -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166337

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
برل  تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

بم تنر  يمل إستيت انجمنت
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-        غرض الشركة بإيجمز: 

ود اسمت  واملشو ة  اإلدا ة 

الجدوى الفنية واململية ألي اشروع 

عقم ي سكني أو صنمعي أو تجم ي.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 16 

صواعةحسم5  السعديي5  بم ع 

18828 االربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

28.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

28.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الجواهري  بريف  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  بريك والكمئن عنوانه ب: 

احمد   بم ع  حسن  بني  بم ع   156

الربمط   18188 السوي�سي  السمد8 

املغرب 

السيد)ة(  عزيزالوالي بصفته)ا(   -
بريك والكمئن عنوانه ب:  قم 7 لوت 

سوالزو  هرهو ا 18288 تمم ة املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

ذات  »بركة  القمبضة  بالتينو   -

املسؤولية املحدودة« بصفتهم  بريك 

 16 ب:  اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن 

صواعةحسم5  السعديي5  بم ع 
الربمط املغرب   قم السجل   18828

 165299 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم:  نمية  اقويشع 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الجواهري  بريف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

احمد   بم ع  حسن  بني  بم ع   156

الربمط   18188 السوي�سي  السمد8 

املغرب .

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.166337

719I

األستمذ أاي5 الخيري  -  اوثـــــــــق

SO CAPITAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

األستمذ أاي5 الخيري  -  اوثـــــــــق

16 ، زنقة الحسي5 بن علي ، 

28878، الدا  الشيضمء املفرب

SO 100.000 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 49 زنقة 

جم5 جو يس طمبق 3  قم 6 حي 

كوتي 28868 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(59534

بمقت�سى  عقد اوثق اؤ خ في 27 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SO 188.888

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اإلنعمش العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 49 
زنقة جم5 جو يس طمبق 3  قم 6 حي 

كوتي 28868 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( سهيل ودغيري سفيمني 

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

حي   33 عشدو بقة  احمد  زنقة    2

النخيل 28348 الدا  الشيضمء املغرب

ودغيري  الحي  عشد  السيد)ة(   -

والكمئن  بريك  بصفته)ا(  سفيمني 

عنوانه ب: بوسكو ة املدينة الخضراء 

عمم ة  كولف  وصو ت  كمليفو نيم 

الدا  الشيضمء   271(2  2 د بقة   31

املغرب

العرفموي  خديجة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

بوسكو ة املدينة الخضراء كمليفو نيم 

كولف  وصو ت عمم ة 31 د بقة 2 

2)271 الدا  الشيضمء املغرب

- السيد)ة( احمد ودغيري سفيمني 

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

12 تجزئة أكس عي5 الذئمب 8)281 

الدا  الشيضمء املغرب

الصموي  املهدي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 

 2((18  188 1    قم   حي إنم ة  ب: 

املحمدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( سهيل ودغيري سفيمني 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي   33 عشدو بقة  احمد  زنقة    2

النخيل 28348 الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(59534

728I

CANOCAF SARL

BEST SIGNAL
إعال5 اتعدد القرا ات

CANOCAF SARL

بم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 
 قم 7 الطمبق الثمني  قم 83 

 NADOR ،62888 ، النمظو

MAROC

BEST SIGNAL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 
اببيلية  قم 18-28 - - النمظو  

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.9647

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

الحـصص  تفـويت  على  املصمدقة 

املقر ة  هشة  بكل  على  االجتمـمعـية 

بتم يخ 23/81/2823 بي5 السمدة فواز 
ازوز،  بيد ازوز، ان جهة و السمدة 

اصطفى،  ازوز  الرحيم،  عشد  ازوز 

ازوز صهيب و السيدة ازوز سهيلة 
ان جهة أخرى

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 اسير جديد

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

االءاة النظمم األسم�سي للشركة 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند  قم 

 (88 فواز  )ازوز  السمدة  اميلي: 

 (88 الرحيم  عشد  )ازوز  حصة(، 

حصة(،   688 ازوز  بيد   ( حصة(، 

688 حصة(، ) ازوز  )ازوز اصطفى 

صهيب 688 حصة( و السيدة ) ازوز 

سهيلة 688 حصة(.

على  ينص  الذي   :16 بند  قم 

و  فواز  ازوز  السيدين  تعيي5  اميلي: 

ازوز عشد الرحيم كمسيرين جديدين 

للشركة.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 14 فبراير 

2823 تحت  قم 5332.

721I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

PICOMEX SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تقليص هدف الشركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL

AU

 IMMEUBLE 104 N° 3

 LOTISSEMENT IGUIDER

 2 ROUIDATE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

PICOMEX SARL AU بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي بقة  قم 

6 18 عي5 ايطي عمم ة األطل�سي نو  

عمم ة األطل�سي نو  النخيل  48888 

اراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

138465

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم حذف   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

األنشطة التملية ان نشمط الشركة 

الحملي :

بشه  انتوجمت  تمجر  تصدير,   -

صيدلية 

- صمنع تعشئة و تغليف و اقميضة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2155.

722I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

INDEXOR SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

INDEXOR SARL AU بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سعمدة 4 
الطمبق 2 قم 434 املحمايد 48888 

اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.114263

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 ينمير   84 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( اروا5  اعتصم 
ان  اجتممعية  حصة   (8 العلوي 
)ة(  السيد  188 حصة لفمئدة   أصل 
بتم يخ   MARTIN DIDIER SERVAIS

84 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2154.
723I

CANOCAF SARL

RODAN
إعال5 اتعدد القرا ات

CANOCAF SARL
بم ع الجيش امللكي زنقة الخنسمء 

 قم 7 الطمبق الثمني  قم 83 
 NADOR ،62888 ، النمظو

MAROC
RODAN »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 
الجيش امللكي زنقة الخنسمء  قم 

7، الطمبق الثمني بقة 3 - 62888 

النمظو  املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.7471

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   89 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
الحـصص  تفـويت  على  املصمدقة 
املقر ة  هشة  بكل  على  االجتمـمعـية 
السيد  بي5   89/81/2823 بتم يخ 
ان جهة و السيدة  الغمفقي احمد، 

د ويش سمية ان جهة أخرى.
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقر االجتممعي للشركة
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 اسير جديد
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

االءاة النظمم األسم�سي للشركة 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
الذي ينص على   :7 و   6 بند  قم 
اميلي: السيد ) الغمفقي احمد 7588 
د ويش  )سمية  السيدة  و  حصة( 

7588 حصة( 
بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 
الى  للشركة  االجتممعي  املقر  تحويل 
حي لعرا�سي  قم 181، الطمبق الرابع 

- النمظو 
على  ينص  الذي   :16 بند  قم 
تعيي5 السيدة سمية د ويش  اميلي: 

كمسيرة وحيدة للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 18 فبراير 

2823 تحت  قم 5319.
724I

املركز املراك�سي لإل بمد

أوريانتال إن & آون 
)ORIENTAL IN & OUT(

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تغيير نشمط الشركة

املركز املراك�سي لإل بمد
بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 
اراكش املغرب

 ORIENTAL( 5أو يمنتمل إ5 & آو

IN & OUT( بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي  قم 214 

الحي الصنمعي سيدي غمنم - 48888 

اراكش املغرب.

تغيير نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.95137

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم تغيير   2822 29 دجنبر  املؤ خ في 

اإلستيراد   « ان  الشركة  نشمط 

املثلجمت  »بيع  إلى  والتصدير« 

بملجملة و التقسيط«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 1)1458.

725I

BRING BUSINESS

BRING BUSINESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BRING BUSINESS

 RUE77 MOHAMED SMIHA 10

ETG APT N°57’ ، 20230، الدا  

الشيضمء املغرب

BRING BUSINESS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 77 زنقة 

احمد سميحة الطمبق 18  قم 57 

الدا  الشيضمء 28238 الدا  الشيضمء 

-

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(59692

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BRING BUSINESS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اإلعال5

التسويق واالتصمالت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 18 زنقة احمد سميحة الطمبق   77

الدا    28238 الدا  الشيضمء   57  قم 

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ابربم   يمسمينة  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  اسير والكمئن عنوانه ب: 

حي السالم فرح 34أ عمم ة 46 الشقة 

الشيضمء  الدا    28238 اٱللفة   1(

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بصفته)ا(  املغرب  السيد)ة(   -

املغرب  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

28238 الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(59692

726I

خبرة  الشرق

JOUHRI LOCATION.SARL.
AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة
خبرة  الشرق

49 بم ع الشكمي لهشيل اقماة  يمض 
املدينة بقة  قم 3 بركم5 49 بم ع 
الشكمي لهشيل اقماة  يمض املدينة 
بقة  قم 3 بركم5، 699، بركم5 

املغرب
 JOUHRI LOCATION.SARL.AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اراب يقع 

بدوا  اوالد بني يخلف الشوحية 
بركم5 63388 بركم5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(923
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

JOUHRI LOCATION.SARL.AU
-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اراب 
يقع بدوا  اوالد بني يخلف الشوحية 

بركم5 63388 بركم5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

غيزال5  جوهري  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

يخلف  بني  اوالد  دوا   ب:  عنوانه 

الشوحية بركم5 63388 بركم5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة   JOUHRI LOCATION  -

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

والكمئن  الشركة  بصفتهم  الوحيد« 

اقرهم اإلجتممعي ب: اراب يقع بدوا  

بركم5  الشوحية  يخلف  بني  اوالد 

السجل  املغرب  قم  بركم5   63388

التجم ي عند االقتضمء: 923) املمثل 

الدائم: الد يوش جوهري غيزالنفرح 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

فرح  الد يوش  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

دوا  اوزغت الشويحية بركم5 63388 

بركم5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(923

727I

املركز املراك�سي لإل بمد

بولونجغي پاتيسري لي ميغفاي 

 BOULANGERIE PATISSERIE(

)LES MERVEILLES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

املركز املراك�سي لإل بمد

بقة  قم ٩ ادخل أ عمم ة أنس 

امجو يل بم ع اوالي عشد هللا ، 8، 

اراكش املغرب

بولونجغي پمتيسري لي ايغفمي 

 BOULANGERIE PATISSERIE(

LES MERVEILLES( بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املحل 

 قم 2 الطمبق األ �سي إقماة املنم  

8)9 دوا  السراغنة كدية العشيد  - 

48888 اراكش املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.122883

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   26 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد بولونجغي پمتيسري 

 BOULANGERIE( ايغفمي  لي 

  (PATISSERIE LES MERVEILLES

د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 

املحل  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 

املنم   إقماة  األ �سي  الطمبق   2  قم 

العشيد   كدية  السراغنة  دوا    9(8

 : اراكش املغرب نتيجة ل   48888  -

توقف النشمط التجم ي للشركة.

املحل  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

املنم   إقماة  األ �سي  الطمبق   2  قم 

8)9 دوا  السراغنة كدية العشيد  - 

48888 اراكش املغرب. 

و عي5:

و  سعيد  جميلة   السيد)ة( 

عمم ة  إحسم5  إقماة   25 عنوانه)ا( 

48888 اراكش املغرب  ابروكة    17

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )14492.

72(I
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EDIFICES BERKIA

EDIFICES BERKIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

EDIFICES BERKIA

 1ER ETAGE N°10 RUE 3 DIOUR

 JAAFER TOUARGA MEKNES ،

50000، MEKNÈS MAROC

EDIFICES BERKIA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

االول  قم 18  زنقة 3 ديو  جعفر 

توا كة اكنم8 58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(333

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

EDIFICES BERKIA

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل الشنمء

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
ديو    3 زنقة    18 الطمبق االول  قم 

 58888 اكنم8  توا كة  جعفر 

اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

1.888.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( اوحى برقية بصفته)ا( 

بريك والكمئن عنوانه ب: 18 زنقة 3 

ديو  جعفر التوا كة اكنم8 58888 

اكنم8 املغرب.

- السيد)ة( كوثر بمعدي بصفته)ا( 
بريكة و اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
البسمتي5   4 23  قم  زنقة  قطمع ب 

اكنم8 58888 اكنم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( كوثر بمعدي بصفته)ا( 
ب  قطمع  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
اكنم8  البسمتي5   4 23  قم  زنقة 

58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5(333
729I

JIYAR JAOUAD

ZAOUARH TRAVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

ZAOUARH TRAVAUX بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : القطعة 

 قم 8)1 أكليم - 63258 بركم5 
املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5751
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2821 أبريل   86 املؤ خ في 
ZAOUARH TRAVAUX بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
الوحيد اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم 
القطعة  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 
بركم5   63258  - أكليم   1(8  قم 

املغرب نتيجة لعدم تحقيق هدف.

و عي5:

زواغ و  عشدالرحمم5    السيد)ة( 

عنوانه)ا( 8)1 حي 82 أكليم 63258 

بركم5 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

القطعة  وفي   2823 ينمير   38 بتم يخ 

بركم5   63258  - أكليم   1(8  قم 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 91/2823.

738I

االستشم ات والخدامت الذهشية

HARDIZI TRANS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

االستشم ات والخدامت الذهشية

عمم ة ا3  قم 1 اكر  بستم5 2  

ويسال5 اكنم8 ، 58888، اكنم8 

املغرب

HARDIZI TRANS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 13 حي 

 يمض زنقة 28 بم ع املسيرة ويسال5 

اكنم8 58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(353

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HARDIZI TRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

و  الوطني  الغير  لحسمب  الشضمئع 

الدولي.

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

28 بم ع املسيرة  13 حي  يمض زنقة 

ويسال5 اكنم8 58888 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

طم ق  حرضيزي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا(  

ب:  بملديم  الشلجيكية 1768 فالامند 

بلجيكم

سمير  حرضيزي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا(  

ب:  بملديم  الشلجيكية 1768 فالامند 

بلجيكم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

طم ق  حرضيزي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

فالامند   1768 الشلجيكية  بملديم  

بلجيكم

سمير  حرضيزي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

فالامند   1768 الشلجيكية  بملديم  

بلجيكم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.5(353

731I
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tob travaux divers

AL MANSOUR PLASTIC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمو5  قم 

الدا  11 العيو5 العيو5، 78888، 

العيو5 املغرب

AL MANSOUR PLASTIC   بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
النعيم  قم 153حي األال 81 العيو5 

- العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44731

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

  AL MANSOUR PLASTIC

-        غرض الشركة بإيجمز: إعمدة 

تدوير جميع أنواع الشالستيك ،

 ، الشالستيكية  املنتجمت  تصنيع 
سواء كمنت صنمعية )اثل أنمبيب الري 

، واملستلزامت املنزلية ، وام إلى ذلك( 

أو املواد الغذائية )اثل خزانمت امليمه 

 ، ، وصنمديق األسممك والخضروات 

وام إلى ذلك( , تشغيل اكب النفميمت 

إلعمدة تدوير الشالستيك ،

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 81 153حي األال  تجزئة النعيم  قم 

العيو5 - العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.

اشلغ الحصص النقدية:          -
1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
املنصو ي  اصطفى  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي اوالي  بيد   169 بلوك ف  قم 
العيو5   78888 العيو5    82 الشطر 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
املنصو ي  اصطفى  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي اوالي  بيد   169 بلوك ف  قم 
العيو5    78888 العيو5    82 الشطر 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44731
732I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 STE SEPCOIII ELECTRIC
 POWER CONSTRUCTION

 CORPORATION
MOROCCO BRANCH

إعال5 اتعدد القرا ات

G.B.C GESTION ET CONSEIL
 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,
 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC
 STE SEPCOIII ELECTRIC

 POWER CONSTRUCTION
 CORPORATION MOROCCO
BRANCH »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الجنمح 
الرابع بملقرب ان احطة الطمقة 

الحرا ية - - جرادة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.496

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

2822 تم اتخمذ  16 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

تعيي5 اسيرين جدد للشركة:  اميلي: 

 CHEN والسيد   WANG LI السيد 

عن  اترتب  القرا   هذا   .HENGWEI

استقملة :   السيد WANG LUJUN و 

REN YUANBO السيد

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :13 بند  قم 

اميلي: التسيير

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   87 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2524.

733I

كمفجيد

بريكو شاف
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

كمفجيد

6) زنقة 165 اجموعة *ه* حي 

االلفة، 28228، الدا  الشيضمء 

املغرب

بريكو بمف بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

الحرية الطمبق الثملث بقة 5 - الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572(69

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   31

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

بريكو بمف

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أبغمل الشنمء واألعممل املختلفة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 

زنقة الحرية الطمبق الثملث بقة 5 - 

الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد خي  بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب: تجزئة الفتح زنقة 

بم ع عشد الهمدي بوطملب   6 1  قم 

28338 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد خي  بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: تجزئة الفتح 

الهمدي  عشد  بم ع   6 1  قم  زنقة 

الشيضمء  الدا    28338 بوطملب 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572(69

734I
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كمفجيد

 BUREAU D›ASSISTANCE

TECHNIQUE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

كمفجيد

6) زنقة 165 اجموعة *ه* حي 

االلفة، 28228، الدا  الشيضمء 

املغرب

 BUREAU D’ASSISTANCE

TECHNIQUE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : الطمبق 

األول تجزئة ليملي 2  قم 35 - - 

بربيد املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.11953

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2823 ينمير   89 في  املؤ خ 

 BUREAU D’ASSISTANCE حل 

TECHNIQUE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

اقرهم اإلجتممعي الطمبق األول تجزئة 

املغرب  بربيد   -  -  35 2  قم  ليملي 

نتيجة الألزاة االقتصمدية.

و عي5:

و  نكري  أكوستينو    السيد)ة( 

 35 2  قم  الليملي  تجزئة  عنوانه)ا( 

بربيد املغرب   26188 الطمبق األول 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

الطمبق  وفي   2823 ينمير   89 بتم يخ 

األول تجزئة ليملي 2  قم 35 - - بربيد 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  االبتدائية ببربيد  

2823 تحت  قم 232.

735I

SUD INVEST CONSULTING

رياض دار مرام
عقد تسيير حر ألصل تجم ي )األشخمص 

املعنويو5(

عقد تسيير حر ألصل تجم ي
 يمض دا  ارام

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ قي 83 

فبراير 2823 أعطى  هوسطل دا  بركة 

املسجل بملسجل التجم ي . بمملحكمة 

التجم ية بمراكش حق التسيير الحر 

د ب  ب  الكمئن  التجم ي  لألصل 

ضب�سي د ب الجماع  قم 5 - 48848 

اراكش املغرب لفمئدة يمم  يمض ملدة 

18 سنة تبتدئ ان 81 أبريل 2823 و 

تنتهي في 31 ام 8 2833 اقمبل اشلغ 

بهري قيمته 5.888 د هم.

736I

INFOPLUME

NEPAL IMMOBILIERE
إعال5 اتعدد القرا ات

INFOPLUME

149 بم ع احمد الخماس اقماة 

ايموزا 1  قم 17 ، 98888، طنجة 

املغرب

NEPAL IMMOBILIERE »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: التقى 

بم ع طن طن وزنقة لشنم5 إقماة 

لينم الطمبق الرابع  قم 49  طنجة 

98888 طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.49453

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

املؤ خ في 25 أكتوبر 2822 تم اتخمذ 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

جميع  ارابط  حسن  السيد  تفويت 

 58 في  املمثلة  الشركة  في  حصصه 

للحصة  د هم   188 بقيمة  حصة 

لفمئدة السيد عشد الواحد بنمسعود 

الذي اصشح الشريك الوحيد للشركة

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

سواني  حي  إلى  الشركة  اقر  تحويل 

زنقة 41  قم 23 طنجة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

قرا  تغير طشيعة الشركة : بركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد 

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

قشول استقملة السيد حسن ارابط 

كمسير  الواحد  عشد  السيد  وتعيي5 

وحيد للشركة

قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي: 

انشمء قمنو5 اسم�سي جديد للشركة 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

املقر الجديد للشركة: حي سواني زنقة 

41  قم 23 طنجة

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

الشريك الوحيد السيد عشد الواحد 

بنمسعود اسمهم في  أسممل الشركة 

18888 د هم

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

د هم   18888 الشركة   أسممل 

 188 بقيمة  188حصة  الى  اقسم 

السيد عشد  د هم للحصة في الكية  

الواحد بنمسعود

على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

للسيد  اوكل  الشركة  تسيير  اميلي: 

عشد الواحد بنمسعود

على  ينص  الذي   :16 بند  قم 

بمالاضمء  اقيدة  الشركة  اميلي: 

الوحيد للشريك واملسير السيد عشد 

الواحد بنمسعود

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262737-2387.

737I

tob travaux divers

TRANS OUACH

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمو5  قم 

الدا  11 العيو5 العيو5، 78888، 

العيو5 املغرب

TRANS OUACH  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع ام 

السعد اقماة  قم )4 الطمبق الثملث 

 قم 18 - 78888 العيو5 املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.25(53

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2823 فبراير   28 في  املؤ خ 

بركة ذات    TRANS OUACH حل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الطمبق   4( اقماة  قم  السعد  ام 

العيو5   78888  -  18 الثملث  قم 

املغرب نتيجة لقرا  الشريك الوحيد.

و عي5:

و  وبرا   الحسي5   السيد)ة( 

أ  قم  بلوك  اسمكم  حي  عنوانه)ا( 

149 تيكيوين  8658) اكمدير املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

2823 وفي بم ع ام  28 فبراير  بتم يخ 

السعد اقماة  قم )4 الطمبق الثملث 

 قم 18 - 78888 العيو5 املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

21 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4118/2823.

73(I
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AFRICA FACADE INTERNATIONAL

SA STRATEGY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 AFRICA FACADE
INTERNATIONAL

 ANGLE AV HASSAN 1 RUE  6/5
 AL KACHAF RES NAJAT APP 6
BUREAU ، 90000، طنجة املغرب

SA STRATEGY  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12 خمل 
ابن الولـــــــــــــــــد الطمبق 3  قم 6 طنجة 

98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

94871
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 84 
بركة  تأسيس  تقر    281( دجنبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 SA STRATEGY
الشركة  غرض          -
 CONSTRUCTION بإيجمز: 
 METALUGIQUE ET

INDUSTRIELLE DE MINES
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 12 
 6 3  قم  الطمبق  الولـــــــــــــــــد  ابن  خمل 

طنجة 98888 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اغشملو  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تدا وج  زنقة  افيالل  ضمال   بم ع 

93888 تطوا5 املغرب

سوعدي  خليل  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
بم ع اامم �سي  قم 11 98888 طنجة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  اغشملو  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تدا وج  زنقة  افيالل  ضمال   بم ع 

93888 تطوا5 املغريب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   281( دجنبر   27 بتم يخ 

.94871
739I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 RENOVATION PRESTIGE -
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

ALEXANDRIS COMPTA - SARL
 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE
 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA
 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC
  RENOVATION PRESTIGE - SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 18  بــم ع 
الحــريـــة  الطــمبــق 3  بقـــة  قــم 5  -- 

28128  الدا  الشيضمء  املغـــرب .
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.584.(47

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 نونبر   18 املؤ خ في 
  RENOVATION PRESTIGE - SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
بــم ع الحــريـــة     18 اقرهم اإلجتممعي 
  28128  --   5 بقـــة  قــم    3 الطــمبــق 
نتيجة  املغـــرب   الشيضمء   الدا  
للـمـنـــــمفــســـــة  و األزاـــة  اإلقـتـصــــمديـــة .

و عي5:

و  ســلـــم  عــــمئــشـــــة   السيد)ة( 

قــريــة  غــمنــدي  بــأ غ  عنوانه)ا( 

 28378  18 27  قــم  الشـرطــة سلم 

كمصفي  الـمــغـــــرب   الــدا  الـشـيــضـــمء  

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 18 نونبر 2822 وفي 18  بــم ع 

 --   5 3  بقـــة  قــــم  الحــريـــة  الطــمبــق 

28128  الــدا  الـشـيـضــمء  الـمـغــــرب .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59.441).

748I

SM SOUTH CAPITAL

PROMOZIL INVEST

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

SM SOUTH CAPITAL

 IMAN CENTER ETAG 11 N 8

 RUE MED ERRACHID )derrière

 la bourse bd des FAR (، 20000،

CASABLANCA MAROC

PROMOZIL INVEST بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 12 ، 

بم ع صمبري بوجمعة الطمبق 

االول الشقة  قم 6  28118 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572769

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PROMOZIL INVEST

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االنعمش العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 12 ، 

بم ع صمبري بوجمعة الطمبق االول 

الشقة  قم 6  28118 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سعيد  اازيل  السيد)ة(   -

والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

عمم ة  كمليفو نيم  جنم5  ب:  عنوانه 

لينم 2 الطمبق 3 بقة 18 عي5 الشق  

28468 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سعيد  اازيل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

جنم5 كمليفو نيم عمم ة لينم 2 الطمبق 

28468 الدا   18 عي5 الشق  3 بقة 

الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572769

741I
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L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

ALBA PROFILS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

 L’ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
ALBA PROFILS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر  قم 
34 بم ع احمد الخماس، اقماة 

خديجة زواغة فم8 - 38888 فم8 
اململكة املغربية.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.52845
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 13 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»اتجر  قم 34 بم ع احمد الخماس، 
 38888 اقماة خديجة زواغة فم8 - 
فم8 اململكة املغربية« إلى » قم 145 
تجزئة عشداملوان املحمدية - 18))2 

املحمدية  اململكة املغربية«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   24 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 62)5.
742I

INFOPLUME

COMEDCOM
إعال5 اتعدد القرا ات

INFOPLUME
149 بم ع احمد الخماس اقماة 

ايموزا 1  قم 17 ، 98888، طنجة 
املغرب

COMEDCOM »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: املنطقة 
الصنمعية الحرة القطعة 9  قم 2 - 

98888 طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.58873

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

قشول استقملة السيد حجري احمد 

للشركة  كمسير  اهماه  ان  الحشيب 

كمسير  حمتم  قيق  السيد  وتعيي5 

جديد

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

الوحيد  بمإلاضمء  اقيدة  الشركة 

السيد حمتم  قيق

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

اوكل  اوكل  الشركة  تسير  اميلي:  

للمسير الوحيد السيد حمتم  قيق

على  ينص  الذي   :16 بند  قم 

بمإلاضمء  اقيدة  الشركة  اميلي: 

الوحيد السيد حمتم  قيق

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262696-2243.

743I

INFOPLUME

SABADAM
إعال5 اتعدد القرا ات

INFOPLUME

149 بم ع احمد الخماس اقماة 

ايموزا 1  قم 17 ، 98888، طنجة 

املغرب

SABADAM »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 6 بم ع 

انتمكي - 98888 طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.7(1(1

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   38 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
السيد  للشركة  جديد  اسير  تعي5 

اليوسفي عشداللطيف
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
التوقيع اشترك بي5 املسيرين السيدة 
اليوسفي  والسيد  بريفة  السوني 

عشداللطيف 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :15 بند  قم 
تسير الشركة اوكل للمسيرين  اميلي: 
والسيد  بريفة  السوني  السيدة 

اليوسفي عشداللطيف 
على  ينص  الذي   :16 بند  قم 
بمإلاضمء  اقيدة  الشركة  اميلي: 
بريفة  السوني  السيدة  املشترك 

والسيد اليوسفي عشداللطيف  
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   8( بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262523-1972.
744I

FLASH ECONOMIE

MK LIFTING AND SUPPLY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

  MK LIFTING AND SUPPLY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 167 بم ع 
عشد املوان اقماة اليمماة أ طمبق 1 

 قم 2  28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
571335

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 MK تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 LIFTING AND SUPPLY

-        غرض الشركة بإيجمز: براء 

األبغمل  وتأجير جميع اعدات  وبيع 

كم5  اهمم  واملركشمت  واآلالت  العماة 

أصلهم ووجهتهم.

الذي يقوم  الوسيط  أو  التمجر   -

بمالستيراد والتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 167 

أ  اليمماة  اقماة  املوان  عشد  بم ع 

طمبق 1  قم 2  28888 الدا  الشيضمء 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( اهدي طرفة بصفته)ا(  

2زنقة  األانية  ب:  عنوانه  والكمئن 

18 قم 111 عي5 السشع 28888 الدا  

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( اهدي طرفة بصفته)ا( 

األانية  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

السشع  عي5   111 18 قم  2زنقة 

28888 الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   89 بتم يخ 

.571335

745I
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INFOPLUME

FARD R

إعال5 اتعدد القرا ات

INFOPLUME

149 بم ع احمد الخماس اقماة 

ايموزا 1  قم 17 ، 98888، طنجة 

املغرب

FARD R »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حي 

السمنية اقماة بير3 الطمبق الرابع 

 قم 28 - 98888 طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.97747

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   12 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

قشول استقملة السيدة هيشة الغروبي 

للشركة وتعيي5  ان اهماهم كمسيرة 

السيدة فدوى الخنزةكمسيرة جديدة

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

الوحيد  بمإلاضمء  اقيدة  الشركة 

السيدة فدوى الخنزة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :15 بند  قم 

للمسيرة  اوكل  الشركة  تسير  اميلي: 

السيدة فدوى الخنزة 

على  ينص  الذي   :16 بند  قم 

بمإلاضمء  اقيدة  الشركة  اميلي: 

الوحيد للسيدة فدوة الخنزة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262739-2389.

746I

CAF MAROC

AZCO
إعال5 اتعدد القرا ات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
AZCO »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 
الخير 11 قطعة 1 الطمبق بي5 

الطمبقي5  قم 1 - - طنجة املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.122231

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   82 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تغيير نشمط الشركة إلى كمفتيريم.
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تحديث القمنو5 االسم�سي للشركة.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

بملتعديل اعاله
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2791.

747I

LE PREMIER CONSEIL

AUTO ECOLE ROUSSEAU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشمء فرع تمبع للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
AUTO ECOLE ROUSSEAU بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الفئة 2 
 قم 289 حرف أ1 تمانصو ت - 

48888 اراكش املغرب

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.122131

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2822 دجنبر   87 في  املؤ خ 

تحت  للشركة   تمبع  فرع   إنشمء 

التسمية - و الكمئن بملعنوا5 جممعة 

اسفي  عمملة  كزولة  دائرة  لعممارة 

اسفي املغرب و املسير ان   46888  -

طرف السيد)ة( صرديد احمد.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   83 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144441.

74(I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 LABORATOIRE EL

 ATTAOUIA D›ANALYSES

MEDICALES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

 LABORATOIRE EL ATTAOUIA

 D’ANALYSES MEDICALES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

639 تجزئة االال العطموية قلعة 

السراغنة 43188 قلعة السراغنة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5631

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 LABORATOIRE EL ATTAOUIA

D’ANALYSES MEDICALES

-        غرض الشركة بإيجمز: اختبر 

التحمليل الطشية

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

قلعة  العطموية  االال  تجزئة   639

السراغنة 43188 قلعة السراغنة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( كراطي الهمم بصفته)ا( 

تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  بريكة 

 92 الشقة   86 اكدال  عمم ة  اسيل 

اراكش 48898 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( كراطي الهمم بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: تجزئة اسيل 

92 اراكش  الشقة   86 عمم ة اكدال 

48898 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.5631

749I
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FLASH ECONOMIE

DUMEZ MAROC
إعال5 اتعدد القرا ات

DUMEZ MAROC
بركة املسمهمة

 أسمملهم:15.888.888د هم                                                                                           
 اقرهم االجتممعي: 5 زنقة واد 

تنسيفت - الدا الشيضمء
RC:29.423 -IF:01049042

العمدي  العمم  الجمع  بمقت�سى 
املؤ خ في 31 أكتوبر  2822 تمت

ان اهماه كمسير  و ئيس اجلس 
 Manuel السيد  استقملة  اإلدا ة   

CARPRAUX
املزداد  الفرنسية   الجنسية  ذو 
تعيي5 السيد    25/89/196( بتم يخ 

Frédéric BERNADET
فرنسمو الحمال لجواز السفر  قم 
28DI88735    Sceaux والقمطن في 

1 زنقة اوزا ت 92338
 Manuel   لفترة واليته التي بقيت

CARPRAUX كمسير اكم5 السيد
االجتممع  حتى  إام  التشغيل  حيز 
العمم العمدي الذي سُيدعى للشت في 

حسمبمت السنة اململية 2822
املؤ خ  االدا ة  اجلس  بمقت�سى 
في 31 أكتوبر 2822 تم تعيي5 السيد  

Frédéric BERNADET
االدا ة  اجلس  اعضمء  كرئيس 
 Manuel CARREAUX اكم5 السيد 

طوال ادة واليته كمسير
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59639)
758I

FIDUCIM - SARL

VODIAGNOST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIM - SARL
1 ، سمحة او يطمنيم عمم ة 

سيليكت الطمبق 5  قم 12 ، 5888، 
اكنم8 املغرب

VODIAGNOST بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 16 
املجموعة السكنية جوهرة  بم ع 

نهرو املدينة الجديدة 58888 
اكنم8 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.39((7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الرحيم   عشد  )ة(  السيد  تفويت 
ان  اجتممعية  حصة   488 الصلبي 
)ة(  السيد  488 حصة لفمئدة   أصل 
أكتوبر   81 بتم يخ  بوجيجة  لحسن 

.2822
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم )8).
751I

moorish co

TERRAINY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية
moorish co

 3rue ishsaq ibn hanin etage
 1 apt 1 bd yacoub elmansour

 casablanca ، 20100، casablanca
maroc

TERRAINY بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 
يعقوب املنصو  3 زنقة اسحمق ابن 

حني5 الطمبق 1  قم 1 الشيضمء - 
28888 الدا الشيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.418665
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   38 املؤ خ في 
املسؤولية  ذات  بركة   TERRAINY
 18.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
3 زنقة اسحمق ابن  يعقوب املنصو  
 - الشيضمء   1 1  قم  الطمبق  حني5 
املغرب نتيجة  الدا الشيضمء   28888

للتوقف التمم لنشمط الشركة.

و عي5:

و  اللحيمني  فمتحة     السيد)ة( 
عنوانه)ا( 117 زنقة النسرين الطمبق 

1 بقة 2 حي الراحة الشيضمء 28888 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.

السيد)ة( سعد    كميلي و عنوانه)ا( 
بقة   1 زنقة النسرين الطمبق   117

 28888 الشيضمء  الراحة  حي   2

)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.
السيد)ة(  جمء   كميلي و عنوانه)ا( 
بقة   1 زنقة النسرين الطمبق   117

 28888 الشيضمء  الراحة  حي   2

)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

39 بم ع  وفي   2823 ينمير   38 بتم يخ 

د  الشقة   5 الطمبق  اليمقوت  اللة 

39 بم ع اللة اليمقوت  الدا الشيضمء 

الدا الشيضمء  د  الشقة   5 الطمبق 

28888 الدا الشيضمء املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59855).

752I

FLASH ECONOMIE

MASNAVIA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MASNAVIA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 167 بم ع 

عشد املوان اقماة اليمماة أ طمبق 1 
 قم 2  28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

578495

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MASNAVIA

-        غرض الشركة بإيجمز: -صنع 

و بيع اآليس كريم

-امو5 حفالت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 167 

أ  اليمماة  اقماة  املوان  عشد  بم ع 
طمبق 1  قم 2  28888 الدا  الشيضمء

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل      -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( سنمء صمئب بصفته)ا(  

58 احج حسن  والكمئن عنوانه ب:  

 28888  11 2 بقة  السكتمني طمبق 

الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( سنمء صمئب بصفته)ا( 

احج   58 اسير والكمئن عنوانه ب:  

  11 بقة   2 طمبق  السكتمني  حسن 

28888 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.578495

753I
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CABINET LAAFOU CONSEIL

 COLLEGE LASALLE

INTERNATIONAL
إعال5 اتعدد القرا ات

 COLLEGE LASALLE

 INTERNATIONAL

بركة ذات اسؤولية احدودة

برأ8 امل 688,88.)1.92 د هم

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 278 بم ع 

الز قطوني، الدا  الشيضمء املغرب.

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.56565

الجمع  احضر  بمقت�سى   .I

بتم يخ للشركمء  العمدي  الغير   العمم 

 23 ينمير 2823، تقر  ام يلي:

االعتراف بتفويت حصتي5   -

 Jacques السيد  الكية  في   )2(

MARCHAND ، حمال جواز السفر 

 AFRICA إلى بركة GC14295( قم 

 ،  HOLDING SARL AU LCI

للدا   التجم ي  السجل  في  املسجلة 

الشيضمء تحت  قم 516845 ؛

الشركة  زيمدة  أسممل   -

إلى  د هم   1.92(.688.88 ان 

688.88.)92.)1 د هم بداج الديو5 

النقدية واملستحقة؛

تخفيض  أ8 اململ بمشلغ   -

لخفضه  د هم   17.888.888.88

إلى  د هم   1(.92(.688.88 ان 

الاتصمص  د هم   1.92(.688.88

الخسمئر؛

للنظمم  املقمبل  التعديل   -

األسم�سي؛

تحديث النظمم األسم�سي؛  -

القمنوني  اإليداع  تم   .II

الشيضمء  بملدا   التجم ية  بمملحكمة 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(59614
عن املستخلص والشيمنمت    

754I

ORENJI

 BOUTERFAS 
DISTRIBUTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتممعي للشركة

ORENJI
32 بم ع احمد الخماس الشقة 

 قم 4 حي الحسني بركم5 ، 63888، 
بركم5 املغرب

  BOUTERFAS DISTRIBUTION 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 زنقة 
فم8 وزنقة 81 حي الهنمء سيدي 
سليمم5 براعة  - 63255 بركم5  

املغرب .
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(679

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 82 فبراير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
حي الهنمء   81 زنقة فم8 وزنقة   13«
 63255  - براعة   سليمم5  سيدي 
»دوا  والد يحيى  إلى   « املغرب  بركم5  

بوغريشة  - 233 أكليم  املغرب ».
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 5).
755I

JIYAR JAOUAD

BA DELICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

BA DELICES بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 32 
بم ع وادي د عة حي النصر 63388 

بركم5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(925

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BA DELICES

-        غرض الشركة بإيجمز: قهوة

اطعم

اطعم بيتزا

بيع املثلجمت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
32 بم ع وادي د عة حي النصر   قم 

63388 بركم5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أحمد  بلحشيب  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسير  والكمئن عنوانه ب: 
 قم 75 زنقة غزة حي الوفمق 63388 

بركم5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أحمد  بلحشيب  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 
الوفمق  حي  غزة  زنقة   75 ب:  قم 

63388 بركم5 املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.(925

756I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

STATION WIDIANE
إعال5 اتعدد القرا ات

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 

2689 ، 48888، اراكش املغرب

STATION WIDIANE  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: دوا  ايت 

علي اواحند بي5 الويدا5 - 22888 

ازيالل املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.5829

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   83 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 ( االجتممعية  الحصص  بعض  بيع 

التي يمتلكهم  حصة اجتممعية(   588

بركة  في  البركمت  عمدل  السيد 

  ((STATION WIDIANE (SARL AU(

 R.A.M.Y.A INVEST( لفمئدة الشركة

(SARL

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان » 

 » (STATION WIDIANE (SARL AU

 (STATION WIDIANE (SARL « الى

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 ،6  ،3  ،1 املوافقة على تعديل املواد 

7 و تحديث النظمم األسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  االبتدائية بمزيالل  

2823 تحت  قم 72.

757I
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JIYAR JAOUAD

MALHA CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

JIYAR JAOUAD

 N°5 3EME ETAGE IMM N°86

 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،

63300، BERKANE MAROC

MALHA CASH بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم )8 
زنقة البرج حي واد املخمز5 - 63388 

بركم5 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.7497

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   31 املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

  MALHA CASH الوحيد  الشريك 

د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 

 8( اإلجتممعي  قم  اقرهم  وعنوا5 
 63388  - زنقة البرج حي واد املخمز5 

بركم5 املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف.

 8( و حدد اقر التصفية ب  قم 
 63388  - زنقة البرج حي واد املخمز5 

بركم5 املغرب. 

و عي5:

و  الحة  عشدالقمد    السيد)ة(  
حي  البرج  زنقة   8( عنوانه)ا(  قم 

املغرب  بركم5   63388 املخمز5  واد 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 98/2823.

75(I

LE PREMIER CONSEIL

5X NEGOCE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

5X NEGOCE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : املتجر 

املتواجد ب  قم 619 دوا  تػانة 

تمسلطمنت - 48888 اراكش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.111411

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2822 تقر  حل  12 دجنبر  املؤ خ في 

5X NEGOCE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

املتواجد  املتجر  اإلجتممعي  اقرهم 

دوا  تػانة تمسلطمنت   619 ب  قم 

نتيجة  املغرب  اراكش   48888  -

ل*حدة املنمفسة وتراجع العمئدات.

و عي5:

و  بكم ي  االله   عشد  السيد)ة( 

 619 تػانة  قم  دوا   عنوانه)ا( 

املغرب  اراكش   48888 تمسلطمنت 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

املتجر  وفي   2822 دجنبر   12 بتم يخ 

تػانة  دوا    619 ب  قم  املتواجد 

تمسلطمنت - 48888 اراكش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   8( بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم ))1445.

759I

CABINET DES EXPERTS

INNOVATION CONNECT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET DES EXPERTS

 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY

 MOHAMMADI MARRAKECH

 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC

  INNOVATION CONNECT

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : دوا  

والد حمماة  ابشو ة زارا5 قلعة 

السراغنة 48888 القلعة سيدي 
 حمل.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.4(29

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2823 ينمير   1( في  املؤ خ 

  INNOVATION CONNECT حل 

بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

حمماة   والد  دوا   اإلجتممعي  اقرهم 

السراغنة  قلعة  زارا5  ابشو ة 

القلعة سيدي  حمل نتيجة   48888

الزاة اقتصمدية .

و عي5:

و  بن بشمبة   الهمبمي   السيد)ة( 

ابشو ة  والد حمماة  دوا   عنوانه)ا( 
زارا5 قلعة السراغنة 48888 القلعة 

سيدي  حمل كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

دوا   وفي   2823 ينمير   1( بتم يخ 

قلعة  زارا5  ابشو ة  احمماة  اوالد 

السراغنة دوا  اوالد احمماة ابشو ة 
زارا5 قلعة السراغنة 48888 القلعة 

سيدي  حمل.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ السراغنة   بقلعة   االبتدائية 

تحت  قم   2823 فبراير   28  

.75/2823

768I

LE PREMIER CONSEIL

5X NEGOCE
بركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد

حل بركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

5X NEGOCE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املتجر 

املتواجد ب  قم 619 دوا  تػانة 

تمسلطمنت - 48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.111411

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2822 نونبر   2( املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد 5X NEGOCE  اشلغ 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

املتواجد  املتجر  اإلجتممعي  اقرهم 

دوا  تػانة تمسلطمنت   619 ب  قم 

 : اراكش املغرب نتيجة ل   48888  -

حدة املنمفسة وتراجع العمئدات.

املتجر  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

تػانة  دوا    619 ب  قم  املتواجد 

تمسلطمنت - 48888 اراكش املغرب. 

و عي5:

و  بكم ي  االله    عشد  السيد)ة( 

 619 تػانة  قم  دوا   عنوانه)ا( 

املغرب  اراكش   48888 تسلطمنت 

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

دوا    619 املتجر املتواجد ب  قم   :

تػانة تمسلطمنت.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   89 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم )14358.

761I

LE PREMIER CONSEIL

SPEED QUAD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

SPEED QUAD بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املتجر 

املتواجد في حي تالغت   قم 319 

النخيل الجنوبي 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133557

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SPEED QUAD

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

)تأجيرالد جمت  *تأجيرالد اجمت  

الربمعية(

وتأجير  السيمحية  املعملم  *إدا ة 

الجممل واإلبل

*اقمول إدا ة  وتشغيل الخدامت 

وتنضيم االحداث

-        عنوا5 املقر االجتممعي: املتجر 

 319 تالغت   قم  حي  في  املتواجد 

النخيل الجنوبي 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

58.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

58.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الخب�سي  اصطفى  السيد)ة(   -

واسير  وحيد  بريك  بصفته)ا( 

والكمئن عنوانه ب: فرنسم . . فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الخب�سي  اصطفى  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فرنسم . . فرنسم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133557

762I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE

 DE FABRICATION DE

 STYLOGRAPHES MAROC

STYLO
تعيي5 أعضمء اجلس اإلدا ة

 SOCIETE MAROCAINE

 DE FABRICATION DE

 STYLOGRAPHES MAROC

 STYLO

بركة املسمهمة

 أسمملهم:15.888.888د هم

اقرهم االجتممعي: اقماة دولفينم  قم 

29 سيدي بوزيد -  الجديدة

RC:12749 -IF:1640366

العمدي   العمم   الجمع  بمقت�سى 
تمت   2823 ينمير   23 في  املؤ خ 
ابراهيم  السيد  وفمة  الى  اإلبم ة 

أولحيم5 يتكو5 اجلس اإلدا ة ان
السيد اصطفي أولحيم5

السيد عشد الكريم أولحيم5 
السيد ااي5 أولحيم5

املرحوم  بطب  فإ5   ، وبملتملي 
إبراهيم أولحيم5 ان السجل التجم ي 

لـمطلوب بركة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بملجديدة بتم يخ 16 فبراير 

2823 تحت  قم 29768

763I

LE PREMIER CONSEIL

AUTO ECOLE ROUSSEAU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 AUTO ECOLE ROUSSEAU

»بركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الفئة 2 
 قم 289/ حرف أ 1 تمانصو ت - 

48888 اراكش املغرب.
»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.122131

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
وتشعم   2822 دجنبر   87 في  املؤ خ 
تعيي5  تقر   الحملي  املسير  الستقملة 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 
- صرديد احمد

 -  بركة ذات املسؤولية املحدودة 
الكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: . . . .

عند  التجم ي  السجل   قم 
االقتضمء: 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   83 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144441.

764I

Auditranis sarl-au

STE ZIZPRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

Auditranis sarl-au

 Immeuble B’3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc

STE ZIZPRO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 161 بم ع 

9 نصر 1  - 58888 اكنم8 املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.34585

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 21 نونبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

 58888  -   1 نصر   9 بم ع   161«
األول  »الطمبق  إلى  املغرب«  اكنم8 

 58888  - فيال تجزئة انصو     162

اكنم8  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   89 بتم يخ  بمكنم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 119.

765I

Auditranis sarl-au

 STE IMMOBILIERE

KEDDARIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

Auditranis sarl-au

 Immeuble B’3 appartement 2

 almansour 1 meknes ، 50000،

Meknes Maroc

 STE IMMOBILIERE KEDDARIA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 161بم ع 

9 نصر 1 - 58888 اكنم8 املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.25363
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بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 21 نونبر 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

 58888  -  1 نصر   9 »161بم ع 

االول  »الطمبق  إلى  املغرب«  اكنم8 

 58888  - انصو   تجزئة   161 فيال 

اكنم8  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   89 بتم يخ  بمكنم8   التجم ية 

2823 تحت  قم )11.

766I

FICODEC SARL

STE AYAM JINRAL
إعال5 اتعدد القرا ات

FICODEC SARL

6 زنقة قطر املدينة الجديدة ، 

38888، فم8 املغرب

STE AYAM JINRAL »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: استودع 

3 حي بركمني كلم 7  ا8 املمء  - - 

فم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.5((69

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   27 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

هشة 588 حصة اجتممعية ان السيد 

سمسيوي عدنم5 الى السيد سمسيوي 

ابراهيم

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

استقملة السيد سمسيوي عدنم5 ان 

تسييرالشركة

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقر االجتممعي الى استودع 3 

حي بركمني كلم 7  ا8 املمء فم8

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

 3 املقر االجتممعي حدد ب استودع 

حي بركمني كلم 7  ا8 املمء فم8

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

يمتلك  ابراهيم  سمسيوي  السيد 

1888 حصة اجتممعية

على  ينص  الذي   :14 بند  قم 

اميلي: تعيي5 السيد سمسيوي ابراهيم 

كمسير وحيد للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6383.

767I

DRIEB & ASSOCIES

JAP IV

اجموعة ذات النفع االقتصمدي

تحويل الشكل القمنوني للشركة

DRIEB & ASSOCIES

 N° 62 BD DE LA RESISTANCE

 IMMEUBLE CASA BUSINESS ،

20110، CASABLANCA MAROC

JAP IV اجموعة ذات النفع 

االقتصمدي

و عنوا5 اقرهم االجتممعي طريق 

بوسكو ة عن طريق طريق الجديدة 

- كلم 12,5 - - الدا  الشيضمء .

تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.567(21

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تحويل   2822 نونبر   14 املؤ خ في 

ان  للشركة  القمنوني  الشكل 

االقتصمدي«  النفع  ذات  »اجموعة 

»بركة ذات اسؤولية احدودة  إلى 

ذات الشريك الوحيد«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 18 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 81)53).

76(I

CABINET DES EXPERTS

 DARROUX DE

CONFECTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

CABINET DES EXPERTS

 RUE AL KHAWARIZMI APPT

 8 ETAGE 1 UNITE 2 HAY

 MOHAMMADI MARRAKECH

 Res.essaada marjane، 40000،

Marrakech MAROC

  DARROUX DE CONFECTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : زنقة 

الخوا زاي الوحدة الثمنية  قم 5 

الداوديمت اراكش - 48888 اراكش 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.6931

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2822 نونبر   2( املؤ خ في 

  DARROUX DE CONFECTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 
وعنوا5  د هم   288.888  أسمملهم 

الخوا زاي  زنقة  اإلجتممعي  اقرهم 

الداوديمت   5 الثمنية  قم  الوحدة 

املغرب  اراكش   48888  - اراكش 

نتيجة ملوت املسير و املسمهم الرئي�سي.

و عي5:
داني و عنوانه)ا(  زهرة   السيد)ة( 
زنقة الخوا زاي الوحدة الثمنية  قم 

5 الداوديمت اراكش 48888 اراكش 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

زنقة  وفي   2822 نونبر   2( بتم يخ 

 5 الثمنية  قم  الوحدة  الخوا زاي 

الداوديمت اراكش - 48888 اراكش 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 91)1.

769I

FLASH ECONOMIE

HEALTHY TOURISM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

HEALTHY TOURISM
 بركة ذات املسؤولية املحدودة

   أسمملهم:58.888 د هم
اقرهم اإلجتممعي 26 بم ع ار8 
السلطم5 طمبق 1  قم 3 -  الدا  

الشيضمء
 قم التقييد في السجل التجم ي 

552297
بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
بملدا   املسجل  و   83/82/2823
تمت   16/82/2823 بتم يخ  الشيضمء 

االبم ة الى
  AUGE usage السيدة  تفويت 
 SENTISSI, Martine, Jacqueline,

Yvette, Gilberte, Emilienne
245 حصة بقيمة 188 د هم التي 
السيد  لفمئدة  الشركة  في  تمتلكهم 

 ZANGHIERI Géraud
6 و7 ان النظمم  تعديل الفصول 

األسم�سي للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59648).
778I

ABA GESTION SARLAU

LUCERO NEGOCE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ABA GESTION SARLAU
 AV MED V 3EME ETG 3(
 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC
LUCERO NEGOCE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

عشدالكريم بنجلو5  قم 42 الطمبق 
6 اكمتب أبرف 38888 فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

632(
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LUCERO NEGOCE

-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

جملة والتقسيط ملواد الشنمء

استراد وتصدير 

تجم ة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

عشدالكريم بنجلو5  قم 42 الطمبق 6 

اكمتب أبرف 38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الخدا    عشدالفتمح  السيد)ة(   -

 2( ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

تجزئة  يمض النخيل طريق إيموزا  

38888 فم8 املغرب

اململكي  احمد  السيد)ة(   -

 97 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

اقماة  يمض الشقة 13 ايت سقمطو 

2 طريق إاوزا   38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اململكي  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

ايت   13 اقماة  يمض الشقة   97 ب: 

 38888 إاوزا    طريق   2 سقمطو 

فم8 املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.632(

771I

fiduciaire douiri

ODIACO MEDIA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduciaire douiri

 Av abderahim  bouabid n 77

 bloc 1 sect 4 tabriquet BLOC 1

 77 TABRIQUET، 11100، SALE

MAROC

ODIACO MEDIA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 15 بم ع 

األبطمل بقة  قم 11 الطمبق الثملث 

أكدال - - الربمط املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.156727

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

املصمدقة على :

تفويت السيد )ة( حسن   الشخم     

388 حصة اجتممعية ان أصل 388 

أسماة   )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

أوحمجي بتم يخ )8 فبراير 2823.

طمهري  حمزة   )ة(  تفويت السيد 

388 حصة اجتممعية ان أصل 388 

أسماة    )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

أوحمجي    بتم يخ )8 فبراير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم 133474.

772I

YOUNESS BENMOUSSA

 LAMGHARI ELHACHIMI
TRAV

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2  قم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15488
 LAMGHARI ELHACHIMI TRAV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
السفلي حي االقتصمد  قم )12 

تيفلت 15488 تيفلت -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
1451

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LAMGHARI ELHACHIMI TRAV
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

األبغمل املختلفة أو الشنمء 
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
االقتصمد  قم  حي  السفلي  الطمبق 

)12 تيفلت 15488 تيفلت -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
جواد   ملغم ي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
 15488 تيفلت   21 2  قم  البستم5 

تيفلت املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

جواد   ملغم ي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تيفلت   21 2  قم  البستم5  تجزئة 

15488 تيفلت املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.1451

773I

ELYX CONSULTING

DECAPRO MAROC

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

 DECAPRO MAROC

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد 

وعنوا5 اقرهم االجتممعي حي 

بوسيت سيدي اوان - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.73335

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ 86 ينمير 2823 تم  فع  أسممل 

 52.588.888« قد ه  بمشلغ  الشركة 

د هم« أي ان

 « د هم   6(.388.888« إلى 

88.888).15 د هم » : عن طريق  

الشركة  اقمصة اع ديو5  إجراء 

املحددة املقدا  واملستحقة-       

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 22 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59793).

774I
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MAG GESTION

HAK.ADL-BENNE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MAG GESTION

 APPARTEMENT N 01 AU 1ER

 ETAGE 16 RUE ALBALADIA

 92150 Ksar El Kébir Larache

 - Morocco ، 92150، KSAR EL

KEBIR املغرب

HAK.ADL-BENNE   بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

االندلس الزيدية 21 الطمبق 2  قم 

18 القصر الكشير - 92158 القصر 

الكشير املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.745

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 غشت   22 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

تفويت السيد )ة( عمدل  اليزغي 33 

حصة اجتممعية ان أصل 58 حصة 

ابراهيم العمراني  )ة(  السيد  لفمئدة  

بتم يخ 89 بتنبر 2822.

اليزغي  عمدل   )ة(  السيد  تفويت 

 58 أصل  ان  اجتممعية  حصة   17

حصة لفمئدة  السيد )ة( عشد الرزاق 

العمراني بتم يخ 89 بتنبر 2822.

الحق  عشد  )ة(  السيد  تفويت 

بندادة 17 حصة اجتممعية ان أصل 

عشد  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة   58

بتنبر   89 بتم يخ  العمراني  الرزاق 

.2822

الحق  عشد  )ة(  السيد  تفويت 

ان  اجتممعية  حصة   33 بندادة 

)ة(  السيد  حصة لفمئدة    58 أصل 

عشد الحق العمراني بتم يخ 89 بتنبر 

.2822

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 28 بتم يخ  االبتدائية بملقصر الكشير  

أكتوبر 2822 تحت  قم 2)2.

775I

احمد حسني العكم ي

ايريمار
تعيي5  ئيس اجلس اإلدا ة

بركة »ايريمم « ش.م.
بركة ذات اجهولة االسم

 أسمملهم االجتممعي : 380.000،00 
د هم

 قم السجل التجم ي : 13863
اقرهم االجتممعي : اراكش،  قم 21 

د ب بتوكة ، القصشة
بمقت�سى احضر املجلس اإلدا ي 
بتم يخ 22 دجنبر 2822 فإ5 اسمهمي 

بركة »ايريمم « قر وا :
بوص  أند ي  السيد  تسمية   -

كرئيس للمجلس اإلدا ي.
تسمية السيد ايشيل صوطرو   -

كمدير عمم.
تم اإليداع القمنوني لدى املحكمة 
فبراير   28 بتم خ  بمراكش  التجم ية 

2823 تحت عدد : 145872.
الخص للنشر والشيم5

األستمذ احمد حسني العكم ي

776I

FICOMFI

PICABOO CAFE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FICOMFI
 APPT N 7 3EME ETAGE, IMM
 4, RUE ACCRA, VN MEKNES ،

50000، MEKNES MAROC
PICABOO CAFE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 4 
زاوية زنقة الز قطوني و القمهرة 
املدينة الجديدة اكنم8 58888 

اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(327
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PICABOO CAFE
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تشغيل اقهى
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
القمهرة  و  الز قطوني  زنقة  زاوية   4
 58888 اكنم8  الجديدة  املدينة 

اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( استو  زهير بصفته)ا( 
حي   71 ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 
 16852 الحميديي5 ب م ع اكنم8 

سيدي قمسم املغرب
ابواحند  كريم  السيد)ة(   -
بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 
زنقة وقعة الزالقة م ج اكنم8   29

7188) ابتوكة ايت بهم املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( استو  زهير بصفته)ا( 
QUALITE والكمئن عنوانه ب: 71 حي 
 16852 الحميديي5 ب م ع اكنم8 

سيدي قمسم املغرب
ابواحند  كريم  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
ب: 29 زنقة وقعة الزالقة م ج اكنم8 

7188) ابتوكة ايت بهم املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5(327

777I

LE PREMIER CONSEIL

AUTO ECOLE ROUSSEAU
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

AUTO ECOLE ROUSSEAU بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الفئة 2 
 قم 289 حرف أ 1 تمانصو ت - 

48888 اراكش املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.122131

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   87 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

صرديد  علي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   166

348 حصة لفمئدة  السيد )ة( أسممء 

صرديد بتم يخ 87 دجنبر 2822.

احمد صرديد  )ة(  تفويت السيد 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   168

338 حصة لفمئدة  السيد )ة( سمية  

صرديد بتم يخ 87 دجنبر 2822.

زهير  نعيمة  )ة(  السيد  تفويت 

164 حصة اجتممعية ان أصل 338 

حفصمء  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

صرديد بتم يخ 87 دجنبر 2822.

صرديد  علي  )ة(  السيد  تفويت 

 174 أصل  ان  اجتممعية  حصة   6

سمية   )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

صرديد بتم يخ 87 دجنبر 2822.

صرديد  علي  )ة(  السيد  تفويت 

 16( أصل  ان  اجتممعية  حصة   2

حفصمء  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

صرديد بتم يخ 87 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   83 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144441.

77(I
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BOKRIM AUDIT Z.A.I

FOOSTAN

بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

BOKRIM AUDIT Z.A.I

 (avenue ABDERRAHMAN EL

 YOUSFI, IMM CBC-CASTILLA

 BUSINESS CENTRE- étage 08 n°

90010 ، 38، طنجة املغرب

FOOSTAN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي انطقة 

الصنمعية جزنمية،تجزئة151 - 

98188 طنجة املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.118333

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   31 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

 18.888 FOOSTAN  اشلغ  أسمملهم 

اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 

انطقة الصنمعية جزنمية،تجزئة151 

 : نتيجة ل  املغرب  طنجة   98188  -

التصفية بملترا�سي.

و حدد اقر التصفية ب انطقة 

 - جزنمية،تجزئة151  الصنمعية 

98188 طنجة املغرب. 

و عي5:

و  بوبوح  احمد   السيد)ة(  

 (7 فيال  القمد ية،  تجزئة  عنوانه)ا( 

)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   48988

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 96)262.

779I

Ste ORIENTAL AUDIT

IFTOL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

Ste ORIENTAL AUDIT

 111Bd Derfoufi 1°ETAGE N°1 ،

60000، OUJDA MAROC

IFTOL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 111,بم ع 

الد فوفي الطمبق الثمني الشقة 6 

وجدة 68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48573

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

IFTOL :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

-        غرض الشركة بإيجمز: احطة 

خداة للسيم ات

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الثمني  الطمبق  الد فوفي  111,بم ع 

الشقة 6 وجدة 68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( لطفي بنعمر بصفته)ا( 
بريك إدا ي والكمئن عنوانه ب: زنقة 

وجدة  املعمو ة  حي   4 الفليي5  قم 

68888 وجدة املغرب
بوخم ي  اد يس  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريك والكمئن عنوانه ب: 

بم ع احمد الكعوا�سي تجزئة الخير 
 قم 5 وجدة 68888 وجدة املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت     -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( لطفي بنعمر بصفته)ا( 
زنقة  والكمئن عنوانه ب:   QUALITE
وجدة  املعمو ة  حي   4 الفليي5  قم 

68888 وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.48573

7(8I

YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

INDEXOR
إعال5 اتعدد القرا ات

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

INDEXOR »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: سعمدة 4 
طمبق 2  قم 434 املحمايد 48888 

اراكش املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.114263

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   84 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
سيرفي  ديدي  ام تم5  السيد  تعي5 

كمسير أخر
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
تحويل الشكل القمنوني لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

 أ8 اململ.

على  ينص  الذي   :14 بند  قم 

اميلي: تسير الشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2154.

7(1I

FIDUNEL

BEST IMMO ALAOUI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUNEL

57 زنقة عشد الكريم الديو ي 

الطمبق 3  قم 6  الدا  الشيضمء ، 

28888، الدا  الشيضمء املغرب

BEST IMMO ALAOUI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية احج 

اللة اليمقوت و زنقة العرعم  اقماة 

غمليس العمم ة 9 الطمبق 4 الشقة 

17 28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5725(5

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 31 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BEST بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

IMMO ALAOUI

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زاوية 

العرعم   زنقة  و  اليمقوت  اللة  احج 

 4 الطمبق   9 العمم ة  غمليس  اقماة 

الشقة 17 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

يونس الصمبرالعلوي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

الشق  عي5   4 15  قم  زنقة  عثمم5 

28153 الدا  الشيضمء املغرب

الصمبر  اسممعيل  السيد)ة(   -

العلوي بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 
4 عي5  15  قم  2 زنقة  تجزئة عثمم5 

الشق 28153 الدا  الشيضمء املغرب

الصمبر  هللا  عشد  السيد)ة(   -

العلوي بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 
4 عي5  15  قم  2 زنقة  تجزئة عثمم5 

الشق 28153 الدا  الشيضمء املغرب

عشد الصمد الصمبر  السيد)ة(   -

العلوي بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 
تجزئة عثمم5 2 زنقة 14  قم 24 عي5 

الشق 28153 الدا  الشيضمء املغرب

السيد)ة( حمزة الصمبر العلوي   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
4 عي5 الشق  15  قم  2 زنقة  عثمم5 

28153 الدا  الشيضمء املغرب

- السيد)ة( أسممء الصمبر العلوي 

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
19 عي5 الشق  18  قم  الصفمء زنقة 

28153 الدا  الشيضمء املغرب

اريم الصمبر العلوي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
4 عي5 الشق  15  قم  2 زنقة  عثمم5 

28153 الدا  الشيضمء املغرب

الصمبر  خديجة  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   العلوي 
ب: حي الصفمء زنقة 18  قم 19 عي5 

الشق 28153 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة( حمزة الصمبر العلوي   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
4 عي5  15  قم  2 زنقة  تجزئة عثمم5 

الشق 28153 الدا  الشيضمء املغرب

عشد الصمد الصمبر  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  العلوي 

 14 زنقة   2 تجزئة عثمم5  عنوانه ب: 

الدا    28153 الشق  عي5   24  قم 

الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.5725(5

7(2I

SOCIETE YASMINE BEST TRAV

AZ NUTRI-CHEF
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SOCIETE AZ  NUTRI-CHEF

SARL

 BD MAHDAOUI BENSAID LOT

 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC

AZ NUTRI-CHEF بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

االندلس يعقوبي 13  1 68888 

وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48621

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AZ NUTRI-CHEF

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اطعم,بيع املواد الغذائية بملتقسيط 

, االستيراد والتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

االندلس يعقوبي 13  1 68888 وجدة 

املدة التي تأسست ان أجلهم          -

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عزوزي  نو الدين  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 18 الخملدات  قم  زنقة  االندلس 

68888 وجدة املغرب

عزوزي  السيد)ة(  بيد   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 18 الخملدات  قم  زنقة  االندلس 

68888 وجدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عزوزي  نو الدين  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 18 حي االندلس زنقة الخملدات  قم 

68888 وجدة املغرب

عزوزي  السيد)ة(  بيد   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 18 حي االندلس زنقة الخملدات  قم 

68888 وجدة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.48621

7(3I

SOMANEX

إه بزنس
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOMANEX

3، بم ع 9 بريزاش تقمطع بم ع 

 حمل املسكيني ، 28148، الدا  

الشيضمء املغرب

إه بزنس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املطم  

16 بم ع 1 لوط جينيمر 28888 

الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573279

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

عند اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: إه 

بزنس

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

املواد  وتصدير  إستراد  براء  بيع 

والوسمطة  والتكوين  الصيدلية 

والخدامت العقم ية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

لوط جينيمر   1 بم ع   16 حي املطم  

28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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حجيج  إيمم5  السيد)ة(   -
كمسم  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
جرين تمو5 فيال 33 املدينة الخضراء 
الشيضمء  الدا    2888 بوسكو ة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
حجيج  إيمم5  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
33 املدينة  ب: كمسم جرين تمو5 فيال 
الدا    28888 بوسكو ة  الخضراء 

الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573279

7(4I

FLASH ECONOMIE

SAF CREATION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SAF CREATION بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 167 بم ع 
عشد املوان اقماة اليمماة )أ( طمبق 

1  قم 2  28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
578491

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 SAF تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CREATION

-        غرض الشركة بإيجمز: -تمجر 

املالبس الخيمطي5 في الشيع بملتجزئة.

الذي يقوم  الوسيط  أو  التمجر   -

بمالستيراد والتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 167 

)أ(  بم ع عشد املوان اقماة اليمماة 

طمبق 1  قم 2  28888 الدا  الشيضمء 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الخلقي  عشد  صفمء  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اقماة 

 2((18  5 بقة   3 طمبق  دليال8 

املحمدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الخلقي  عشد  صفمء  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 5 بقة   3 طمبق  دليال8  اقماة  ب: 

18))2 املحمدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   82 بتم يخ 

.578491

7(5I

CHAMS CONSULTING

NACTO CONCEPT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CHAMS CONSULTING

 LOT BELMEJJAD N°607 2eme

  ETAGE N°15 AL MASSAR

 ROUTE DE SAFI MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

NACTO CONCEPT بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشقة 
 قم 3 الطمبق التمني  قم 951 تجزئة 

املسم  طريق اسفي 48888 املغرب -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133385

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NACTO CONCEPT

-        غرض الشركة بإيجمز: اطعم 

)تد يب  الخدامت  إدا ة  اقمول 

وتوظيف في املغرب والخم ج(

 ، ) اطعم  اقمول إدا ة الخدامت 

سنمك ، سشم ، اركز صحي( 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الشقة  قم 3 الطمبق التمني  قم 951 

 48888 اسفي  طريق  املسم   تجزئة 

املغرب -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
النمصير  توفيق  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: املسيرة 
1 بتوكية 782 الشقة  قم 7 48888 

اراكش  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
النمصير  توفيق  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
املسيرة 1 بتوكية 782 الشقة  قم 7 

48888 اراكش  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.133385

7(6I

cabinet comptable aziz

YVES BAT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

cabinet comptable aziz
2 زنقة 4 العهد الجديد ابن ااسيك 

، 28458، الدا الشيضمء املغرب
YVES BAT بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 81 بم ع 
الغوتم إقماة اليسماي5  قم ب 118 

سيدي اوان - الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
56(4(3

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   84
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

YVES BAT

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اإلنعمش العقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 81 

بم ع الغوتم إقماة اليسماي5  قم ب 

118 سيدي اوان - الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الصدوقي  سعيد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

سيدي   1 طمبق   55 حدو  قم  بالد 

حجمج  28488 الدا الشيضمء  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الصدوقي  سعيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 1 طمبق   55 حدو  قم  بالد  تجزئة 

الدا الشيضمء    28488 سيدي حجمج 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   1( بتم يخ 

.56(4(3

7(7I

اكتب االستمذ زاهدي عشدالعزيز اوثق

ALIA-YS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

اكتب االستمذ زاهدي عشدالعزيز 

اوثق

الدا  الشيضمء بم ع 2 ام 8 زنقة 

ااستردام عمم ة 6 الرقم 6 - الطمبق 

2 ، 28498، الدا  الشيضمء املغرب

ALIA-YS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الدا  

الشيضمء 97 بم ع الحرية حي 

بنجدية - - الدا  الشيضمء املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.16(835

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 15 أبريل 2889 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

97 بم ع الحرية حي  »الدا  الشيضمء 

بنجدية - - الدا  الشيضمء املغرب« إلى 
»)15 زنقة ابن فم 8 املعم يف الدا  

الشيضمء - - الدا  الشيضمء  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

يونيو 2889 تحت  قم 9174.

7((I

MA GLOBAL CONSULTING

FBM PRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة 

MA GLOBAL CONSULTING

18 زاوية بم ع لند5 و زنقة حجمج 

ابن عرطة ، 28888، الدا  الشيضمء 

املغرب

FBM PRO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 59، بم ع 

الز قطوني، الطمبق السمد8،  قم 

)1 - 28.888 الدا  الشيضمء املغرب.

توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5243(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   86 في  املؤ خ 

نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :

بجميع  االستشم ية  الخدامت 

أبكملهم، إدا ة عالقمت العمالء.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 76)59).

7(9I

LE PREMIER CONSEIL

GREEN CHAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

GREEN CHAR بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 

19 زوية زنقة ابن عمئشة و احمد 

الشقمل اقماة يمسمي5 الشقة  قم 5 

الطمبق الثمني كليز - 48888 اراكش 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.115349

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2822 نونبر   22 املؤ خ في 

GREEN CHAR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

زوية زنقة   19 اقرهم اإلجتممعي  قم 

اقماة  الشقمل  احمد  و  عمئشة  ابن 

5 الطمبق الثمني  يمسمي5 الشقة  قم 

48888 اراكش املغرب نتيجة  كليز - 

ل*حدة املنمفسة وتراجع العمئدات.

و عي5:

و  سعد  ال  جميلة   السيد)ة( 

تجزئة  دجلة  زنقة   21 عنوانه)ا( 

اراكش   48888 كليز   السماللية 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 19 وفي  قم   2822 نونبر   22 بتم يخ 

زوية زنقة ابن عمئشة و احمد الشقمل 

الطمبق   5 اقماة يمسمي5 الشقة  قم 

الثمني كليز - 48888 اراكش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   13 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 143658.

798I

HTA CONSEIL

VALDI CONSULTING
إعال5 اتعدد القرا ات

HTA CONSEIL

التقى بم ع احمد الخماس و بم ع 

ألشير األول اشنى احمد الخماس 

املدخل ’ب’ الطمبق الثملث املكتب 

384 -، 28868، الدا  الشيضمء 

املغرب

VALDI CONSULTING »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 46 التقى 

بم ع احمد الشر�سي وبم ع بو كو5 

الطمبق الرابع  قم املكتب 16 - 

28258 الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.425229

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   18 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت السيد نبيل هالل 288 حصة 

حصة   2888 أصل  ان  اجتممعية 

 18 لفمئدة السيدة كوثر هالل بتم يخ 

فبراير 2823.
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قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي:

للشركة  القمنوني  الشكل  تحويل 

ان بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد الى بركة ذات 

املسؤولية املحدودة 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

 VALDI ان  الشركة  تسمية  تغيير 

 SUNRISE إلى   CONSULTING

SOLUTIONS

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :6,7 بند  قم 

و  أ8 امل  حصص الشركمء  اميلي: 

الشركة

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

الشكل القمنوني للشركة

بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تسمية الشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )7)59).

791I

FIDUCIAIRE 2886

ATLANTIC ECHAPITAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

FIDUCIAIRE 2006

 LOT AMINE SIDI MAAROUF 52

N ، 20280، Casablanca Maroc

ATLANTIC ECHAPITAUX بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي تجزئة 

الخير  قم 541 سيدي اعروف - - 

الدا  الشيضمء املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.326((3

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 19 ينمير 2823 تمت إضمفة 

إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :

تنظيم   ، أحداث   ، التموين   -

اعم ض ، حفالت 

وتسويق  وتصدير  استيراد   -

اجموعمت كمالة واتنوعة ان جميع 

اواد تقديم الطعمم والتجم ة بشكل 

عمم .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 64)59).

792I

اكتب أخيم  خديجة

SUNDYASS IMMOBILIER
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

اكتب أخيم  خديجة

بم ع الجيش امللكي اقماة ايمم5 

طمبق 4  قم 7 تطوا5 ، 93888، 

تطوا5 املغرب

SUNDYASS IMMOBILIER بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الداي ولد سيدي بمبمزنقة الوالء  

فيال  قم 39  - 93888 تطوا5 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.38653

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  )8 فبراير  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ    SUNDYASS IMMOBILIER

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

ولد  الداي  بم ع  اإلجتممعي  اقرهم 

  39 فيال  قم  سيدي بمبمزنقة الوالء  

 : تطوا5 املغرب نتيجة ل   93888  -

اشكل التسيير اململي واالدا ي.

بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

اقماة  الوئمم  زنقة  االطلس  جشمل 

 93888  - تطوا5   1 طمبق  وسيمة 

تطوا5 املغرب. 

و عي5:

أجمنف  السيد)ة( احمد سعيد   

بم ع الداي ولد سيدي  و عنوانه)ا( 

بمبمزنقة الوالء  فيال  قم 39  93888 

تطوا5 املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   8( بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 95)2.

793I

AGC CONSEIL

EM ATLAS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

AGC CONSEIL

الدا  الشيضمء ، 21888، الدا  

الشيضمء املغرب

EM ATLAS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 117 زنقة 

ابن انير اقماة الز قمء الطمبق االول 

الرقم 2, املعم يف 28378 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572133

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

EM ATLAS

-        غرض الشركة بإيجمز: الشنمء 

واألبغمل العماة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 117 
الطمبق  زنقة ابن انير اقماة الز قمء 

االول الرقم 2, املعم يف 28378 الدا  

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
لهجموي  بوبتى  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسير  والكمئن عنوانه ب: 
بم ع ااغمال العروي 62888 النمظو  

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لهجموي  بوبتى  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بم ع ااغمال العروي 62888 النمظو  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.572133

794I

STE ANGLE DE GESTION SARL

اها اميناجمو
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE ANGLE DE GESTION SARL

بم ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسممني  قم 6 اقماة بم يس- أ 

تطوا5 ، 93888، تطوا5 املغرب

اهم ااينمجمو بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركب 

ايكستم صمفيم بلوك 21 بقة 17 

الطمبق الثمني - تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32971

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

اهم ااينمجمو

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

األبغمل و الشنمء

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

اركب ايكستم صمفيم بلوك 21 بقة 

17 الطمبق الثمني - تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( حسن د يم بصفته)ا(  

82 بم ع الشحر  والكمئن عنوانه ب:  
ام تيل   3 زنقة  املتوسط   األبيض 

93888 تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

ذات  »بركة  ااينمجمو  اهم   -

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

اقرهم  والكمئن  بصفتهم   الوحيد« 

اإلجتممعي ب: اركب ايكستم صمفيم 

الثمني  الطمبق   17 بقة   21 بلوك 

تطوا5 املغرب  قم السجل   93888

 32971 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: حسن د يم .

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( حسن د يم بصفته)ا( 
بم ع   82 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 3 زنقة  املتوسط   األبيض  الشحر 

ام تيل 93888 تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.32971
795I

FIDUCIAIRE DE MARRAKECH FIDUMAR

LOC GROUPE IMMOBILIER
إعال5 اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE DE MARRAKECH
FIDUMAR

 151RUE MOHAMED EL
 BEQUAL GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 LOC GROUPE IMMOBILIER
»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 345 

املسم  طريق اسفي - 48888 اراكش 
املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.126(33
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   18 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
السيد  حصة ان طرف   58 تفويت 
PATRICK FERRARI   لصملح السيد 

اصشمح اوالي الوافي
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تحويل املقر االجتممعي الى اراكش حي 
اشم ك  سيدي  د ب  ايمو5  سيدي 

 قم 29 ) قم 36  سمبقم(
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
الوافي  اوالي  اصشمح  السيد  تعيي5 
السيد  الى  بمالضمفة  ثمني   كمسير 
االاضمء  اع   PATRICK FERRARI

املنفصل.

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان 

الى  الوحيد  الشريك  ذات  ش.م.م 

بركة احدودة املسؤولية.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :7 بند  قم 

في  الشركة  حدد  أسممل  اميلي: 

كملتملي  اقسمة  د هم   18888.88

    PATRICK FERRARI السيد     :

السيد   ، خمسو5  حصة اجتممعية 

اصشمح اوالي الوافي خمسو5 حصة 

اجتممعية   

بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

حدد املقر االجتممعي في اراكش حي 

اشم ك  سيدي  د ب  ايمو5  سيدي 
 قم 29 )سمبقم قم 36)

على  ينص  الذي   :12 بند  قم 

 PATRICK السيد  تعيي5  تم  اميلي: 

اوالي  اصشمح  والسيد   FERRARI

االاضمء  اع  كمسيرين  الوافي 

املنفصل.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145281.

796I

FLASH ECONOMIE

 GALILEE SCHOOL

LAMHAMID PRIVE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 GALILEE SCHOOL « بـــــــــركة

« LAMHAMID PRIVE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

املقر االجتممعي : تجزئة اعطى هللا 

اسكجو   قم 983، اراكش. 
 قم التقييد في السجل التجم ي 

 133493

في  املؤ خ  عرفي  لعقد  طشقم 

وضع  تم  بمراكش،   26/81/2823

ذات  للشركة  االسم�سي  القمنو5 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل   -

املسؤولية املحدودة

بركة   - التسميـــــــــــة :  

 GALILEE SCHOOL LAMHAMID«

»PRIVE

- اقر الشركـــــة : تجزئة اعطى هللا 

اسكجو   قم 983، اراكش .

- غرض الشركة : اد سة للتعليم 

الخمص

ان  ابتداءا  سنة   99  : املــــــــــــدة   -

تم يخ تأسيسهم.

الشركة  امل  :  أ8  -  أسمملــــــهم 

د هم اقسمة إلى   188.888 حدد في 

حصتي5 

امنوحة كمم يلي : - السيد هيلوفة 

احمد 75888 د هم

- السيدة ااينة ايت عشو,25888 

د هم

- التسييــــــــر : السيد هيلوفة احمد 

اسير ملدة غيراحدودة.

أجري   : القمنوني  اإليداع   -

بتم يخ  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 

17/82/2823 تحت  قم )14499

797I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE MAROCAINE DES

COLLES

بركة املسمهمة

توسيع نشمط الشركة 

 SOCIETE MAROCAINE DES

COLLES

بركة اسمهمة،  أسمملهم 77.588) 

د هم

املقر الرئيس: )، زنقة الحوزة – عي5 

السشع - الدا الشيضمء

السجل التجم ي عدد 5)8.)   - 

التعريف الضريبي عدد 81648994 

التعريف املوحد للمقمولة : 

881535548888863

تمديد هدف الشركة
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بموجب احضر الجمع العمم   /1
االستثنمئي املؤ خ في 85 ينمير 2823، 
قر  املسمهمو5 في »الشركة املغربية 
الشركة  هدف  تمديد  للصمق« 
3 ان النظمم  وبملتملي تعديل الفصل 
على  أصشح  الذي  للشركة  األسم�سي 

الشكل التملي:
الفصل 3: هدف الشركة
تهدف الشركة إلى ام يلي:

التمثيليمت  استغالل  صيد   •
التجم ية والصنمعية ؛

واستغالل  واستيراد  االتجم    •
جميع املنتجمت ؛

تصنيع وتسويق اللصمقمت ان   •
اختلف أنواع الجودة ذات املصد  

الكيمموي أو النشمتي أو الحيواني ؛
واملواد  اللصمق  انتجمت  نقل   •

األولية وغيرهم ان املنتجمت ؛
الشركمت  أنواع  كمفة  تأسيس   •

الصنمعية وغيرهم
املشم كة واملسمهمة بكل بكل   •
ان األبكمل في جميع املقموالت التي 

لهم هدف اممثل أو اترابط ؛
في  العمليمت  جميع  وعموام   •
العقم ات أو املنقوالت املرتشطة بشكل 
اشمبر أو غير اشمبر بأهداف الشركة.

2/ وبنمء عليه تم تعديل الفصل 3 
ان النظمم األسم�سي للشركة »هدف 

الشركة«.
تم اإليداع القمنوني بمملحكمة   /3
 21 بتم يخ  بملدا الشيضمء  التجم ية 

فبراير 2823 تحت عدد 59669).
للخالصة والتذكير

الرئيس املدير العمم 

79(I

FLASH ECONOMIE

CHRISTEYNS MAROC
بركة املسمهمة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

CHRISTEYNS MAROC
بركة اسمهمة،  أسمملهم 

4.888.888 د هم
املقر الرئيس: 286، زنقة أبوزيد 

الدادو�سي - الدا الشيضمء

السجل التجم ي: 167.867 – 
التعريف الضريبي: 3)11863
التعريف املوحد للمقمولة: 

888892(8(8888(2
نقل املقر الرئي�سي

الجمع  احضر  بموجب  أوال: 
 16 في  املؤ خ  االستثنمئي  العمم 
بركة  اسمهمو  قر    ،2822 غشت 
املقر  نقل  املغرب«،  »كريستينز 

الرئيس للشركة:
اــن : 286، زنقة أبوزيد الدادو�سي 

- الدا الشيضمء.
 - األلفة   – وادي بهت   ،69  : إلــى 

الدا الشيضمء.
تعديل  تم  لذلك،  تشعم  ثمنيم: 
الفصل 4 »املقر الرئيس« ان النظمم 

األسم�سي للشركة.
القمنوني  اإليداع  تم  ثملثم: 
املحكمة  لدى  الضشط  بكتمبة 
 21 بتم يخ  بملدا الشيضمء،  التجم ية 

فبراير2823 تحت عدد 59672).
للخالصة والتذكير

 ئيس اجلس اإلدا ة
799I

BOUCHTA COMPTA

GEROFI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BOUCHTA COMPTA
 RUE MASSINET RES.

 CHAIME«B« 1erETAGE N° 3 ،
90000، TANGER MAROC

GEROFI بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 12 
زنقة خملد ابن الوليد الطمبق 3  قم 

) - طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1351(5
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

GEROFI
-        غرض الشركة بإيجمز: تسيير 

وادا ة العقم ات
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
 3 زنقة خملد ابن الوليد الطمبق   12

 قم ) - طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
حمتم  زيمتني  بنمني  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اقماة 
 3 تسنيم عمم ة ا طمبق سفلي بقة 
 28888 الشق   عي5  الدوحة  بم ع 

الشيضمء املغرب
ايوب  الطويل  السيد)ة(   -
 5( ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 12888 زنقة الكويت حي ابن سينمء 

تمم ة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
حمتم  زيمتني  بنمني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سفلي  طمبق  ا  عمم ة  تسنيم  اقماة 
الشق  عي5  الدوحة  بم ع   3 بقة 

28888 الشيضمء املغرب
ايوب  الطويل  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
زنقة الكويت حي ابن سينمء   5( ب: 

12888 تمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.1351(5
(88I

GESTION ALJANOUB

MADA SUD TRAVAUX
إعال5 اتعدد القرا ات

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا5 حي السعمدة عمم ة  قم 
2 الطمبق الثملث العيو5 ، 78888، 

العيو5 املغرب
MADA SUD TRAVAUX »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 
الراحة  قم 523 بم ع السمم ة 
العيو5 - 78888 العيو5 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.11(53
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   16 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تحويل املقر االجتممعي لشركة حسب 
33866/17 الى  بهمدة  امللكية ا  قم 
العنوا5 االتي : طريق املر�سى العيو5

على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 
اميلي: استقملة السيدة الخنجر نجمة 
سيدي  السيد  تعيي5  و  التسيير  ان 
لشركة  الوحيد  املسير  خي  ابراهيم 

ملدة غير احدودة 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقر االجتممعي
على  ينص  الذي   :14 بند  قم 

اميلي: التسيير
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
22 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم )411.
(81I

احمسشكم

RIAD AZIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

احمسشكم
 AB اركز االعممل امليزيم عمم ة

الطمبق االول  املكتب 9 بم ع عالل 
الفم�سي اراكش ، 48888، اراكش 
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املغرب
RIAD AZIA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  يمض 
أندلو 25 طريق أازايز تسلطمنت 
اقمطعة املنم ة اراكش 48888  

اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

144973
 82 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

RIAD AZIA
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
تشغيل وصيمنة وإدا ة وتأجير املنمزل 
املواد الخمم  وغرف الضيوف وبراء 
الالزاة  املعدات  وكل  والحقمتهم 

لنشمط الشركة
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  يمض 
تسلطمنت  أازايز  طريق   25 أندلو 
  48888 اراكش  املنم ة  اقمطعة 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الشرايبي  احمد  السيد)ة(   -
 27 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 38888 بركة طريق إيموزا   تجزئة  

فم8 املغرب
اودغيري  أسممء  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه  بنشريف بصفته)ا(  
طريق  اصشمحية  بم ع   6 ب:  قم 

إيموزا  38888 فم8 املغرب.

الشرايبي  كنزة  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  
الزهو   شحرو   زنقة   15 الكرااة 

األول 38888 فم8 املغرب

الشرايبي  اهدي  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

 38888 بنز ت طريق عي5 الشقف  

فم8 املغرب
الشرايبي  السيد)ة(  يم   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

 38888 بنز ت طريق عي5 الشقف  

فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الشرايبي  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

إيموزا   بركة طريق  تجزئة    27 ب: 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.144973

(82I

G.B.C GESTION ET CONSEIL

BRICO MIM
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

G.B.C GESTION ET CONSEIL

 IMMEUBLE 16 RUE YOUSSEF

 IBN TACHAFINE ETAGE 4,

 Appartement 21 ، 60000،

OUJDA MAROC

BRICO MIM بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الد يوش، 

حي والد علي بن حمو 62253 

الد يوش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: )8

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 21 

نونبر 2822 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BRICO MIM

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استيراد وتصدير السيراايك

بيع اواد الشنمء

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

حمو  بن  علي  والد  حي  الد يوش، 

62253 الد يوش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بولعوالي  طملب  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

النمظو  حي االال الغربي 1 الد يوش 

62888 النمظو  املغرب

بولعوالي  احمد  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب

بولعوالي  أنس  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب

بولعوالي  خليل  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب

بولعوالي  عزالدين  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بولعوالي  طملب  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
النمظو  حي االال الغربي 1 الد يوش 

62253 النمظو  املغرب
بولعوالي  أنس  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب
بولعوالي  خليل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب
بولعوالي  عزالدين  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 62253 1 الد يوش حي االال الغربي 

الد يوش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

بتم يخ 24 ينمير 2823 تحت  قم )8.

(83I

AGC CONSEIL

AZILOG
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نشمط الشركة

AGC CONSEIL
الدا  الشيضمء ، 21888، الدا  

الشيضمء املغرب
AZILOG بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم االجتممعي بم ع 
اوالي سليمم5 92 زاوية حسن 

كو يت الطمبق الثمني الرقم 5 عي5 
السشع - 8)285 الدا  الشيضمء 

املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.323149

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم تغيير   2822 26 دجنبر  املؤ خ في 
الشضمئع«  »نقل  الشركة ان  نشمط 

إلى »التخزين نيمبة عن اآلخرين«.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 941)5).

(84I

AGC CONSEIL

MIRA BIO

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGC CONSEIL

الدا  الشيضمء ، 21888، الدا  

الشيضمء املغرب

MIRA BIO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 43 ايت 

او ير اقماة اللؤلؤة الطمبق السفلي, 

بو كو5 - 28848 الدا  الشيضمء 

املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.379223

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   23 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

زوادي  اايرة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   588

)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   1.888

دجنبر   23 بتم يخ  العمري  حكيم 

.2822

زوادي  اايرة  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   588

1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( ايوب  

زوهد بتم يخ 23 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 16 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 942)5).

(85I

nabiq mohammed

elghardouf travaux
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

elghardouf travaux بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 27 زنقة 

2 حي االدا سة  - 23888 بني االل 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6567

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2823 فبراير   81 في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 elghardouf الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 اشلغ  أسمملهم    travaux

 27 اإلجتممعي  د هم وعنوا5 اقرهم 

بني   23888  - حي االدا سة    2 زنقة 

االل املغرب نتيجة ل : عدم تحقيق 

هدف الشركة.

27 زنقة  و حدد اقر التصفية ب 

2 حي االدا سة  - - بني االل املغرب. 

و عي5:

و  احمد  الغردوف   السيد)ة( 

االدا سة   حي   2 زنقة   27 عنوانه)ا( 

23888 بني االل املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: 27 زنقة 2 حي االدا سة  بني االل

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بشني االل  بتم يخ 17 فبراير 

2823 تحت  قم 1514.

(86I

 ازي لالستشم ات

SUD SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 ازي لالستشم ات
بم ع 24 نونبر عمم ة حمدي ولد 

الربيد الطمبق  قم 81 بقة  قم 81 
العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب
SUD SERVICES بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع أم 
السعد )4 الطمبق الثملت  قم 18 
العيو5 - 78888 العيو5 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.28715
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  82 فبراير  املؤ خ في 
 SUD بركة ذات املسؤولية املحدودة
SERVICES  اشلغ  أسمملهم 188.888 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
الثملت  قم  الطمبق   4( السعد  أم 
العيو5 املغرب   78888  - العيو5   18

نتيجة ل : توقف نشمط الشركة.
و حدد اقر التصفية ب بم ع أم 
 18 الثملت  قم  الطمبق   4( السعد 

العيو5. - 78888 العيو5 املغرب. 
و عي5:

العمري  حسن    السيد)ة( 
 2((18 املحمدية   عنوانه)ا(  و 
)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية  

للشركة.
العمري   العملي   عشد  السيد)ة( 
 2((18 املحمدية   عنوانه)ا(  و 
)ة(  كمصفي  املغرب  املحمدية  

للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
العقود تشليغ  احل  و   املخمبرة 

 و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
17 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4875/2823.

(87I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

سوغا مو منجمنت
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE

SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM

 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA

 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

سوغم او انجمنت بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  حي الزاوية 

العشمسية د ب الكشو   قم)2, 

48828 اراكش  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133529

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 24 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية :

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

سوغم  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

او انجمنت

-        غرض الشركة بإيجمز: بيت 

ضيمفة أو  يمض

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  حي 

الزاوية العشمسية د ب الكشو   قم)2, 

48828 اراكش  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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أيت بمكر  خديجة  السيد)ة(    -
عبر  عنوانه ب:  والكمئن  بصفته)ا(  
سمنت أنطونيو 3 جراايغنزو  43121 

سيسم برام إيطمليم
ليفيو  إنريكو  السيد  السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 42 كمسمملمجيو  عبر أزو بو زيو  قم 

43121 بو زيو  إيطمليم
غرنيط  العزيز  عشد  السيد)ة(   -
دا   ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
42858  اراكش  بوطويل أيت أو ير 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
غرنيط  العزيز  عشد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
  42858 أو ير  أيت  بوطويل  دا   ب: 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.133529
(8(I

FIDARCO

الدار البيضاء - سطات للتطوير 
 CASABLANCA-SETTAT

DEVELOPPEMENT
بركة املسمهمة

 فع  أسممل الشركة

FIDARCO
 N°357 Rue Mostapha El Maani
، 30000، Casablanca MAROC
الدا  الشيضمء - سطمت للتطوير 

 CASABLANCA-SETTAT
DEVELOPPEMENT بركة 

املسمهمة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دا  الشمبم 
، بم ع فيكتو  هيغو ، حشو8  - - 

الدا  الشيضمء املغرب .
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
. 72(6

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم   2822 يوليوز   85 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   28.888.888«

»CAPITAL د هم« إلى »35.888.888 

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59674).

(89I

STE FICOGEMISS

STE SUCCES LIBRARY
بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE FICOGEMISS

12 الطمبق السفلي حي بمم، 33258، 

ايسو  املغرب

STE SUCCES LIBRARY بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  ايت 

افريكو كيكو 33888 بوملم5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2337

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SUCCES LIBRARY

-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

اللوازم املد سية

بيع تجهيزات املكتب

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

ايت افريكو كيكو 33888 بوملم5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
برحو  حمفيظ  السيد)ة(   -
دو ا  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
بوملم5   33888 كيكو  افريكو  ايت 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
برحو  حمفيظ  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
دوا  ايت افريكو كيكو 33888 بوملم5 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.2337
(18I

COG

جينرال تاركة
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

COG
 APPT N°3 IMM F RESID BAB

 TARGA MARRAKECH، 40000،
MARRAKECH MAROC

جينرال تم كة  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املسيرة 3 
الحي أ  قم 254 الشقة 3 اراكش 

48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
133479

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: جينرال 

تم كة 
-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

الشنمء
نقل الشضمئع 

-   عنوا5 املقر االجتممعي: املسيرة 
3 اراكش  الشقة   254 الحي أ  قم   3

48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اوتمنعيت   احمد  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: قصر 
تنغير   48888 ايت يحي النيف تنغير 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
ذات  »بركة  تم كة  جيرنمل   -
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
اقرهم  والكمئن  بصفتهم   الوحيد« 
الحي أ  قم   3 املسيرة  اإلجتممعي ب: 
 48888 اراكش   3 الشقة   254
اراكش املغرب  قم السجل التجم ي 
املمثل   133479 االقتضمء:  عند 

الدائم: احمد اوتمنعيت  
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اوتمنعيت   احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 48888 قصر ايت يحي النيف تنغير 

تنغير املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.133479

(11I

nabiq mohammed

FIL BLANC

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

FIL BLANC بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي النصر 

افو ا  - 22888 ازيالل املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.411

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   12 املؤ خ في 

اسؤولية  ذات  بركة   FIL BLANC

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 

وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

افو ا   النصر  اإلجتممعي حي  اقرهم 

- 22888 ازيالل املغرب نتيجة لعدم 

تحقيق هدف الشركة.

و عي5:

و  حشمد  العزيز   عشد  السيد)ة( 

 22888 حي النصر افو ا   عنوانه)ا( 

ازيالل املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 28 فبراير 2823 وفي حي النصر 

 22888 افو ا   النصر  حي  افو ا  

ازيالل املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  االبتدائية بمزيالل  

2823 تحت  قم 77.

(12I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

YNL CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

4)  , بم ع اململكة العربية 

السعودية تجزئة العيو5 2 إقماة 

العزيزية الطمبق الثمني  قم 12 . 4)  

, بم ع اململكة العربية السعودية 

تجزئة العيو5 2 إقماة العزيزية 

الطمبق الثمني  قم 12 .، 98888، 

طنجة املغرب

YNL CAR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املر8 

ابنمد 2ا قطعة  قم 3277 الطمبق 

اال �سي طنجة  98888 طنجة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135219

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

YNL CAR

-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

 3277 قطعة  قم  2ا  ابنمد  املر8 

 98888 طنجة   اال �سي  الطمبق 

طنجة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احمد يمسي5 بوغمبة   السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 98888 طنجة   2ا  ابنمد  املر8 

طنجة  املغرب 
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد يمسي5 بوغمبة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 98888 2ا طنجة   حي املر8 ابنمد 

طنجة  املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.135219
(13I

استأانة املتنبي للمحمسشة

HE2M SERVICE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

استأانة املتنبي للمحمسشة
138 بم ع املتنبي الطمبق 2 ، 

23888، بني االل املغرب
HE2M SERVICE  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الجود 
بلوك 5  قم 22 الطمبق االول - - بني 

االل املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(915

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  13 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
   HE2M SERVICE الوحيد  الشريك 
د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الجود 

بلوك 5  قم 22 الطمبق االول - - بني 
: عدم القد ة  االل املغرب نتيجة ل 

على املنمفسة.
و حدد اقر التصفية ب حي الجود 
 - االول   الطمبق   22 5  قم  بلوك 

23888 بني االل املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( ايوب  هممز و عنوانه)ا( 
حي الجود بلوك 5  قم 22 23888 بني 

االل املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بشني االل  بتم يخ 28 فبراير 

2823 تحت  قم 1517.

(14I

استأانة املتنبي للمحمسشة

NACIRI SAFA IMMO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

استأانة املتنبي للمحمسشة
138 بم ع املتنبي الطمبق 2 ، 

23888، بني االل املغرب
NACIRI SAFA IMMO بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
االول تجزئة االال ضحى  قم 99 

23888 بني االل -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
13721

 82 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.NACIRI SAFA IMMO
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بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الطمبق االول تجزئة االال ضحى  قم 

99 23888 بني االل -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
النمصيري  احمد  السيد)ة(   -
دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
اوالد عشو اوالد يوسف اوالد سعيد 

23358 قصشة تمدلة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
النمصيري  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اوالد  يوسف  اوالد  عشو  اوالد  دوا  

سعيد 23358 قصشة تمدلة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.13721
(15I

ML EXPERTS

A-CALL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
االءاة النظمم األسم�سي للشركة

ML EXPERTS
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC
A-CALL »بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: عمم ة  قم 

)4 ، الشقة  قم 3 ، الطمبق األول 

- بال8 ابو بكر صمدق , أكدال  - - 

الربمط املغرب.

»االءاة النظمم األسم�سي للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.13(881

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 18 يونيو 2822 تقر  : 

تعديل النظمم األسم�سي للشركة   

 PROTECTIM« بركة  أ5  بحيث 

أصشحت   «   SECURITY GROUP

« A-CALL« الشريك الوحيد لشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم 2)1334.

(16I

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 CONSTRUCTION  شركة
METALLIQUE EL BARAKA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE DARALHISBA

 BV HASSAN II TISSIR 132

 I BERRECHID ، 26100،

BERRECHID MAROC

 CONSTRUCTION  بركة

 METALLIQUE EL BARAKA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 احج 

ار8 السلطم5 الطمبق االول الشقة 
 قم 3 الدا  الشيضمء 28138 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573197

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

بركة   بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 CONSTRUCTION METALLIQUE

EL BARAKA

-        غرض الشركة بإيجمز: تجم ة 

الحديد و استلزامته.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 26 

االول  الطمبق  السلطم5  احج ار8 

 28138 الدا  الشيضمء   3 الشقة  قم 

الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

البركة   احسن  السيد)ة(   -

 ( ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

اكر  امر اي زيمدة تجزئة العراقية 

بربيد 26188  بربيد املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

البركة   احسن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

) اكر  امر اي زيمدة تجزئة العراقية 

بربيد 26188  بربيد املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573197

(17I

FIDUSCAL

FENNAF

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

FENNAF بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  بم ع 

الروداني 13 أحمد املجمطي تحزئة 

األلب  الطمبق   األول   قم ) 

املعم يف   الدا الشيضمء  - 8)283 

الدا الشيضمء  املغرب .

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.459639

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   26 املؤ خ في 

املسؤولية  ذات  بركة   FENNAF

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  بم ع 

تحزئة  املجمطي  أحمد   13 الروداني 

األلب  الطمبق   األول   قم ) املعم يف   

الدا الشيضمء  - 8)283 الدا الشيضمء  

املغرب  نتيجة ل1/ تقرير املصفية   : 

بعد اإلستممع لتقرير املصفية حول 

الجمع  وافق   , التصفية  عمليمت 

الذي  النهمئي  الحسمب  على  العمم 

   1(49.68 سلبي  وجود حسمب  أبرز 

بمم أ5   : تقسيم  صيد التصفية   /2

التقرير أفرز عن وجود حسمب سلبي 

فإ5 الجمع قد قر  عدم تخصيص 

االجتممعية  للحصص  سداد  نسشة 

3/ إنهمء التصفية و تشطيب الشركة 

الجمع  :قر   التجم ي  السجل  ان 

العمم االنهمء الكلي للتصفية و أعطى 

اخالء للمصفية ان تسيريهم و إعفمئهم 

ان اهماهم كمم قر  نشطيب الشركة 

ان السجل التجم ي .
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و عي5:
و  العفواني   سكينة    السيد)ة( 
عنوانه)ا( زنقة )6 أبو سلط األندل�سي 
 28338 الدا الشضمء   املعم يف 
)ة(  كمصفي  املغرب   الدا الشيضمء  

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بم ع  وفي    2823 ينمير   26 بتم يخ 
الروداني 13 أحمد املجمطي تحزئة األ 
) املعم يف    لب  الطمبق   األول   قم 
الدا الشيضمء  - 8)283 الدا الشيضمء  

املغرب .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 8)596).

(1(I

FIGENOUV

MULTIS PRO PLUS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIGENOUV
بم ع النصر عمم ة 16 بقة 3 ديو  

السالم ، 58858، اكنم8 املغرب
MULTIS PRO PLUS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 186 

بقة 2 زنقة ملعم كة الزيتو5 58878 
اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(337
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MULTIS PRO PLUS
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

امم سة اعممل الحراسة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
الزيتو5  ملعم كة  زنقة   2 بقة   186

58878 اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( اسممعلي علوي احمد 
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 6 زنقة 
 58888 ج  م   2 االسممعلية  حي   4

اكنم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( اسممعلي علوي احمد 
بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه ب: 6 
زنقة 4 حي االسممعلية 2 م ج 58888 

اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5(337

(19I

PwC

TETRA PAK MAGHREB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

PwC
 lot 57, Tour CFC, étage 19,
 Quartier Casa Anfa, Hay

 Hassani, Casablanca, Maroc ،
20250، Casablanca Maroc

TETRA PAK MAGHREB بركة 
ذات اسؤولية احدودة
 ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  69 بم ع 

عثمم5 بن عفم5 الدا  الشيضمء 

28888 - - الدا  الشيضمء املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   2( في  املؤ خ 

املصمدقة على :

 TETRA )ة(  السيد  تفويت 

حصة   PAK MAGHREB - 988

حصة   988 أصل  ان  اجتممعية 

 TETRA LAVAL )ة(  السيد  لفمئدة  

 89 بتم يخ   -  INTERNATIONAL

دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 31 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 56433).

(28I

FINGEST CONSEIL SARL

HANDMADE SHOP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصنمعي تجزئة املسم  قم 

1369 اكتب 1 اراكش ، 48888، 

اراكش املغرب

HANDMADE SHOP بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 5 

الطمبق األول بم ع القمئد اودبير 

اعسكر الغول كليز  . اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133649

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.HANDMADE SHOP

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-الصنمعة التقليدية )صنع الحقمئب 

واألحزاة  واملحمفظ  واملحمفظ 

واملجوهرات وام إلى ذلك (.

- التمجر.

أو  )تمجر  والتصدير  -االستيراد 

وسيط(.
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

الطمبق األول بم ع القمئد اودبير   5

اعسكر الغول كليز  . اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أطل�سي  زكريمء  السيد)ة(   -

فيال  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
االطل�سي  قم 33 زنقة قرطشة اجمط 

2  النخيل الشمملي  . اراكش  املغرب 
الشيقري  السيد)ة(  دوا5   -

 37 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

بم ع اقداد الحريزي حي العلو ق ج 

الشيضمء  . الدا  الشيضمء  املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أطل�سي  زكريمء  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
قرطشة  زنقة   33 االطل�سي  قم  فيال 

2  النخيل الشمملي  . اراكش   اجمط 

املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.133649

(21I
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CMA GESTION

ا و م ماروك

إعال5 اتعدد القرا ات

CMA GESTION

 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM

 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC

ا و م ام وك »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 4 

ج 23 املنطقة الوسطى الجنوبية 

القرية السيمحية النخيل جنوب 

اراكش - 48888 اراكش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.1254(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   14 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 

دا يش  انى  السيدة  إقملة  اميلي: 

الوطنية  قم  للشطمقة  الحمالة 

كمسيرة  انصبهم  ان   BE768(87

للشركة.

على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 

السيدة هندة حجوا5  تعيي5  اميلي: 

الوطنية  قم  للشطمقة  الحمالة 

الوحيدة  املسيرة  بصفتهم   E553851

للشركة ملدة غير احدودة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :89 بند  قم 

السيدة هندة حجوا5  تعيي5  اميلي: 

كمملسيرة الجديدة للشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )237.

(22I

STE  FIDU  WHITE

  CAFE تعديل لالعالن السابق

MORGHAD SARL AU
عقد تسيير حر ألصل تجم ي

 )األشخمص املعنويو5(

عقد تسيير حر ألصل تجم ي

  CAFE تعديل لالعال5 السمبق

MORGHAD SARL AU

قي  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

2822 أعطى  عشد القمد    13 بتنبر 
التجم ي  بملسجل  املسجل  ارغمد 

بمملحكمة االبتدائية بتمو يرت   1567
التجم ي  لألصل  الحر  التسيير  حق 

 - النصر  تجزئة   81 ب  قم  الكمئن 

88)65 تمو يرت املغرب لفمئدة نبيل 

عيم ملدة 2 سنة تبتدئ ان 13 بتنبر 

 2824 بتنبر   12 في  تنتهي  و   2822

 6.888 قيمته  بهري  اشلغ  اقمبل 

د هم.

(23I

redallah sarl

MD SERVICES ET SECURITE
إعال5 اتعدد القرا ات

redallah sarl

2 زنقة سو يم الشقة 15 بم ع 

الحسن الثمني املدينة الجديدة ، 

38888، فم8 املغرب

 MD SERVICES ET SECURITE

»بركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

عشد الكريم الخطمبي عمم ة بنمو�سى 

الغواش الطمبق الثمني  - 38888 

فم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.738(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   18 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

اضمفة نشمط تجم ة عماة و استيراد 

و تصدير.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
ازالة نشمط حدائق - نقل االاوال

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 
 - نشمط الشركة هو عممل التنظيف 

تجم ة عماة - استيراد و تصدير
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 1859.
(24I

redallah sarl

AL FAHD LINEAS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

redallah sarl
2 زنقة سو يم الشقة 15 بم ع 

الحسن الثمني املدينة الجديدة ، 
38888، فم8 املغرب

AL FAHD LINEAS بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 29 
تجزئة حمزة بن سودة  38888 

فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75513
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AL FAHD LINEAS
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
النقل   - بملحمفالت  املسمفرين  نقل 
 - املستخداي5  نقل   - السيمحي 

اال سمليمت
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
 38888 تجزئة حمزة بن سودة    29

فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  بود قة  السيد)ة(   -

فيال  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

حي  الريصمفي  اعروف  زنقة   18

القد8 38888 فم8 املغرب

احمد  بود قة  السيد)ة(   -

فيال  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

حي  الريصمفي  اعروف  زنقة   18

القد8 38888 فم8 املغرب

اد يس  بود قة  السيد)ة(   -

فيال  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

حي  الريصمفي  اعروف  زنقة   18

القد8 38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  بود قة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زنقة اعروف الريصمفي حي   18 فيال 

القد8 38888 فم8 املغرب

احمد  بود قة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زنقة اعروف الريصمفي حي   18 فيال 

القد8 38888 فم8 املغرب

اد يس  بود قة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زنقة اعروف الريصمفي حي   18 فيال 

القد8 38888 فم8 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.75513

(25I
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عمر بلغريب

AQUAZUL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

عمر بلغريب

75 بم ع الحسيمة اكمتب االطلس 

الطمبق الثملث املكتب 21 ، 38888، 

فم8 املغرب

AQUAZUL بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 327 8 

تجزئة  يمض اليمسمي5  طريق عي5 

الشقف 38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75557

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AQUAZUL

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

أبغمل اختلفة وأبغمل الشنمء

 Marchand( استو د  تمجر   -

(importateur

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 327 

طريق  اليمسمي5   تجزئة  يمض   8

عي5 الشقف 38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عمري   الرحمن  عشد  السيد)ة(   -

 327 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

طريق  اليمسمي5   تجزئة  يمض   8

عي5 الشقف  38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عمري   الرحمن  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اليمسمي5   تجزئة  يمض   8  327

فم8   38888 الشقف   عي5  طريق 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75557

(26I

FIDUSCAL

NANTALI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

NANTALI بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

الشرا دة الطمبق السفلي د ب 

لوبيلة بو كو5 -الدا  الشيضمء 

28853 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573849

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية       -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NANTALI

-     غرض الشركة بإيجمز: اإلستراد 

و التصدير- التجم ة . 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

السفلي  الطمبق  الشرا دة  زنقة   18

الشيضمء  -الدا   د ب لوبيلة بو كو5 

28853 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل      -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الطويل  أحمد  السيد)ة(   -

 18 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

زنقة ) بقة طمبق سفلي تجزئة ايمم  

الشيضمء  الدا    28158 كمليفو نيم   

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الطويل  أحمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

) بقة طمبق سفلي تجزئة  زنقة   18

الدا    28158 كمليفو نيم    ايمم  

الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.573849

(27I

GESTION ALJANOUB

DUNE PUB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

GESTION ALJANOUB
زنقة تطوا5 حي السعمدة عمم ة  قم 

2 الطمبق الثملث العيو5 ، 78888، 

العيو5 املغرب

DUNE PUB بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

قم�سي كالوي  قم 54 حي الشوهداء 

العيو5 - 78888 العيو5 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.18859

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  28 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ    DUNE PUB الشريك الوحيد 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
اقرهم اإلجتممعي زنقة قم�سي كالوي 
 - العيو5  الشوهداء  حي   54  قم 

 : ل  نتيجة  املغرب  العيو5   78888

انهمء النشمط ..

زنقة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

الشهداء  حي   54 قم�سي كالوي  قم 

العيو5 - 78888 العيو5 املغرب. 

و عي5:

املجتهد  الشمقي   عشد  السيد)ة( 
حي   11 11  قم  زنقة  عنوانه)ا(  و 
العيو5   78888 العيو5  الشهداء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

22 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4128.

(2(I
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FINGEST CONSEIL SARL

BIG SYSTEMES SOLUTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FINGEST CONSEIL SARL

الحي الصنمعي تجزئة املسم  قم 

1369 اكتب 1 اراكش ، 48888، 

اراكش املغرب

 BIG SYSTEMES SOLUTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 3)7 بم ع 

الخريف احل  قم 2 املسيرة 1 ا 

اراكش . اراكش  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133859

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   18

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BIG تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SYSTEMES SOLUTION

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-اللوازم املكتبية )تمجر( بملتفصيل.

)تمجر  املعلوامت  تكنولوجيم   -

اعدات(

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 3)7 

بم ع الخريف احل  قم 2 املسيرة 1 ا 

اراكش . اراكش  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بيكالسن  عمر  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

ابكوكن اوزيوة  . تم ودانت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بيكالسن  عمر  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تم ودانت    . اوزيوة  ابكوكن  دوا  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   86 بتم يخ 

.133859

(29I

HAYTAM CONSEIL

BEST ATELIER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

HAYTAM CONSEIL

 Lotissement Loubna 1 45

 Magasin 2 Sidi Maârouf ،

20280، Casablanca Maroc

BEST ATELIER بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

سواية عمم ة  قم 2) الطمبق 

الثمني  قم 4، حي پممليي 28348 

الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573255

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BEST بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

ATELIER

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

أعممل نجم ة الخشب

- أعممل الشنمء والتجهيز والديكو 

زنقة  عنوا5 املقر االجتممعي:      -

الطمبق   (2 عمم ة  قم  سواية 

 28348 پممليي  حي   ،4 الثمني  قم 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

إد  الصمد  عشد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   عشدهللا 

الحي   28 11 بقة  ايسيمي زنقة  ب: 

الحسني 28238 الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

إد  الصمد  عشد  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  عشدهللا 

عنوانه ب: ايسيمي زنقة 11 بقة 28 

الدا الشيضمء   28238 الحسني  الحي 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573255

(38I

CAF MAROC

BATINOV

إعال5 اتعدد القرا ات

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

BATINOV »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

اراكش إقماة نجد الطمبق االول 

 قم 14 - - طنجة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.76875

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   38 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

 3188888 د هم أي ان   2938888

إلى 6838888.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقراالجتممعي الحملي للشركة 

ان »بم ع اراكش إقماة نجد الطمبق 

بم ع   « إلى  طنجة«   14 االول  قم 

 5 78 الطمبق  طمنطم5 إقماة النخيل 

 قم 47 طنجة«.

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

تحديث القمنو5 االسم�سي للشركة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

بملتعديل اعاله

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2792.

(31I
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LE PREMIER CONSEIL

SOCL› ART
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SOCL’ ART بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املكتب 

 قم 14  حرف ب  اقماة فجوة بم ع 
الحسن الثمني  طريق الصويرة كليز  - 

48888 اراكش املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.1386(1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   26 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
صبيح  انعم  )ة(  السيد  تفويت 
588 حصة اجتممعية ان أصل 588 
يوسف  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

سغير بتم يخ 26 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145191.
(32I

LE PREMIER CONSEIL

SOCL› ART
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SOCL’ ART »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: املكتب 

 قم 14  حرف ب  اقماة فجوة بم ع 
الحسن الثمني  طريق الصويرة كليز 
اراكش - 48888 اراكش املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.1386(1
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
وتشعم   2823 ينمير   26 في  املؤ خ 
تعيي5  تقر   الحملي  املسير  الستقملة 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 
- سغير يوسف

 -  بركة ذات املسؤولية املحدودة 
الكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: . . . .

عند  التجم ي  السجل   قم 
االقتضمء: 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   26 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 145191.

(33I

LE PREMIER CONSEIL

SOCL› ART
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
SOCL’ ART بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوا5 اقرهم االجتممعي املكتب 

 قم 14  حرف ب  اقماة فجوة بم ع 
الحسن الثمني  طريق الصويرة كليز 

اراكش - 48888 اراكش .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.1386(1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم تحويل   2823 ينمير   26 املؤ خ في 
الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145191.

(34I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SOMADA سومادا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
5)1 بم ع ز قطوني اقماة 

الز قطوني الطمبق السمد8 ، 
28188، الدا  الشيضمء املغرب

سوامدا SOMADA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة  
اصطفى املنفلوطي حي غوتييه  قم 

31 - - الدا  الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.6311

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   89 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
سونينة  اايزا  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتممعية ان   388 بيمنمني  
السيد  12.888 حصة لفمئدة   أصل 
بتم يخ  نمتو امل نمينمني   )ة(  اايش  

89 دجنبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 666)5).

(35I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

SOMADA سومادا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
5)1 بم ع ز قطوني اقماة 

الز قطوني الطمبق السمد8 ، 
28188، الدا  الشيضمء املغرب

سوامدا SOMADA بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة  
اصطفى املنفلوطي حي غوتييه  قم 

31 - - الدا  الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.6312

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   19 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
)ة(  اايش    السيد  تفويت 

حصة   3.988 نمينمني  نمتو امل 

حصة   12.888 اجتممعية ان أصل 

نتو امل  جيتهو   )ة(  السيد  لفمئدة  

نينمني  بتم يخ 19 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 665)5).

(36I

تير8 بيلد

تيرس بيلد
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

تير8 بيلد

حي لفطيحمت بم ع الز قطوني  قم 

269 الداخلة ، 8، الداخلة املغرب

تير8 بيلد بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

لفطيحمت بم ع الز قطوني  قم 

269 الداخلة - الداخلة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

17837

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

بركة  تأسيس  تقر    2828 دجنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

تير8 بيلد

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل اعممل الشنمء

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

الز قطوني  قم  بم ع  لفطيحمت 

269 الداخلة - الداخلة -
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
العيني5  امء  حسن  السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
الداخلة   73888 لفطيحمت الداخلة 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العيني5  امء  حسن  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 73888 الداخلة  لفطيحمت  حي  ب: 

الداخلة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2821 ينمير   85 بتم يخ 

.17837

(37I

SOMIXTRAD

razaneg
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

RAZANEG
 CASABLANCE ، 0،
CASABLANCA املغرب

razaneg بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 77بم ع 
احمد سميحة طمبق  قم 18بقة 

 قم 57 - الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571331

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

razaneg

-        غرض الشركة بإيجمز: وسيط

بيع أجزاء السيم ات

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

طمبق  قم  سميحة  احمد  77بم ع 

18بقة  قم 57 - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ااهموش  سعيد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: قصر 

آيت يحيى النيف تنغير . تنغير املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ااهموش  سعيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تنغير   . قصر آيت يحيى النيف تنغير 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.571331

(3(I

SOMIXTRAD

SOMIXTRAD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOMIXTRAD

 CASABLANCE ، 0،

CASABLANCA املغرب

SOMIXTRAD بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 47 بم ع  

احمد بن عشد هللا اقماة املنظر 

الجميل ب الطمبق 6 املكتب  قم 1 

الدا  الشيضمء - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571327

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOMIXTRAD

-        غرض الشركة بإيجمز: وسيط

بيع أجزاء السيم ات

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 47 

بم ع  احمد بن عشد هللا اقماة املنظر 

 1 املكتب  قم   6 الجميل ب الطمبق 

الدا  الشيضمء - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أاهموش  سعيد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: قصر 

آيت يحيى النيف تنغير . تنغير املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أاهموش  سعيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تنغير   . قصر آيت يحيى النيف تنغير 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.571327

(39I

SOMIXTRAD

wasratra
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

WASRATRA

 47BD MOHAMMED BEN

 ABDELAH RES BELLE VUE

 B 6EME ETG BUREAU 1 ، 0،

CASABLANCA املغرب

wasratra بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 47 بم ع  

احمد بن عشد هللا اقماة املنظر 

الجميل ب الطمبق 6 املكتب  قم 1 

الدا  الشيضمء - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571153

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

wasratra

-        غرض الشركة بإيجمز: وسيط

بيع أجزاء السيم ات

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 47 

بم ع  احمد بن عشد هللا اقماة املنظر 

 1 املكتب  قم   6 الجميل ب الطمبق 

الدا  الشيضمء - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أاهموش  اوحى  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب:   قم  بصفته)ا(  

 . الرابيدية  النرجس  تجزئة   156

الرابيدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أاهموش  اوحى  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

 قم 156 تجزئة النرجس الرابيدية . 

الرابيدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571153

(48I

SOMIXTRAD

travgold
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

TRAVGOLD

 CASABLANCE ، 0،

CASABLANCA املغرب

travgold بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 77 زنقة 

احمد سميحة طمبق  قم 18بقة 
 قم 57 - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571329

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   26

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

travgold

-        غرض الشركة بإيجمز: وسيط

بيع أجزاء السيم ات

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
زنقة احمد سميحة طمبق  قم   77

18بقة  قم 57 - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أاهموش  اوحى  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب:   قم  بصفته)ا(  

 . الرابيدية  النرجس  تجزئة   156

الرابيدية املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أاهموش  اوحى  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

 قم 156 تجزئة النرجس الرابيدية . 

الرابيدية املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.571329

(41I

FIDUSCAL

BM PROMO - SERVICE
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

BM PROMO - SERVICE  »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 18 اكر  

زنقة الضمير الكشير بو جو5 الدا  

الشيضمء -  28258 الدا  الشيضمء 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.338(39

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   83 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

الذي  بيع الحصص.:   1- قرا   قم 

السيد بن بقرو5  ينص على اميلي: 

 (388( ببيع ثالثممئة  اوحسي5 قمم  

جصة بقيمة 188.88 د هم لكل انهم 

لصملح اآلنسة بن بقرو5 يمقوت.

لرأ8  جديد  توزيع   2- قرا   قم 

اململ.: الذي ينص على اميلي: اآلنسة 

بن بقرو5 يمقوت.388 حصة .

استقملة   3- قرا   قم 

اسيرالشركة.: الذي ينص على اميلي:  

اسيرالشركة  استقملة  الجمع  يقشل 

السيد بن بقرو5 اوحسي5 ويعطيه  

دو5   ، ونهمئية  كمالة  ذاة  إبراء 

ضمم5 االلتزاامت بعد اعرفةأصول 

بهمدة  وأ5  الشركة  والتزاامت 

قد  القمنونية  الجشمئية  الوضعية 

أعطيت في نفس يوم التوقيع. 

تعيي5 اسيرة جديدة   4- قرا   قم 

للشركة.: الذي ينص على اميلي: قر  

بقرو5  بن  اآلنسة  تعيي5  الجمع 

يمقوت بصفتهم اسيرة وحيدة للشركة 

ملدة غير احدودة.

اململ  زيمدة  أ8   5- قرا   قم 

128.888.88 د هم.: الذي ينص على 

اميلي: تقر  الشريكة الوحيدة اآلنسة 

زيمدة  أ8 امل  بن بقرو5 يمقوت  

د هم   128.888.88 الشركة بمقدا  

عن  د هم   158.888.88 ليصشح 

 (1288( وامئتي5  ألف  إصدا   طريق 

حصة جديدة بقيمة امئة )188.88) 

االكتتمب  يتم   ، حصة  لكل  د هم 

جميعهم نقًدا ويتم اصدا هم بملكمال 

داج  خالل  ان  االكتتمب  عند 

تقر  أ5 الحصص  األ بمح املحتجزة. 

لجميع  ستخضع  التي  الجديدة، 

سيتم استيعمبهم   ، األحكمم القمنونية 

في الحصص القديمة ان وجهة نظر 

بهم  وستتمتع   ، وااللتزاامت  الحقوق 

ترقمة  االكتتمب وستكو5  تم يخ  ان 

على  انهم  لكل   1588 إلى   381 ان 

بقرو5  بن  اآلنسة  التملي:  النحو 

يمقوت 1288 حصة  

لرأ8  جديد  توزيع   6- قرا   قم 

تقر   اميلي:  على  ينص  الذي  اململ.: 

الحصص  حجز  الوحيدة  الشريكة 

التملي  قتراح  اال  في  ادنمه  املحددة 

يمقوت   بقرو5  بن  األنسة    :

1588حصة هذا هو ام اجموعه ألف 

وخمسممئة حصة 1588  .
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اإلدا ة:  صالحيمت   7- قرا   قم 
تتمتع اإلدا ة  الذي ينص على اميلي: 
بأوسع صالحيمت اإلدا ة والتصرف ، 
دو5 قيود أو تحفظ ، للتصرف بمسم 
الشركة ونيمبة عنهم فيمم يتعلق بجميع 
األطراف الثملثة ، في جميع الظروف ، 
يعزوهم  التي  الصالحيمت  اراعمة  اع 
القمنو5 إلى االجتممع العمم العمدي.
ستلتزم الشركة بأي عمل   ، وبملتملي 
اململية  العمليمت  وكذلك  بهم  يتعلق 
ان خالل التوقيع الوحيد  لآلنسة بن 

بقرو5 يمقوت .
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي:  

 أ8 اململ الشركة
على  ينص  الذي   :18 بند  قم 

اميلي: بيع الحصص
على  ينص  الذي   :12 بند  قم 

اميلي: االدا ة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59457).

(42I

YOUNESS BENMOUSSA

BOUDAOUD LOGISTIQUE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

YOUNESS BENMOUSSA
Tiflet حي النهضة 2  قم 72 تيفلت، 

Tiflet Maroc ،15488
 BOUDAOUD LOGISTIQUE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية 
زنقة احمد القري وزنقة انوال 

إقماة املنم  عمم ة ب املكتب  قم 2 
القنيطرة 14888 القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(339

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BOUDAOUD LOGISTIQUE

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

زاوية زنقة احمد القري وزنقة انوال 

 2 إقماة املنم  عمم ة ب املكتب  قم 

القنيطرة 14888 القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد   بوداود  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 22888 ازيالل  الجمعة  فم  اكراان 

ازيالل املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد   بوداود  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

ازيالل  الجمعة  اكراان فم  دوا   ب: 

22888 ازيالل املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.6(339

(43I

Specific Design

سبيسيفيك ديزاين
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Specific Design
 DOMICILIÉE AU CENTRE

 D’AFFAIRE OFFICE
 CONSULTING RUE 23, IMM

 APPT N°6 BLED EL JED ، 46000،
Safi Maroc

سشيسيفيك ديزاين بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقرهم في 
اكتب االستشم ات اركز األعممل 
بم ع 23 ، املشنى 2 بقة 6 46818 

أسفي -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
13661

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
21 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

سشيسيفيك ديزاين
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
الكهربمئية  اآلالت  وتصنيع  تصميم 

واألفرا5 الصنمعية
تركيب األلواح الشمسية وتجميع 

الشطم يمت
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
اركز  االستشم ات  اكتب  في  اقرهم 
 6 بقة   2 املشنى   ،  23 األعممل بم ع 

46818 أسفي -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( خملد جمبير بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب: 138 بم ع االايرة 

أسفي   46888 االاير  النجمح  مليمء 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بلقميد  إيمم5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

138 بم ع االايرة مليمء النجمح االاير 

46888 أسفي املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.13661

(44I

FLASH ECONOMIE

ONESTO NEGOCE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ONESTO NEGOCE  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 3) زنقة 

41 حي الفرح  - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.154353
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بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2817 غشت   81 في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 ONESTO الوحيد  الشريك  ذات 

NEGOCE   اشلغ  أسمملهم 158.888 

 (3 اإلجتممعي  د هم وعنوا5 اقرهم 
الدا    28888  - حي الفرح    41 زنقة 

الشيضمء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

اي نشمط تجم ي.
زنقة   (3 و حدد اقر التصفية ب 

41 حي الفرح  - 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب. 

و عي5:

و  اهم5   نو  الدين    السيد)ة(  

عنوانه)ا( اقماة الوفمق م 8 7 عمم ة 
)4  قم 28 عي5 السشع 28888 الدا  

الشيضمء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 25 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

أكتوبر 2817 تحت  قم 88647443.

(45I

STE ANGLE DE GESTION SARL

أمبرينتا أسمير مروك
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

STE ANGLE DE GESTION SARL

بم ع أحمد الحريزي تجزئة 

التمسممني  قم 6 اقماة بم يس- أ 

تطوا5 ، 93888، تطوا5 املغرب

أابرينتم أسمير اروك بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي اوالي 

الحسن بم ع أبو بكر الرازي  قم 72 

كراج تطوا5 - -  تطوا5 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.279(9

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   17 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

تفويت السيد )ة( أحمد  الحمماي 

 188 حصة اجتممعية ان أصل   58

يونس    )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

ارزوق بتم يخ 17 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   87 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 368.

(46I

AR EXPERTISE

ASARDILY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

AR EXPERTISE

219، تقمطع بم ع الز قطوني 

وبم ع إبراهيم الروداني ، 28888، 

الدا  الشيضمء املغرب

ASARDILY بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 332،بم ع 

إبراهيم الروداني ،إقماة الريحم5 

،الطمبق5  قم 21 حي اعم يف الدا  

الشيضمء - 28888 الدا  الشيضمء 

املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.558787

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2823 ينمير   89 في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   3.888.888«

 3.188.888« إلى  د هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 71)59).

(47I

AR EXPERTISE

BYHAARS DCONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

AR EXPERTISE
219، تقمطع بم ع الز قطوني 

وبم ع إبراهيم الروداني ، 28888، 
الدا  الشيضمء املغرب

 BYHAARS DCONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 332،بم ع 

إبراهيم الروداني ،إقماة الريحم5 
،الطمبق5  قم 21 حي اعم يف الدا  

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
573237

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 22 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BYHAARS DCONSULTING
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

املشو ة و الوسمطة
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
،إقماة  332،بم ع إبراهيم الروداني 
حي   21 ،الطمبق5  قم  الريحم5 
اعم يف الدا  الشيضمء 28888 الدا  

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ادواية  ايلود  السيد)ة(   -

 46 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

بقة   3 طمبق  الكشير  الضمير  زنقة 

28888 الدا   بو كو5 الدا  الشيضمء 

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ادواية  ايلود  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

46 زنقة الضمير الكشير طمبق 3 بقة 

28888 الدا   بو كو5 الدا  الشيضمء 

الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573237

(4(I

AR EXPERTISE

M.C.C VENTURES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

AR EXPERTISE

219، تقمطع بم ع الز قطوني 

وبم ع إبراهيم الروداني ، 28888، 

الدا  الشيضمء املغرب

M.C.C VENTURES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 332،بم ع 

إبراهيم الروداني ،إقماة الريحم5 

،الطمبق5  قم 21 حي اعم يف الدا  

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573223
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في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   18

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 M.C.C :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

VENTURES

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االستشم ة و الوسمطة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

،إقماة  332،بم ع إبراهيم الروداني 
حي   21 ،الطمبق5  قم  الريحم5 

اعم يف الدا  الشيضمء 28888 الدا  

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( اوالي هشمم الصقلي 

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
زنقة   7 إقماة ندير2 بقة   16 قطمع 

الخروب حي الريمض الربمط  18188  

الربمط  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( اوالي هشمم الصقلي 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
زنقة   7 إقماة ندير2 بقة   16 قطمع 

الخروب حي الريمض الربمط  18188  

الربمط  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573223

(49I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VSN فسن
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
5)1 بم ع ز قطوني اقماة 

الز قطوني الطمبق السمد8 ، 
28188، الدا  الشيضمء املغرب

فسن VSN بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
1 تجزئة  قم 3 الحي الصنمعي 
البرنو�سي عي5 السشع  - - الدا  

الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.52(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 دجنبر   89 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
)ة( سونينة   اايزا  تفويت السيد 
بيمنمني  2.758 حصة اجتممعية ان 
السيد  16.888 حصة لفمئدة   أصل 
بتم يخ  نمتو امل نمينمني   )ة(  اايش  

89 دجنبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 57652).

(58I

CABINET SEDDIK & ASSOCIES

VSN فسن
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET SEDDIK & ASSOCIES
5)1 بم ع ز قطوني اقماة 

الز قطوني الطمبق السمد8 ، 
28188، الدا  الشيضمء املغرب

فسن VSN بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
1 تجزئة  قم 3 الحي الصنمعي 
البرنو�سي عي5 السشع - - الدا  

الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.52(6

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 دجنبر   19 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
)ة(  اايش   السيد  تفويت 
حصة   5.(58 نمينمني   نمتو امل 
حصة   16.888 اجتممعية ان أصل 
نتو امل  جيتهو   )ة(  السيد  لفمئدة  

نينمني  بتم يخ 19 دجنبر 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 57653).
(51I

SWIFT CAP

SWIFT CAP
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SWIFT CAP
زنقة اليلية  قم 19 الطمبق الثمني 
الشقة 4 ، 68888، وجدة املغرب

SWIFT CAP بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 
اليلية  قم 19 الطمبق الثمني الشقة 

4  68888 وجدة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48493
 17 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 SWIFT :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

CAP
-        غرض الشركة بإيجمز: تقديم 
جميع الخدامت في اجمل االعالايمت، 
تحسن  عملية  وقيمة  بجودة  وذلك 

حيمة الزبنمء.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 
19 الطمبق الثمني الشقة  اليلية  قم 

4  68888 وجدة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بنمصر  احمد  السيد)ة(   -
الحي  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
 2 )  قم  املحمدي حي بوغملم زنقة 

68888 وجدة املغرب
كرااي  بيممء  السيد)ة(   -
 56 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
املعم ف   1 الطمبق  أنز ا5  بئر  بم ع 

8)281 الدا  الشيضمء  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بنمصر  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الحي املحمدي حي بوغملم زنقة )  قم 

2 68888 وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   27 بتم يخ 

.48493

(52I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

EVESGAS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

RAIHANA ET AYOUB GESTION
اقماة الربيع 1 الطمبق 2  قم ) بم ع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 
48888، اراكش املغرب

EVESGAS بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 
283 الشطر 83 عمم ة 3 الفضل  - 

48888 اراكش املغرب.
قفل التصفية
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 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.187815

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 

املسؤولية  ذات  بركة   EVESGAS

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

الفضل    3 عمم ة   83 الشطر   283

نتيجة  املغرب  اراكش   48888  -

السشمب اقتصمدية.

و عي5:

الدودي و  عشد املنعم   السيد)ة( 

الزاوية د ب املحروق  قم  عنوانه)ا( 

26  48888 اراكش املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

وفي  قم   2822 دجنبر   31 بتم يخ 

 - الفضل    3 عمم ة   83 الشطر   283

48888 اراكش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2357.

(53I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

BABYLONIAN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

RAIHANA ET AYOUB GESTION

اقماة الربيع 1 الطمبق 2  قم ) بم ع 

الغولف سيدي يوسف بن علي ، 

48888، اراكش املغرب

BABYLONIAN بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم )1 

السفلي عمم ة و دة بم ع يعقوب 

املنصو  جيليز  - 48888 اراكش 

املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.745(9

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر    2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 
ذات  بركة   BABYLONIAN حل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
 188.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 
)1 السفلي عمم ة و دة بم ع يعقوب 
اراكش   48888  - جيليز   املنصو  

املغرب نتيجة السشمب اقتصمدية.
و عي5:

السيد)ة( عشم8   سول حسن و 
تم كة    16 عنوانه)ا( تجزئة و دة  قم 
)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 1( وفي  قم   2822 31 دجنبر  بتم يخ 
يعقوب  بم ع  و دة  عمم ة  السفلي 
اراكش   48888  - جيليز   املنصو  

املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2356.
(54I

SOFI RIMA

BOUYOU SERVICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

SOFI RIMA
صندوق البريد 2436 املدينة 

الجديدة فم8 ، 38888، فم8 
املغرب

BOUYOU SERVICES بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : )183 حي 
الجديد زواغة فم8 - 38888 فم8 

املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.47831

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   31 املؤ خ في 
ذات  بركة   BOUYOU SERVICES
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 
 - فم8  زواغة  الجديد  حي   183(
لعدم  نتيجة  املغرب  فم8   38888

ازاولة اي نشمط تجم ي.
و عي5:

و  يون�سي  بوبرى   السيد)ة( 
عنوانه)ا( 27 حي بمم بنسودة  38888 

فم8 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بتم يخ 31 ينمير 2823 وفي )183 حي 
فم8   38888  - الجديد زواغة فم8 

املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 4)62.
(55I

BEN BEL CONSEILS

MEET THE COOK
إعال5 اتعدد القرا ات

BEN BEL CONSEILS
 gueliz 4eme etage appt 18  imm
 al asfahani ، 40000، Marrakech

MAROC
MEET THE COOK »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بوطم 

1بم ع  حمل بن أحمد كليز اراكش - 
48888 اراكش اململكة املغربية.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.184579
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2822 تم اتخمذ  29 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
قشول استقملة السيد  به  بو انير ان 
ان  وإعفمئه  كمسيرللشركة  انصشه 

انصشه دو5 تحفظ
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي:  
تعيي5 املسير املشم ك الجديد السيد 
ح م  املقيم في:   ، عشد العزيز  به  بو 
ااربيش   241 الحمراء  قم  تجزئة 
لشطمقة  والحمال  املغرب.  اراكش 
  ,A7(864:الوطنية  قم التعريف 

لفترة غير احدودة 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي:  
تحديد صالحيمت املسير املشم ك

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 15: الذي ينص على اميلي: 
التعيي5 واملدة وصالحيمت   :15 املمدة 
يسير الشركة واحد أو أكثر   • اإلدا ة 
أم  الشركمء   ، األفراد   ، ان املسيرين 
ال. يتم تعيي5 املسير )املسيرين( بقرا  
جممعي يحكم أغلشية ثالثة أ بمع  أ8 
احدودة  غير  أو  احددة  لفترة  اململ 
اإلدا ة  تفويض  تم  التعيي5.  قرا   في 
السيد  إلى  انفصل  بشكل  التسيير 
 به  بو اهدي والسيد عشد العزيز  به 
ح م تجزئة الحمراء  املقيم في:   ،  بو 
ااربيش اراكش املغرب.  241  قم 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  والحمال 

 قم:A7(864،  لفترة غير احدودة 
على  ينص  الذي   :15 بند  قم 
فإ5 الشركة سوف   ، وبملتملي  اميلي: 
تلتزم بشكل صحيح بجميع األعممل 
واألبنمك  اإلدا ات  تجمه  بهم  املتعلقة 
إلى  للمسيرين:  الوحيدة  بملتوقيعمت 
عشد  والسيد  املهدي  السيد  به  بو 
العزيز  به  بو.  الشمقي بدو5 أي تعديل.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   26 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 144114.

(56I

MULTI ASSISTANCE SARL

JOULAN DECOR SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

MULTI ASSISTANCE SARL
 17RUE MOUSSA IBN

 NOUSSAIR 2° ETAGE N°31 ،
90020، TANGER MAROC

JOULAN DECOR SARL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  3 بم ع 
بئر انز ا5 عمم ة عشد املنعم  قم 6 

98818 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 
55225

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
يونيو 2812 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

JOULAN DECOR SARL
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
و توزيع جميع انواع  انتمج بيع براء 

االفربة و الديكو ات
التصدير و االستراد بصفة عماة

 3 -        عنوا5 املقر االجتممعي:  
املنعم  عشد  عمم ة  انز ا5  بئر  بم ع 

 قم 6 98818 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احمد  الحسنموي  السيد)ة(   -
 3 ب:   عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
املنعم   عشد  عمم ة  انز ا5  بئر  بم ع 

98818 طنجة املغرب
هشمم  الحسنموي  السيد)ة(   -
 3 ب:   عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
املنعم   عشد  عمم ة  انز ا5  بئر  بم ع 

98818 طنجة املغرب
احمد  الحسنموي  السيد)ة(   -
سعيد بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  
3 بم ع بئر انز ا5 عمم ة عشد املنعم 

98818 طنجة املغرب
يمسي5  الحسنموي  السيد)ة(   -
 3 ب:   عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
املنعم  عشد  عمم ة  انز ا5  بئر  بم ع 

98818 طنجة املغرب
- السيد)ة( الحسنموي عشد املنعم  
 3 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
املنعم  عشد  عمم ة  انز ا5  بئر  بم ع 

98818 طنجة املغرب.

سعيدة  الحسنموي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  بم ع 
 98818 بئر انز ا5 عمم ة عشد املنعم 

طنجة املغرب
العيدوني  بيدة  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  بم ع 
 98818 بئر انز ا5 عمم ة عشد املنعم 

طنجة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  الحسنموي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
3 بم ع بئر انز ا5 عمم ة عشد املنعم  

98818 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2812 يونيو   11 بتم يخ 

.55225
(57I

UNION BEST SOLUTIONS

 LABORATOIRE
 MARRAKECH D›ANALYSES

MEDICALES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

UNION BEST SOLUTIONS
 N°14 LOTISSEMENT SAFSAF

 ،TARGA MARRAKECH ، 40000
اراكش املغرب

 LABORATOIRE MARRAKECH
 D’ANALYSES MEDICALES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 
النخيل بم ع يعقوب املنصو   - 

اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
132511

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   84

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 LABORATOIRE MARRAKECH

D’ANALYSES MEDICALES

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اختبر للتحليالت الطشية والكيميمئية 

والصنمعية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

عمم ة النخيل بم ع يعقوب املنصو   

- اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

1.588.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عشد الكريم الشراط  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

 48888 النخيل   31 فيال  البسمتي5 

اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عشد الكريم الشراط  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

النخيل   31 فيال  البسمتي5  تجزئة 

48888 اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   19 بتم يخ 

.132511

(5(I

nabiq mohammed

TRANS DAHMOU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

nabiq mohammed

 hay elwafa bloc 1 n 61 ، 23000،

beni mellal MAROC

TRANS DAHMOU بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سفلي  قم 

29 بلوك حي الوفمء  23888 بني 

االل -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

13733

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TRANS DAHMOU

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع لصملح الغير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: سفلي 
 قم 29 بلوك حي الوفمء  23888 بني 

االل -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 1 د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( الدهمو�سي عشد القمد  

بني  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

االل 23888 بني االل املغرب.
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الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( الدهمو�سي عشد القمد  

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بني االل 23888 بني االل املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.13733

(59I

SBIA EXPERTISE

RIAD FabAnnie
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SBIA EXPERTISE

 BD Med V 112 52éme étage

 App. 41 IMM. Redouan Tanger،

90000، Tanger Maroc

RIAD FabAnnie بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنيت بزنز 

سنتر زنقة اسلم سكنة بوكم  الطمبق 

الثملث ثقة الرابع عشر بمب دكملة  

48838 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

144949

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   2(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 RIAD بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

FabAnnie

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استغالل الريمض و املطمعم .

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنيت 

بوكم   سكنة  اسلم  زنقة  سنتر  بزنز 

الطمبق الثملث ثقة الرابع عشر بمب 

دكملة  48838 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

 FABRICE CHELLE السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 1315 
اوجيو   34138 بشير  هلي5  زنقة 

فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة ذات املسؤولية   chelle  -

اقرهم  والكمئن  بصفتهم   املحدودة« 
هلي5  زنقة   1315 ب:  اإلجتممعي 

فرنسم  قم  اوجيو   34138 بشير 

االقتضمء:  عند  التجم ي  السجل 

الدائم:  املمثل   588551864

 FABRICE CHELLE

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

 FABRICE CHELLE السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 34138 بشير  هلي5  زنقة   1315 ب: 

اوجيو فرنسم

 ANNIE CHELLE السيد)ة(   -

اسير والكمئن  بصفته)ا(   MATHIEU
بشير  هلي5  زنقة   1315 ب:  عنوانه 

34138 اوجيو فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.144949

(68I

 Impulse Associates for Legal Tax Audit &

Accounting Advisory SARL

GOSOLAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

 Impulse Associates for Legal Tax

 Audit & Accounting Advisory

SARL

اكتب 33 اركز األعممل كمستيم، 

بم ع عشد الرحيم اليوسفي - طنجة 

، 98868، طنجة املغرب

GOSOLAR بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 38 

بقة ) زنقة اوالي أحمد الوكيلي 

حسم5 - - الربمط املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.156267

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 86 فبراير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»عمم ة 38 بقة ) زنقة اوالي أحمد 

الوكيلي حسم5 - - الربمط املغرب« إلى 

»عمم ة )3 بقة 11 إقماة الفردو8 

والد اطمع - - تمم ة  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  بملربمط   التجم ية 

2823 تحت  قم )158.

(61I

FIDUCIAIRE EL AMRANY

RABAB SALMI SAKANE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL AMRANY

 N°198 AVENUE MOHAMED

 V EL KELAA DES SRAGHNA

 ، 43000، EL KELAA DES

SRAGHNA MAROC

RABAB SALMI SAKANE بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 4)1 

جنم5 بكم  قلعة السراغنة 43888 

قلعة السراغنة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5653

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 15 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

RABAB SALMI SAKANE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
انعش عقم ي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
4)1 جنم5 بكم  قلعة السراغنة   قم 

43888 قلعة السراغنة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اريم  احمدي  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

السراغنة  قلعة  بكم   جنم5   212

43888 قلعة السراغنة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

عزيز  السعداوي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
4)1 جنم5 بكم  قلعة السراغنة   قم 

43888 قلعة السراغنة املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.5653

(62I

COMPTAMED

S.K.H BROTHERS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

COMPTAMED

 BAB ANASSI 2 GH 04 4 EME

 ETAGE AHAL ALGHLAM CASA

 ، 200000، CASABLANCA

MAROC

S.K.H BROTHERS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 2) بم ع 

عشد املوان زنقة  سمية اقماة 

بهرزاد 1 الطمبق 3  قم 13 الدا  

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

562419

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 31 

بركة  تأسيس  تقر    2822 أكتوبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 S.K.H اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

BROTHERS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استيراد و تصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 2) 

بم ع عشد املوان زنقة  سمية اقماة 

الدا    13 3  قم  الطمبق   1 بهرزاد 

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بوسالم  خملد  السيد)ة(   -
 24 والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا(  
زنقة ايمي فرود طمبق 82 ع ب الدا  
الشيضمء   الدا    28888 الشيضمء  

املغرب
الفقير  اسممعيل  السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 9 بطر   12 3  قم  عمم ة  الوالء 
فصيلة 2 سيدي اوان الدا  الشيضمء 

28888 الدا  الشيضمء  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الفقير  اسممعيل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 9 بطر   12 3  قم  عمم ة  حي الوالء 
فصيلة 2 سيدي اوان الدا  الشيضمء 

28888 الدا  الشيضمء املغرب
بوسالم  خملد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 
ب  ع   82 طمبق  فرود  ايمي  24زنقة 
الدا  الشيضمء  28888 الدا  الشيضمء  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 نونبر   15 بتم يخ 

.562419

(63I

FLASH ECONOMIE

MFH Benslimane
إعال5 اتعدد القرا ات

MFH Benslimane
بركة املسمهمة

 أسمملهم:328.888 د هم
اقرهم االجتممعي: 218 بم ع 

الز قطوني طمبق 6 -  الدا  الشيضمء
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

192115

املؤ خ  اإلدا ة  اجلس  بمقت�سى 
في 84 يوليوز 2822  تم تعيي5 السيد 
ملجلس   

ً
الصفراوي  ئيسم احمد 

يونس  احمد  السيد  اكم5  اإلدا ة 
لوليدي سعد ،  ئيس اجلس اإلدا ة 

الذي استقمل
للدا   التجم ي  السجل  في  يذكر 

الشيضمء.
يفوض اجلس اإلدا ة صالحيمت 
اإلدا ة  اجلس  إلى  ئيس  اإلدا ة 
احمد  السيد  التنفيذي  والرئيس 

الصفراوي.
 MFH أ5  اإلدا ة  اجلس  قر  
بملتوقيع  تلتزم  سوف   Benslimane
الصفراوي  احمد  للسيد  املشترك 

واسير آخر
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 8( بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

أكتوبر 2822 تحت  قم 34277

(64I

FIDUCIAIRE EL MEJJATI

 SOCIETE TRIANGLE DE
GROS OEUVRES

بركة ذات املسؤولية املحدودة
 فع  أسممل الشركة

FIDUCIAIRE EL MEJJATI
 RUE ZERLLAKA IMM EL

 HALOUAT ، 35000، TAZA
MAROC

 SOCIETE TRIANGLE DE GROS
OEUVRES بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي ابنول 

أكنول - 35858 تمزة املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.5665

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2823 فبراير   82 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   1.888.888«
 2.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بتمزة   االبتدائية 

2823 تحت  قم 2823/)5.

(65I

comptahagga

HOUSSAS PNEUMATIQUE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

comptahagga

 guelmim guelmim، 81000،

guelmim maroc

 HOUSSAS PNEUMATIQUE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الرحمة 

بلوك 81  قم )8 كلميم 1888) 

كلميم -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

43(3

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 19 

بركة  تأسيس  تقر    2822 بتنبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HOUSSAS PNEUMATIQUE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االطم ات املفلكنة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

كلميم   8( 81  قم  بلوك  الرحمة 

1888) كلميم -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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هوصمص  احمد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: الشم ع 

الرئي�سي حي تيكيرية طمنطم5 2888) 

طمنطم5 املغرب

عشداللطيف  السيد)ة(   -

هوصمص بصفته)ا(  والكمئن عنوانه 
طمنطم5  تيكيرية  حي   87 زنقة  ب: 

2888) طمنطم5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسير  بصفته)ا(   8 السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: 8888 8 8 8
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 أكتوبر   83 بتم يخ 

.43(3

(66I

بيي اتش ا 

بيي اتش ار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بيي اتش ا 

صندوق البريد  قم 23) - طنجة 

الرئيسية طنجة، 98888، طنجة 

املغرب

بيي اتش ا  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

 وسيم، اقماة النيل، بلوك 8،  قم 

86 98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134(65

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 31 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

بيي اتش ا 

-        غرض الشركة بإيجمز: تدبير 

املقموالت )املوا د البشرية(

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

بلوك 8،  قم  اقماة النيل،   وسيم، 

86 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الفرطمخ  دعمء  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اجمع 

 98888  21 فيال  قم  الشمترو8، 

طنجة املغرب

الحسني  كممل  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

هللا  عشد  بم ع  الرحمة،  اقماة   79

الحشطي 98888 طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الفرطمخ  دعمء  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 21 فيال  قم  الشمترو8،  اجمع  ب: 

98888 طنجة املغرب

الحسني  كممل  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

هللا  عشد  بم ع  الرحمة،  اقماة   79

الحشطي 98888 طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.134(65

(67I

MAROC CONSEIL CONSULTANT SARL AU

JADILY
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة
 MAROC CONSEIL

CONSULTANT SARL AU
 IMM OTMANE 1ER ETAGE

 APPT. 5 EN FACE LYCÉE VICTOR
 HUGO Q.Y.B.T.ROUTE TARGA
 GUELIZ ، 40000، MARRAKECH

MAROC
JADILY بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي امللك 

املسمى بو�سى املشوا  القصشة د ب 
العرب  قم 11 48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133379
 14 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

JADILY
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
التجم ي/دا   التسيير  و  االستغالل 

الضيمفة
-        عنوا5 املقر االجتممعي: امللك 
القصشة د ب  املسمى بو�سى املشوا  

العرب  قم 11 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اجهمد  سعيدة  السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 24888 تجزئة االندلس    119 الرقم 

الجديدة  املغرب.

اجهمد   كريمة  السيد)ة(   -

 17 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
بيربير   سيمو5  ايسىنيل  زنقة 

8)2)2 سير فيزكر فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

  LE CAFE DE LA PAROISSE  -

املحدودة«  املسؤولية  ذات  »بركة 

اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن  بصفتهم  

 7(558 الكبرى   الزنقة   66 ب: 
هودا5  فرنسم  قم السجل التجم ي 

املمثل   3798125(6 عند االقتضمء: 
كوفم5 ستيفم5 جويل جو5  الدائم: 

بمتيست 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اجهمد  سعيدة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 24888 تجزئة االندلس    119 الرقم 

الجديدة املغرب

اجهمد   كريمة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بيربير   سيمو5  ايسىنيل  زنقة   17

8)2)2 سير فيزكر فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.133379

(6(I

SAMIR FIDUCIAIRE

CWM
إعال5 اتعدد القرا ات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

CWM »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:   قم 5)، 

حي الربمح، اوالي اد يس الز هو5، 

اكنم8 - 58888 اكنم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.48843

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
2828 تم اتخمذ  18 غشت  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

 فع ان  أسممل الشركة 
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تغيير النشمط االجتممعي للشركة 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :7 بند  قم 
اميلي:  فع ان  أسممل الشركة ان 
 1.588.888.88 الى  188.888 د هم، 
الشركة  ديو5  اع  اقمصة  بإجراء   ,
في  املستحقة.  و  املقدا   املحددة 
الشبيهي  احمد  للسيد  تصشح  حي5 

وحودي 15.888 حصة اجتممعية
بند  قم 3: الذي ينص على اميلي:  
بيع  للشركة:  االجتممعي  النشمط 
بيع املواد الفالحية أو   ، اواد الشنمء 
الهيد وليك، أعممل اتنوعة أو الشنمء. 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
بتنبر   86 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2821 تحت  قم 3997.
(69I

العيو5 استشم ات

LAHA LOGISTIQUE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

العيو5 استشم ات
 قم 31 بم ع االاير اوالي عشد هللا ، 

78888، العيو5 املغرب
LAHA LOGISTIQUE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي خط 
الرالة 81 عمم ة اتالنتيك زنقة 

تمفياللت  قم املحل 83  78888 
العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
44711

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 LAHA :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

LOGISTIQUE
-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 
الشضمئع على الطرق وخدامت النقل، 

نقل السلع لحسمب الغير...
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
81 عمم ة اتالنتيك زنقة  خط الرالة 
 78888   83 املحل  تمفياللت  قم 

العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
 1888 الحصص  اجموع  د هم، 

حصة لكل حصة قيمة 188 د هم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اكة  احمد  ابريف  السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
  92 الزيمني  قم  القد8 بم ع حمو 

78888 العيو5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اكة  احمد  ابريف  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الزيمني  قم  القد8 بم ع حمو  حي 

92  78888 العيو5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.44711
(78I

ADVALORIS 

 UNIVERS PRODUCTION
DU CAFE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 UNIVERS PRODUCTION
DU CAFE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
 قم 77، الطمبق السفلي سيدي 
البرنو�سي الدا الشيضمء 28688  

الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572719
 18 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 UNIVERS PRODUCTION DU

CAFE
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
بجميع  القهوة  وتعشئة  تحميص 

ابكملهم، و بيعهم في االسواق
-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 
سيدي  السفلي  الطمبق   ،77  قم 
  28688 الدا الشيضمء  البرنو�سي 

الدا الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

1.388.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888.888 د هم
العينية  اشلغ الحصص          -
لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 
آلة تحميص  براء  د هم،   388.888

القهوة.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( خملد ابسيح بصفته)ا(  

زكريمء  تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن 
زنقة  12  قم 23 عي5 الشق الشيضمء 

28153 الدا الشيضمء   املغرب

ابسيح  هشمم  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
عي5 الشق   23 12 قم  زنقة   زكريمء 

الدا الشيضمء    28153 الدا الشيضمء  

املغرب

- السيد)ة( نجية ابسيح بصفته)ا(  

زنقة  الفرح  حي  ب:  عنوانه  والكمئن 
 28188 الدا الشيضمء   ،7( 58،  قم 

الدا الشيضمء  املغرب
ابسيح  السيد)ة(  بيعة   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
زكريمء زنقة  12  قم 23 الدا الشيضمء  

28153 الدا الشيضمء  املغرب

ابسيح  احمد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
زكريمء زنقة  12  قم 23 الدا الشيضمء  

28153 الدا الشيضمء  املغرب

ابسيح  نمدية   السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
عي5 الشق   23 12 قم  زنقة   زكريمء 

الدا الشيضمء    28153 الدا الشيضمء  

املغرب

- السيد)ة( ليلى ابسيح بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب: تجزئة زكريمء زنقة  
عي5 الشق الدا الشيضمء    23 12 قم 

28153 الدا الشيضمء  املغرب

او�سى  إد  إيجة  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
عي5 الشق   23 12 قم  زنقة   زكريمء 

الدا الشيضمء    28153 الدا الشيضمء  

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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- السيد)ة( خملد ابسيح بصفته)ا( 
تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
عي5 الشق   23 12 قم  زنقة   زكريمء 
الدا الشيضمء    28153 الدا الشيضمء  

املغرب
ابسيح  هشمم   السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 23 12 قم  زنقة   زكريمء  تجزئة  ب: 
 28153 الدا الشيضمء   الشق  عي5 

الدا الشيضمء  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572719

(71I

ADVALORIS 

SHELTER FOOD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

SHELTER FOOD بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

حفيظ السلفي  قم 19، الطمبق 
السفلي، املعم يف، الدا  الشيضمء - 

28888 الدا  الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.515459

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   1( املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم    SHELTER FOOD
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
اإلجتممعي زنقة حفيظ السلفي  قم 
19، الطمبق السفلي، املعم يف، الدا  
الشيضمء  الدا    28888  - الشيضمء 
: صعوبة الحصول  املغرب نتيجة ل 
للنشمط  الالزم  اململي  الدعم  على 

األسم�سي.

زنقة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

الطمبق   ،19 السلفي  قم  حفيظ 

 - الشيضمء  الدا   املعم يف،  السفلي، 

28888 الدا  الشيضمء املغرب. 

و عي5:

سيشمستيم5   سماي  السيد)ة( 

6 زنقة كوستمف  سخري و عنوانه)ا( 

الشيضمء  الدا    14 ش   4 ط  نمدو 

املغرب  الشيضمء  الدا    28888

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 57758).

(72I

NEGOCE MULTIPRO

YANIS EVENT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

YANIS EVENT

 IMM 58 APT A3 RUE OUED

 SEBOU AGDAL RABAT ، 10090،

RABAT MAROC

YANIS EVENT بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

)5 الشقة ا3 زنقة واد سشو اكدال 

الربمط - الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166357

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 86 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 YANIS :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

EVENT
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
-1اقمول اعممل اختلفة.-2االحداث

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة 
زنقة واد سشو اكدال  الشقة ا3   5(

الربمط - الربمط -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
حميري  نعيمة  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  
 58868 اكنم8  اكدال  حي   229

اكنم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
حميري  نعيمة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 58868 229 حي اكدال اكنم8   قم 

اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.166357
(73I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

AFAQ ROAD SARLAU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

AFAQ ROAD SARLAU بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 بم ع 

الحرية الطمبق 3 بقة 5 الدا  
الشيضمء - الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572935
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   16
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 AFAQ :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

ROAD SARLAU
-        غرض الشركة بإيجمز: غرض 

الشركة في املغرب والخم ج:

اإلبم ات  عمليمت  جميع   •
وعالامت الطرق والالفتمت والالفتمت 
والطشمعة  الصنمعية  واإلعالنمت 

واالستيراد واألعممل املتنوعة.
وتصنيع  حفر  عمليمت  جميع   •

األلواح املعدنية.
أبكملهم  بكمفة  الكهربمء  بركة   •
األعممل  جميع  وإنجمز  ود اسة 

الكهربمئية واإلبراف عليهم.
• براء وبيع املنتجمت املعدنية.

• تأجير املعدات.
التصنيع أو التشغيل أو اإلنتمج   •
أو الشراء املحلي أو االستيراد أو الشيع 
املحلي أو التصدير أو النقل بأي بكل 
واألصنمف  للمنتجمت  األبكمل  ان 

وغيرهم ان املواد املشم  إليهم أعاله.
وتشغيل  وحيمزة  وإدا ة  إنشمء   •
وتأجير  واوقع  وتشمدل  وبيع  وتطوير 
العمل و ش  أو  العقم ات   جميع 
الصنمعة أو  األعممل  أو  املصمنع  أو    
 أو عدادات التوزيع نيمبة عن الشركة 

أو نيمبة عن أطراف ثملثة.
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والشراء  والحصول  د اسة   •

واالستغالل  والتشمدل  والتحويل 

براءات  جميع  عن  والتنمزل  والشيع 

والعمليمت  والتراخيص  االختراع 

والعالامت التجم ية لحسمب الشركة 

الحصري.

• أخذ الفمئدة عن طريق املسمهمة 

أو االندامج أو املشم كة أو االكتتمب 

في األسهم أو الوحدات أو السندات 

أو بأي طريقة أخرى في أي بركمت أو 

بركمت اممثلة.

• أعممل اتنوعة وإنشمءات.

• التداول.

• أي تجم ة.

تقديم الخدامت.  •

استيراد و تصدير.  •

املعماالت  جميع   ، أعم  وبشكل 

اململية أو األو اق اململية أو العقم ات 

أو  التجم ية  املؤسسمت  جميع  وفي 

ارتشطة  تكو5  قد  التي  الصنمعية 

بهدف  اشمبر  غير  أو  اشمبر  بشكل 

الشركة املذكو  أعاله أو بأي أغراض 

اممثلة أو ذات صلة وان املرجح أ5 

تسهل تطوير الشركة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 

بم ع الحرية الطمبق 3 بقة 5 الدا  

الشيضمء - الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سممعي  إبراهيم  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

عشد الكريم ديو ي أنجل 33  18858 

الربمط اململكة املغربية

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سممعي  إبراهيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

  33 أنجل  الكريم ديو ي  بم ع عشد 

18858 الربمط اململكة املغربية

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572935

(75I

EL MARSA CONSEIL

BELLA BH

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

EL MARSA CONSEIL

بم ع اد يس االول  قم الدا  193 ، 

78888، العيو5 املغرب

BELLA BH بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ادينة 

الوحدة بلوك ب  قم 26) العيو5 

78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44753

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 21 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BELLA :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

BH

-        غرض الشركة بإيجمز: 

في  سواء  الشركة  ان   الغرض 

املغرب أو في الخم ج :

حممم   ،SPA و  التجميل  اركز   

 ، للجسم  وعالجمت  تدليك  اركز 

والشمديكير   ، الشعر  تصفيف  اركز 

، والتدليك ، وإزالة الشعر بملشمع ، 

والعنمية بملجسم ، والعنمية بملجممل 

، ونشمط صملو5 التجميل ، والوجه ، 

والقدم ، والعنمية بمليدين ، والعنمية 

بمألظمفر ، وقص الشعر ، واالسترخمء 

انتجمت  وبيع  وبراء   ، والتد يب   ،

تد يب  التجميل،اركز  واستلزامت 

بملجممل  والعنمية  الشعر  لتصفيف 

والقص، تجم ة عماة، اصفف بعر، 

يتعلق  نشمط  أي  امم سة  اكيمج، 

والجممليمت،  والتجميل  بملتصفيف 

إنشمء وإدا ة اركز لليمقة الشدنية اع 

التدليك بملضغط والتدليك النفمث 

استحضرات  وبيع  براء  والحممم، 

التجميل وانتجمت التجميل والحلي، 

املنتجمت  كمفة  وتصدير  استيراد 

الخمص  واألثمث  الصغيرة  واملعدات 
وصملو5  والتجميل  بملتصفيف 

اركز  يم�سي  وإدا ة  األظمفر،إنشمء 
أي نشمط  يم�سي، تد يب انهي سنوي 

 ، الشعر  في اجمل تصفيف  وسريع 

والقدم  بملوجه  والعنمية   ، والجممل 

واليدين ، والعنمية بمألظمفر...

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 (26 ب  قم  بلوك  الوحدة  ادينة 

العيو5 78888 العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحب�سي  بشرى  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 1( يثرب  قم  زنقة  احمد  سيدي 

العيو5 78888 العيو5 املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الحب�سي  بشرى  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 1( حي سيدي احمد زنقة يثرب  قم 

العيو5 78888 العيو5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.44753

(76I

 ازي لالستشم ات

STE ITQAN-TRADAK
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 ازي لالستشم ات

بم ع 24 نونبر عمم ة حمدي ولد 

الربيد الطمبق  قم 81 بقة  قم 81 

العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب

STE ITQAN-TRADAK   بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع ام 

سعد عمم ة )4 الطمبق الثملث  قم 

18 العيو5 78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44725

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

.  ITQAN-TRADAK
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بإيجمز:  الشركة  غرض          -
تحقيق األعممل املتنوعة واإلنشمئية 
وتكنولوجيم  والششكمت  والكمبالت 

املعلوامت....
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
الثملث  الطمبق   4( عمم ة  سعد  ام 

 قم 18 العيو5 78888 العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اتقم5   سعيد  السيد)ة(   -
والد  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
تم ودانت   داحمم5  سيدي  عرف 

3888) تم ودانت  املغرب 
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اتقم5   سعيد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
والد عرف سيدي داحمم5 تم ودانت  

3888) تم ودانت  املغرب 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44725
(77I

 ازي لالستشم ات

AMSSAF FISH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 ازي لالستشم ات
بم ع 24 نونبر عمم ة حمدي ولد 

الربيد الطمبق  قم 81 بقة  قم 81 
العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب

AMSSAF FISH  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

الحجري  قم )1 العيو5  78888 
العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44729
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 AMSSAF FISH
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 
انتج  أي  تسويق  بملجملة.  أسممك 

بحري. استيراد و تصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
 78888 العيو5    1( الحجري  قم 

العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
امهر  ابراهيم  السيد)ة(   -
بلوك   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
اش  قم 21 حي الهدى اكمدير  8888) 

اكمدير  املغرب 
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

امهر  ابراهيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

21 حي الهدى اكمدير   بلوك  اش  قم 

8888) اكمدير  املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44729

(7(I

CEJF

مجموعة مدارس االعتماد 

الخاصة
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CEJF

 17Place pasteur Résidence

 Pasteur Build 7eme étage

 N°5 Casablanca ، 20300،

CASABLANCA MAROC

اجموعة ادا 8 االعتممد الخمصة  

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

افتمح الخير الشطر الثمني  قم 564 

سطمت 26888 سطمت املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.7197

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

جواد التسولي  )ة(  تفويت السيد 

 258 حصة اجتممعية ان أصل   58

حصة لفمئدة  السيد )ة( عشد السالم  

الرو�سي بتم يخ 28 ينمير 2823.

تفويت السيد )ة( اعتممد التسولي 

 258 حصة اجتممعية ان أصل   58

حصة لفمئدة  السيد )ة( عشد السالم 

الرو�سي بتم يخ 28 ينمير 2823.

كريمة وسالم  )ة(  السيد  تفويت 

 258 حصة اجتممعية ان أصل   58

حصة لفمئدة  السيد )ة( عشد السالم  

الرو�سي بتم يخ 28 ينمير 2823.

 58 بوالل بهمء  )ة(  تفويت السيد 

 258 أصل  ان  اجتممعية  حصة 

حصة لفمئدة  السيد )ة( عشد السالم 

الرو�سي بتم يخ 28 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

89 فبراير  االبتدائية بسطمت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 52/23.

(79I

اوثق

 CABINET AL AFAFE 

 D›ASSURANCES ET

D›ETUDES JURIDIQUES

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

اوثق

147، بم ع احمد الخماس، الطمبق 

4،  قم ) ، 98888، طنجة املغرب

 CABINET AL AFAFE 

 D’ASSURANCES ET D’ETUDES

JURIDIQUES  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 7 زنقة 

األو وغواي، بقة  قم 6  - 98888 

طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.18645

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في )8 غشت 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

 -   6 زنقة األو وغواي، بقة  قم   7«

 LA 98888 طنجة املغرب« إلى »اقماة

الطمبق   ،RENCONTRE E C AYAD

 98888  -   457 بقة  قم  األول، 

طنجة  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر   29 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2822 تحت  قم 14845.

((8I
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STE HTCPRO SARL

MINDSET TRAINING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC
MINDSET TRAINING بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 15 بم ع 
األبطمل  قم 4 أكدال 18888 

الربمط -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
166297

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MINDSET TRAINING
 - غرض الشركة بإيجمز:          -

استشم ات إدا ية
- التجم ة اإللكترونية

- تنظيم اللقمءات
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 15 
 18888 أكدال   4 بم ع األبطمل  قم 

الربمط -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( بروق دلفي بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب: تجزئة  يمض والد 

اطمع سكتو  1 إقماة العمرا5 عمم ة 

9 بقة 5 12828 تمم ة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( بروق دلفي بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: تجزئة  يمض 

إقماة العمرا5   1 والد اطمع سكتو  

عمم ة 9 بقة 5 12828 تمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.166297

((1I

G.MAO.CCF

STE GRINI CONSEIL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE GRINI CONSEIL بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشقة  
 قم ) عمم ة    قم 1   د  تجزئة   

دليلة  2  الضحى  زواغة فم8 

- FES 38888

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75419

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

GRINI CONSEIL
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 
في األبغمل املختلفة و الشنمء+اكتب 

الد اسمت و األبحمت التقنية
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الشقة   قم ) عمم ة    قم 1   د  تجزئة   
دليلة  2  الضحى  زواغة فم8 38888 

- FES
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
لكريني  العملي   عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
  2 1 د  تجزئة  دليلة   ) عمم ة   بقة 
فم8   38888 فم8  زواغة   الضحى  

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
- STE GRINI  CONSEIL »بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الشركة  اسير  بصفتهم  الوحيد« 
الشقة  والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
  2 دليلة  تجزئة   د     1 عمم ة   (  قم 
فم8   38888 فم8  زواغة  الضحى 
عند  التجم ي  السجل  املغرب  قم 
الدائم:  املمثل   75419 االقتضمء: 

عشد العملي  لكريني 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
لكريني  العملي   عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
  2 1 د  تجزئة  دليلة   ) عمم ة   بقة 
فم8   38888 فم8  زواغة   الضحى  

املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.75419

((2I

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

 Sté CHHAR DE

 CONSTRUCTION DE

BATIMENTS sarl
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FIDUCIAIRE ZEDDOUK ISMAIL

ص.ب 112 كلميمة اقليم الربيدية 

ص.ب 112 كلميمة اقليم 

الربيدية، 52258، الرابيدبة 

املغرب

 Sté CHHAR DE

 CONSTRUCTION DE

BATIMENTS sarl بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر ايت 

يحيى اعثمم5 - 52258 كلميمة 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.18333

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   89 املؤ خ في 

 Sté بركة ذات املسؤولية املحدودة 

 CHHAR DE CONSTRUCTION

اشلغ    DE BATIMENTS sarl
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

يحيى  ايت  قصر  اإلجتممعي  اقرهم 

املغرب  كلميمة   52258  - اعثمم5 

نتيجة ل : االفــال8.

قصر  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

كلميمة   52258  - ايت يحيى اعثمم5 

املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( اد يس  بهر و عنوانه)ا( 

 52258 اعثمم5  يحيى  ايت  قصر 

كلميمة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 89 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 2823/73.
((3I

FLASH ECONOMIE

IMDOKAL LITAJHIZ
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 »IMDOKAL LITAJHIZ« 
بركـة احدودة املسؤولية   

الرأسمـمل االجتمـمعي:188.888 
د هـم  

املحل التجم ي الرقم 7 1 تجزئة 
عوادي 1 بوزنيقة.

بقرا  ان الشريك الواحد بتم يخ 
26/12/2822، تقــر  ام يلي: 

التصفية املسشقة للشركة   -
املذكو ة أعاله 

في  التصفية  اقر  تحديد   -
تجزئة   1 التجم ي  املحل   7 الرقم   :

عوادي بوزنيقة.  
احمد  السيد  تعيي5   -
كمصفي للشركة املذكو ة   بقميري  

اعاله 
بكتمبة  القمنـوني  اإليـداع  تم 
االبتـدائية  بمملحكمة  الضشط 
 17/28/2823 بتم يخ  بشنسليمم5 

تحت الرقم 79.
((4I

FLASH ECONOMIE

 SOCIETE GROUPE
JADALIAS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 SOCIETE GROUPE JADALIAS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )12 زنقة 
العرعم  الطمبق 82 اكتب  قم 86 - 

28888 الدا  الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.471715

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   25 املؤ خ في 
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
GROUPE JADALIAS  اشلغ  أسمملهم 
اقرهم  وعنوا5  د هم   58.888
)12 زنقة العرعم  الطمبق  اإلجتممعي 
الدا    28888  -  86 اكتب  قم   82
الشيضمء املغرب نتيجة ل : عدم وجود 

اي نشمط تجم ي.
و حدد اقر التصفية ب )12 زنقة 
 -  86 82 اكتب  قم  العرعم  الطمبق 

28888 الدا  الشيضمء املغرب. 
و عي5:

و  اوفوض  اريم    السيد)ة( 
زنقة دا  امليلودي م   168 عنوانه)ا( 
املغرب  الشيضمء  الدا    28888 ق  

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59926).

((5I

FLASH ECONOMIE

RISANI NOR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة
RISANI NOR
تأسيس بركة

بمقت�سى عقد عرفي حر  بملدا  
تم   2823 فبراير   17 بتم يخ  الشيضمء 
ذات  لشركة  األسم�سي  النظمم  وضع 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد بمملميزات املشينة فيمم يلي:

 RISANI التسمية االجتممعية:   -  
 .NOR

ذات  بركة  القمنوني:  الشكل   -
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
أبغمل  االجتممعي:  الهدف   -
واألملنيوم  الديكو   وأبغمل  الطالء 
والهندسة  الحرف  أبغمل  وكمفة 

املدنية.
- املقر االجتممعي: 18 زنقة الحرية 

الطمبق 3 الشقة 5، الدا  الشيضمء.
- املدة االجتممعية: 99 سنة ابتداء 

ان تم يخ تأسيسهم النهمئي.
حدد  االجتممعي:  الرأسممل   -
د هم   18.888 في  الشركة   أسممل 
 188 188 حصة ان فئة  اوزع على 
اكتتبت  الواحدة،  للحصة  د هم 
كلهم احر ة للشريك الوحيد السيد 

نجيب  ازيق. 
- التسيير: تم تعيي5 السيد نجيب 
 ازيق كمسير وحيد للشركة ملدة غير 

احدودة.
ان  تبتدئ  االجتممعية:  السنة   -
فمتح ينمير وتنتهي 31 ديسمبر ان كل 
سنة امعدا السنة األولى تبتدئ ان 

تم يخ التسجيل.
بمملحكمة  تم  القمنوني:  اإليداع   -
 21 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 
 (59518 تحت  قم   2823 فبراير 

السجل التجم ي  قم 573861.
للنشر والشيم5 

((6I

بملم فيديس ش م م

LABO SIGMA
إعال5 اتعدد القرا ات
بملم فيديس ش م م

169 بم ع احمد بوزيم5 , فرحتي5 
9 الطمبق الرابع  قم 15 سيدي 
عثمم5، 28788، الدا  الشيضمء 

املغرب
LABO SIGMA »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 221 
بم ع احمد بوزيم5 سيدي عثمم5  - 

28788 الدا  الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.298(71
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   82 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
الشريكي5  طرف  ان  الشركة  تسير 
والسيد  بو حيم  السيد  بيد  اعم: 

اراد بو حيم
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
واحد  توقيع  يكفي  الشركة  لتمثيل 
اام السيد  بيد   : ان الشريكي5 اي 

بو حيم اوالسيد اراد بو حيم
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 13: الذي ينص على اميلي: 
الشريكي5  طرف  ان  الشركة  تسير 
والسيد  بو حيم  السيد  بيد  اعم: 
اراد بو حيم ولتمثيل الشركة يكفي 
اام   : توقيع واحد ان الشريكي5 اي 
السيد  بيد بو حيم اوالسيد اراد 

بو حيم
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 2)597).
((7I

NEGOCE MULTIPRO

ZFM ENERGY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ZFM ENERGY
 IMM 58 APT A3 RUE OUED

 SEBOU AGDAL RABAT ، 10090،
RABAT MAROC

ZFM ENERGY بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة 

)5 الشقة ا3 زنقة واد سشو اكدال 
الربمط 18898 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 

165(95

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 ZFM بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

ENERGY

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الكهربمئية.-2 التركيشمت  -1اقمول 

اقمول اعممل اختلفة والشنمء.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: عمم ة 
زنقة واد سشو اكدال  الشقة ا3   5(

الربمط 18898 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

يوسف  حمدة  بن  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
حي الربمد الربمط   17 57  قم  زنقة 

18288 الربمط املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

يوسف  حمدة  بن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي الربمد الربمط   17 57  قم  زنقة 

18288 الربمط املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   86 بتم يخ 

.165(95

(((I

MACOSIS CONSULTING

IDRISSI LOGISTIQUE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MACOSIS CONSULTING
 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD
 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC
IDRISSI LOGISTIQUE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 3 
النسيم  قم 3-26-13 طريق بتسودة 

- 38888 فم8 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.74567

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

املصمدقة على :
احمد اد ي�سي  )ة(  تفويت السيد 
ان  اجتممعية  حصة   588 بوزدي 
السيد  لفمئدة   حصة   1.888 أصل 
عشد النبي اد ي�سي بوزدي بتم يخ  )ة( 

)8 فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6199.

((9I

ste stci

 SOCIETE LA TERRE
SABLONNEUSE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ste stci
 av otman ibn affan immb A appt

16 fes، 30000، fes maroc
 SOCIETE LA TERRE

SABLONNEUSE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  اوالد 

يوسف اوالد طيب 38888  فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75541

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   89

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

الشركة،  تسمية          -

بمختصر  اإلقتضمء،  عند  اتشوعة 

 SOCIETE LA TERRE تسميتهم: 

SABLONNEUSE

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  اوالد 

يوسف اوالد طيب 38888  فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الحجم ي  يوسف  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  اوالد 

فم8    38888 طيب   اوالد  يوسف 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الحجم ي  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 

 38888 طيب   اوالد  يوسف  اوالد 

فم8  املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75541

(98I

GESTIMAK CONSEIL

GROUGEBAT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

GESTIMAK CONSEIL
 RESIDENCE AL BADR GH 8
 IMM. 75 N° 3 AÏN SEBAA,

 CASABLANCA RESIDENCE AL
 BADR GH 8 IMM. 75 N° 3 AÏN
 SEBAA, CASABLANCA، 20450،

CASABLANCA MAROC
GROUGEBAT بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
  B118 الكوطم تجزئة اليمسمي5  قم
سيدي اوان  الدا  الشيضمء - الدا  

الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
572753

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

GROUGEBAT
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
و  اإلنعمش العقم ي و أبغمل الشنمء 

كل العمليمت املتعلقة به
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
  B118 الكوطم تجزئة اليمسمي5  قم 
الدا    - الدا  الشيضمء  سيدي اوان  

الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.
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الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أحمد  لبزوي  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

الوالء ع 25  قم 16 ش 3 ف 1 سيدي 

اوان 28482 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أحمد  لبزوي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 1 3 ف  16 ش  25  قم  ع  حي الوالء 

الدا  الشيضمء   28482 سيدي اوان 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572753

(91I

FIDUSCAL

CAP LAND
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUSCAL

 BD OUED DAOURA LOT 321

 CHAHDIA EL OULFA ، 20240،

CASABLANCA MAROC

CAP LAND بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي طريق 118 

بم ع الشفشموني  قم 4 تجزئة كزا  

الحي الصنمعي الرنو�سي 28253 

الدا  الشيضمء 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573851

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CAP LAND

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

صنمعة املالبس

-        عنوا5 املقر االجتممعي: طريق 

4 تجزئة  118 بم ع الشفشموني  قم 

كزا  الحي الصنمعي الرنو�سي 28253 

الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 1 د هم،

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حسي5  سعودي  السيد)ة(   -
زنقة  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

بقة   2 الحمد  اقماة  يلض  الكيز 

الدا  الشيضمء   28388 بيلفدير    66

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حسي5  سعودي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
زنقة الكيز اقماة  يلض الحمد 2 بقة 

الدا  الشيضمء   28388 بيلفدير    66

املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.573851
(92I

GEANT CONSEIL

 ELECTRO DOLAR SMART
INGENIERIE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

GEANT CONSEIL
 LOT IZDIHAR N° 183 APT
 1 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 ELECTRO DOLAR SMART

INGENIERIE بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الفتح 
2 اقمطعة احواز إقماة اخزنية 

أسعمدة اراكش - - اراكش املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.98799

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2823 ينمير   16 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
 CAPITAL« 488.888 د هم« أي ان«
عن  د هم«   588.888« إلى  د هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144982.
(93I

Cabinet Comptable Azmani Mounsef

ARNOU TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 Cabinet Comptable Azmani
Mounsef

 Rue Anoual N°46 ، 32000، AL
Hoceima Maroc

ARNOU TRANS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 

تممسينت جممعة اارابطن 

الحسيمة. - 32888 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4823

في اؤ خ  حر  عقد   بمقت�سى  

 89 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية     -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ARNOU TRANS

-        غرض الشركة بإيجمز: - نقل 

الشضمئع لحسمب الغير.

- نقل املنتجمت الغذائية العماة .

- استيراد و تصدير.

اركز  عنوا5 املقر االجتممعي:     -

تممسينت جممعة اارابطن الحسيمة. 

- 32888 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السيد)ة( عشد الرحيم العرنوقي   -

والكمئن عنوانه ب: اركز  بصفته)ا(  

تممسينت جممعة اارابطن الحسيمة 

32888 الحسيمة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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السيد)ة( عشد الرحيم العرنوقي   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اارابطن  جممعة  تممسينت  اركز 

الحسيمة 32888 الحسيمة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.4823
(94I

Cabinet Smara Consulting

STE SAHARECOM SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Cabinet Smara Consulting
حي اوالي  بيد بم ع الز قطوني 
 قم )3 اكر  السمم ة السمم ة، 

72888، السمم ة املغرب
 STE SAHARECOM SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

 RUE وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي
 HASSAN 2 N°119 ES-SEMARA

72000 72000 السمم ة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
2((9

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SAHARECOM SARL AU
-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 
؛  االتصمالت  وخدامت  انتجمت 
التجم ة العماة واالستيراد والتصدير. 
اعدات  وإصالح  وبراء  بيع 
؛  املعلوامت  تكنولوجيم  وإادادات 
؛  والتد يبية  التعليمية  املؤسسة 
؛  اإلنترنت  عبر  والتفموض  التسويق 
اتنوعة  بنمء  أعممل  اإلنترنت  غرفة 
األعممل   ، العماة  اإلنشمءات 
على  الشمطن  ان  التعمقد   ، امللحقة 

براء   ، املشمني  تركيشمت  العقم ات 

وبيع انتجمت واواد الشنمء وصيدلية 

أعممل  ؛  العقم ي.  التطوير   ، عماة 

وحفر  املختلفة  والششكمت  الطرق 

اللوازم واملعدات ان اختلف  اآلبم . 

استيراد وتصدير وتجم ة  ؛  املنتجمت 

جميع املنتجمت واملعدات الصنمعية 

؛  ؛  العمم  الشمطن  ان  والتعمقد   ،

والتنظيف   ، العماة  اإلنم ة  أعممل 

وكسر  تجهيز  ؛  البستنة  وأعممل   ،

 ، العماة  األامكن  تطوير   ، النوافذ 

نجم ة األخشمب .

 RUE :عنوا5 املقر االجتممعي        -

 HASSAN 2 N°119 ES-SEMARA

72888 72888 السمم ة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( ملينة عملمي  بصفته)ا(  

تير8  قم   زنقة  والكمئن عنوانه ب: 

89 السمم ة 72888 السمم ة  املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( ملينة عملمي  بصفته)ا( 

زنقة تير8  اسير والكمئن عنوانه ب: 

السمم ة    72888 السمم ة   89  قم  

املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.2((9

(95I

اكتب الحموتي

EL KAOUAKIBI CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب الحموتي
بم ع الخرطوم  قم 51 ، 62888، 

النمظو  املغرب
EL KAOUAKIBI CASH بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
احمد الخماس  قم L126 سلوا5 

- النمظو  -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
252(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
 EL :عند اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

KAOUAKIBI CASH
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

وسيط لتحويل األاوال.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
 - L126 سلوا5  احمد الخماس  قم 

النمظو  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
املصطفى  الكواكبي  السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
بوعرك   4( بلوك  اسعود  سكتو  

سلوا5 62888 النمظو  املغرب.

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 
املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
املصطفى  الكواكبي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بوعرك   4( بلوك  اسعود  سكتو  

سلوا5 62888 النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.252(1

(96I

ETS BEN aaouinate 

PALAIS MAZAGAN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ETS BEN aaouinate
 AV HASSAN II IMM ABOUELFAJ
 APPARTEMENT N 2 ZEMAMRA
 zemamra، 24200، ZEMAMRA

maroc
PALAIS MAZAGAN بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 
البستم5 2 عمم ة 1 البرنو�سي 

الدا الشيضمء 28888 الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
558367

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
2822 تقر  تأسيس بركة  28 يونيو 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PALAIS MAZAGAN
-        غرض الشركة بإيجمز: انعش 

عقم ي و بيع اواد الشنمء.
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اقماة  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

البرنو�سي   1 عمم ة   2 البستم5 

الدا الشيضمء 28888 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الكريم  وكي  عشد  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

 24888 الجديدة  تجزئة صنوبر   59

الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الكريم  وكي  عشد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
الجديدة  تجزئة صنوبر   59 ب:  قم 

24888 الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 يوليوز   1( بتم يخ 

.558367

(97I

FLASH ECONOMIE

SANAD MT SERVICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE

 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

SANAD MT SERVICES بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي املطم  

تجزئة )1 62888 النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

25311

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SANAD MT SERVICES

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-تركيب بشكمت  -تسويق االتصمالت 

الشراء   - املراقشة  وكمايرات  الهمتف 

أجهزة  وبيع  والتجزئة  بملجملة 

الهمتف املكتبية  الكمشيوتر وبشكمت 

وادوات املكتب.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

املطم  تجزئة )1 62888 النمظو  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

و بيش   غزال5  السيد)ة(    -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

  13 الربمد  قم  زنقة  الشفمعة 

11888 سال املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

و بيش   غزال5  السيد)ة(    -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
  13 الربمد  قم  زنقة  الشفمعة  حي 

11888 سال املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.25311
(9(I

STE CENSORIUS FIDUCIAIRES SARL AU

 PROSTIMA PROMOTION
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

 STE CENSORIUS FIDUCIAIRES
SARL AU

 MARJE KHELAL AIN MELOUL
 CENTRE COMMERCIAL

 WILA CENTER BUREAU N°23
 TETOUAN، 93000، TETOUAN

MAROC
 PROSTIMA PROMOTION SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ارتيل 
بم ع عشد الرحمم5 3 الطمبق 

السفلي قيسم ية الريف دهب اقماة 
الريف الدهب  قم 13 - 93588 

ارتيل املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.241(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   38 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
  PROSTIMA PROMOTION SARL
اشلغ  أسمملهم 58.888 د هم وعنوا5 
عشد  بم ع  ارتيل  اإلجتممعي  اقرهم 
الطمبق السفلي قيسم ية   3 الرحمم5 
الدهب  الريف  اقماة  دهب  الريف 
املغرب  ارتيل   93588  -  13  قم 

نتيجة ل : عدم العمل .
ارتيل  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
بم ع عشد الرحمم5 3 الطمبق السفلي 
الريف  اقماة  الريف دهب  قيسم ية 
ارتيل    93588  -  13 الدهب  قم 

املغرب. 

و عي5:

و  احفوظ   الحسي5    السيد)ة( 

ارتيل   93588 اسشمنيم  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: ارتيل بم ع عشد الرحمم5 3 الطمبق 

السفلي قيسم ية الريف دهب اقماة 

الريف الدهب  قم 13

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 8547.

(99I

AGIL CONSEIL

SF JAAMAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

AGIL CONSEIL

 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

SF JAAMAL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

7 طريق كيليز ان 4 إلى املعسكر 

العسكري ، املشنى سترافروال ، 

اراكش 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133355

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 19 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SF JAAMAL

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تشغيل اؤسسة العنمية بملجممل



4587 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 قم 7 طريق كيليز ان 4 إلى املعسكر 

 ، سترافروال  املشنى   ، العسكري 

اراكش 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

فمطمة  امليسكي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   الزهراء 

 74188 بم ع دي النكسيو5   4 ب: 

آنمم8 فرنسم 74188  آنمم8  فرنسم

أاي5  الخلفي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: إقماة 

اإلليمم5 عمم ة 12 بقة 13 ; ج ه 2 

اراكش   48888 اراكش  تمصلتمنت 

اململكة املغربية

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

فمطمة  امليسكي  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الزهراء 
النكسيو5  دي  بم ع   4 ب:  عنوانه 

  74188 فرنسم  آنمم8   74188

آنمم8  فرنسم

فمطمة  امليسكي  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  الزهراء 
النكسيو5  دي  بم ع   4 ب:  عنوانه 

  74188 فرنسم  آنمم8   74188

آنمم8  فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.133355

988I

BRIGHTEN CONSULTING

JOAKIM IMPORT EXPORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BRIGHTEN CONSULTING

 BD LA RESISTANCE 6EME 197

ETAGE ، 20000، الدا  الشيضمء 

املغرب

 JOAKIM IMPORT EXPORT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع لال 

يمقوت و زنقة العرعم  قم9،الطمبق 

الرابع، قم 17،اقماة كمليس 28888  

الدا  الشيضمء  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

 569311

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

JOAKIM IMPORT EXPORT

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

وإصالح  وتوزيع  وتصدير  -استيراد 

جميع املواد واملعدات واآلالت التي لهم 

واألبغمل  الشنمء  بقطمع  ا تشمط 

العماة.

تأجير اعدات  املواد.  -بيع وبراء 

األعممل    ، املشمني   ، األبغمل العماة 

اإلنشمئية ،
البري  والنقل  الحفر  أعممل 

الصنمعية  املركشمت  وتأجير  للشضمئع 

املخصصة

للنقل البري للشضمئع بملسمئقي5 .

-استيراد؛ عمليمت التصدير والشيع 

والشراء ؛ تسويق جميع الشضمئع و
ان جميع األنواع دو5  املعدات  

قيود ارجعية ؛

الجملة  وبشه  الجملة  -تجم ة 

التجم ة  تجم ية،  وسمطة  والتجزئة. 

بشكل عمم. 

الخدامت املتنوعة بشكل عمم.

-التمثيل التجم ي ألي ترخيص أو 

عالاة تجم ية اصنعة في املغرب أو 

في الخم ج ، والحصول على أي ااتيمز 

اهمم كم5 الغرض ؛

نظم املعلوامت وبراجتهم  براء   -

وتسويقهم ؛

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع لال 

يمقوت و زنقة العرعم  قم9،الطمبق 

  28888 17،اقماة كمليس  الرابع، قم 

الدا  الشيضمء  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ      -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

ال يوجد

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

 DEMIRTAS السيد)ة(   -

SAHMET بصفته)ا(  والكمئن عنوانه 

ب: فرنسم 67888 ستراسشو غ فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

 DEMIRTAS السيد)ة(   -

اسير  بصفته)ا(   SAHMET

 67888 فرنسم  ب:  عنوانه  والكمئن 

ستراسشو غ فرنسم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   28 بتم يخ 

. 569311

981I

CAF MAROC

AOULADAS BUSINESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

AOULADAS BUSINESS بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة واد 

زيز  قم 28 اقماة كمسطيم الطمبق 2 

 قم 18 - طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135235

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AOULADAS BUSINESS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

براء و بيع استحضرات التجميل و 

املنتجمت الصحية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

واد زيز  قم 28 اقماة كمسطيم الطمبق 

2  قم 18 - طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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برايم  ايت  أسممء  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اركب 

 3 )2 الطمبق  ايكسطم صمفية بلوك 

بقة 34 . ارتيل املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

برايم  ايت  أسممء  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 2( بلوك  صمفية  ايكسطم  اركب 

الطمبق 3 بقة 34 . ارتيل املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.135235

982I

تمدلة لإلستشم ة

 STE VOIE VERTE SERVICES

ET TRAVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

تمدلة لإلستشم ة

312 بم ع الحسن الثمني الطمبق 

الثملث ، 23888، بني االل املغرب

 STE VOIE VERTE SERVICES ET

TRAVAUX بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي اللوز  

22852 أفو ا  أزيالل املغرب -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5371

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   17

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 STE VOIE VERTE SERVICES ET

TRAVAUX

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

العمواية  املنشآت  حراسة 

األبغمل  في  اقمول  والخصوصية، 

املختلفة والشنميمت، تجم ة اختلفة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

اللوز  22852 أفو ا  أزيالل املغرب -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

إبراهيم  عقموي  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

اللوز 22852 أفو ا  أزيالل  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

اسؤولية  ذات  »بركة   8  -

الوحيد«  الشريك  ذات  احدودة 

بصفتهم  والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
8  قم السجل التجم ي عند   8  8  8

االقتضمء: - املمثل الدائم: 8 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

إبراهيم  عقموي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

أزيالل   أفو ا    22852 اللوز  حي  ب: 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   38 بتم يخ 

.5371

983I

universal gestion

AP PROD
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

universal gestion
اقماة ابن عطية الطمبق الثمني   قم 
7 جليز اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب
AP PROD بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 

كواشليكس فخم ة بلوك  قم 3 بيس 
طريق الصويرة كلم ) السعمدة 

اراكش 48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
12(721

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2822 غشت 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AP PROD
-        غرض الشركة بإيجمز: إنتمج  

انتجمت الحرفيي5.
املنتجمت  وبيع  براء  عمليمت 

الحرفية
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
بيس   3 كواشليكس فخم ة بلوك  قم 
السعمدة   ( كلم  الصويرة  طريق 

اراكش 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الذهبي  حمزة  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
صوكوام 1  قم 289 اراكش 48888 

اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الذهبي  حمزة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اراكش   289 1  قم  تجزئة صوكوام 

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 بتنبر   87 بتم يخ 

.12(721
984I

VERCO

VERITE CONTROLE
إعال5 اتعدد القرا ات

VERCO
294، بم ع يعقوب املنصو  

فضمء أنفم الرقم )1 ، 8)284، 
الدا الشيضمء املغرب

VERITE CONTROLE »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 294، 
بم ع يعقوب املنصو  فضمء أنفم 
الرقم )1 - - الدا الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.13(595
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   83 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 
اميلي: إقملة السيد بواديم5  واني ان 
  VERITE CONTROLE إدا ة بركة  

بصفة نهمئية
على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 
بركمء  تعيي5  على  الحفمظ  اميلي: 
اد يس  السيد  ان  انفصل  بتوقيع 
بهلول أو السيدة خديجة اليزيدي أو 

السيد عشدالكريم بن تماة.
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على  ينص  الذي   :83 قرا   قم 
اميلي: تحديت قواني5 الشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 14: الذي ينص على اميلي: 
الحفمظ على تعيي5 املسيرين السيد 
خديجة  السيدة  و  بهلول  اد يس 
بن  عشدالكريم  السيد  و  اليزيدي 
تماة اع استمرا هم بتوقيع انفصل 

لجميع الوتمئق اإلدا ية للشركة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 13 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 344)5).
985I

CCGM

 ALLUMINIUM ET FER
MIFTAH ELKHER

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

CCGM
 PLACE MOHAMED V IMM 13
 APPT 3 2eme ETG ، 26000،

SETTAT MAROC
 ALLUMINIUM ET FER MIFTAH

ELKHER  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سطمت 

1598 تجزئة افتمح الخير - - سطمت 
املغرب .

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4893
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   31 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 ALLUMINIUM الوحيد  الشريك 
اشلغ     ET FER MIFTAH ELKHER
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 
 1598 سطمت  اإلجتممعي  اقرهم 
تجزئة افتمح الخير - - سطمت املغرب  
اكراه املي وعدم تحقيق   : نتيجة ل 

املوضوع.

و حدد اقر التصفية ب سطمت 

 26888  - تجزئة افتمح الخير   1598

سطمت  املغرب . 

و عي5:

و  از ايدي  احمد   السيد)ة( 

تجزئة   1598 سطمت  عنوانه)ا( 

26888 سطمت املغرب   افتمح الخير 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

14 فبراير  االبتدائية بسطمت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 64.

986I

FIDUCIAIRE ZBIRI

 ELLIPSIS RESOURCES

LIMITED
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE ZBIRI

 AVENUE ZERKTOUNI 36/35

 APT N° 10 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 ELLIPSIS RESOURCES LIMITED

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

تفودا ت  قم 526 حي اوالي  بيد  

- الداخلة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23979

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ELLIPSIS RESOURCES LIMITED

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استخراج  و  تنقيب  استكشمف 

املعمد5 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

حي اوالي  بيد    526 تفودا ت  قم 

- الداخلة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( بكر خضيرة  بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب: دوا  ايد او سعيد 

 48888 بويزكم 5   تغجيجت  قيمدة 

كلميم املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( بكر خضيرة  بصفته)ا( 

ايد  دوا   ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

بويزكم 5   تغجيجت  قيمدة  سعيد  او 

48888 كلميم املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.23979

987I

PRACOFOR SARL

GRAND MOTOR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PRACOFOR SARL
31 ، بم ع القد8 ، 68888، وجدة 

املغرب
GRAND MOTOR  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بم ع 

يوسف ابن تمبفي5،  قم 6 عمم ة 
بنرحو الطمبق األول  - 68888 وجدة 

اململكة املغربية.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.26(65

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  82 فبراير  املؤ خ في 
ذات  بركة    GRAND MOTOR
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 
 18.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
عمم ة   6 تمبفي5،  قم  ابن  يوسف 
68888 وجدة   - بنرحو الطمبق األول  

اململكة املغربية نتيجة ل• 
اإلغالق النهمئي و تصفية الشركة

السجل  ان   التشطيب   •
التجم ي  قم 65)26.

و عي5:
حسني5    احمد  احمد  السيد)ة( 
ظهر ملحلة تجزئة  و عنوانه)ا(  يمسر  
 68888  19 عالل الفم�سي بقة  قم 
)ة(  املغربية كمصفي  اململكة  وجدة 

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بم ع  وفي   2823 فبراير   82 بتم يخ 
عمم ة   6 تمبفي5،  قم  ابن  يوسف 
68888 وجدة   - بنرحو الطمبق األول  

اململكة املغربية.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2685.

98(I
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SOCIETE BEMAFI

 SOCIETE AL MAMLAKA
WORK

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOCIETE BEMAFI
 قم 32 الطمبق الثملت بم ع الحسن 

الثمني أحداف أز و ، 53188، أز و 

املغرب

 SOCIETE AL MAMLAKA WORK

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ارآب 
 قم 721 تجزئة عي5 أغشمل أحداف 

53188 أز و -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1925

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOCIETE AL MAMLAKA WORK

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االستيراد   , أعممل اختلفة   , التجم ة 

و التصدير 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: ارآب 
تجزئة عي5 أغشمل أحداف   721  قم 

53188 أز و -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حميدي  سم ة  السيد)ة(   -

 721 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 53188 احداف  أغشمل  عي5  تجزئة 

از و املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

حميدي  سم ة  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

تجزئة عي5 أغشمل احداف   721 ب: 

53188 از و املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.1925

989I

CABINET CONSULTING TOGESTION SARL

STE FANJ RIH TRAVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET CONSULTING

TOGESTION SARL

 av. hassan II bloc 1 N° 21 ،

72888، السمم ة املغرب

STE FANJ RIH TRAVAUX  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الفتح 
زنقة سيدي ابراهيم ولد سعيد  قم 

139 الطمبق االول السمم ة  72888 

السمم ة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2(47

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 FANJ RIH TRAVAUX

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

ابغمل الشنمء وابغمل اتنوعة 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

الفتح زنقة سيدي ابراهيم ولد سعيد 

السمم ة   االول  الطمبق   139  قم 

72888 السمم ة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ازوك  صالح  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

 72888 العيو5  العودة  حي   2654

السمم ة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( صالح ازوك بصفته)ا( 

 2654 اسير والكمئن عنوانه ب:  قم 

السمم ة   72888 حي العودة العيو5 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 دجنبر   19 بتم يخ 

.2(47

918I

اكتب االستشم ات واملحمسشة

MEN DECO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اكتب االستشم ات واملحمسشة

21, زنقة ظهر السوق, بطمنة ، 

11848، سال املغرب

MEN DECO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي كراج, ظهر 

ملقرو5, دوا  البراهمة, عمار. 11852 

سال -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

37581

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 MEN بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

DECO

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

بركة النجم ة والديكو .

اإلنشمئية  األعممل  كمفة  تنفيذ   -

بكمفة أبكملهم.

- بشكل عمم جميع اعممل االملنيوم 

و التزجيج و الدهم5 و السشمكة.

- جميع الخدامت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: كراج, 

عمار.  البراهمة,  دوا   ملقرو5,  ظهر 

11852 سال -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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امكو ي  إبراهيم  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 5, زنقة 
 11816 العيميدة  أز و, قطمع االلفة, 

سال املغرب
املشربك  إيمم5  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 5, زنقة 
 11816 العيميدة  أز و, قطمع االلفة, 

سال املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
امكو ي  إبراهيم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
العيميدة  زنقة أز و, قطمع االلفة,   ,5

11816 سال املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.37581

911I

ADVALORIS 

MANOSTERRA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

MANOSTERRA   بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 
الحرية الطمبق 3 ،بقة  قم 5 

الدا الشيضمء 28128 الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573165
 15 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

  MANOSTERRA
 • غرض الشركة بإيجمز:          -
وتصدير جميع  وبيع  واستيراد  براء 
املنتجمت الحرفية املغربية و انتجمت 
في  لهم  والترويج  املغربية  احلية 

الخم ج.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 
 5 ،بقة  قم   3 زنقة الحرية الطمبق 
الدا الشيضمء 28128 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل      -
188.888 د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ    -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
سمير  ملري�سي  السيد)ة(   -
 4 ب:   عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
زنقة   4 زنقة إخوا5 الصفم املعم يف 
إخوا5 الصفم املعم يف الدا الشيضمء    

28378 الدا الشيضمء   املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
»بركة   YKS HOLDING  -
بصفتهم   املحدودة«  املسؤولية  ذات 
 18 ب:  اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن 
 5 ،بقة  قم   3 زنقة الحرية الطمبق 
الدا الشيضمء     28128 الدا الشيضمء 
عند  التجم ي  السجل  املغرب  قم 
الدائم:  املمثل   578599 االقتضمء: 

سمير الخلوقي 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
سمير  ملري�سي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه ب:  4 
زنقة   4 زنقة إخوا5 الصفم املعم يف 
إخوا5 الصفم املعم يف الدا الشيضمء    

28378 الدا الشيضمء   املغرب.

الخلوقي  سمير  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
،بم ع   15 الكو نيش  قم  تجزئة 
الدا الشيضمء   األطل�سي  املحيط 

28852 الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573165
912I

socomif sarl

STE LAAZBANE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

socomif sarl
زنقة احمد الحصملي عمم ة 35 بقة 

 قم 2 ، 14888، القنيطرة املغرب
STE LAAZBANE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي تجزئة 
القصشة املهدية  قم 1898 القنيطرة 

14888 القنيطرة املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.45481

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تغيير   2823 فبراير   83 املؤ خ في 
نشمط الشركة ان »اقمول أعممل أو 
تشييد اختلفة« إلى »انعش عقم ي«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم ))7.
913I

STE HTCPRO SARL

TeraByte Web
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE HTCPRO SARL
 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE
 HASSAN BEN TABIT BUREAU
N°1، 14000، KENITRA MAROC

TeraByte Web بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 6 أ 28 

بم ع الحسن الثمني إقماة بزنس 

سنتر حسن 2 الطمبق الرابع اكتب 

38 14888 القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(2(5

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  الشركة،  تسمية    -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TeraByte Web

-   غرض الشركة بإيجمز: - ابراج ، 

احلل ، اصمم كمشيوتر.

- اصد  للخدامت.

- براجة عمل الحمسوب.

أ   6 عنوا5 املقر االجتممعي:      -

28 بم ع الحسن الثمني إقماة بزنس 

الطمبق الرابع اكتب   2 سنتر حسن 

38 14888 القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ     -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ     -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نجيم  التهماي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: قطعة 

9)1 أليمنس اهدية 14888 القنيطرة 

املغرب.

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4592

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

نجيم  التهماي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 14888 اهدية  أليمنس   1(9 قطعة 

القنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.6(2(5

914I

fisco line

سيتيصول
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fisco line

إقماة العنم�سي أ اكتب  قم 18 زنقة 

أحمد الشبيهي بم ع الجيش امللكي 

فم8 ، 38888، فم8 املغرب

سيتيصول بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي انمزل 2 

تجزئة زهرة املدائن قطعة  قم 19 ب 

طريق عي5 الشقف فم8 - 38888 

فم8 املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

75819

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2822 دجنبر   22

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

سيتيصول.

تنضيم   : بإيجمز  الشركة  غرض 

وكل  واملنصمت  الخيم  وإيجم  

املستلزامت التي تقمم في املهرجمنمت 

واألنشطة الجمعوية....

 2 انمزل   : عنوا5 املقر االجتممعي 

تجزئة زهرة املدائن قطعة  قم 19 ب 

 38888  - طريق عي5 الشقف فم8 

فم8 املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : سيتيصول  الشركة 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

 8 عنوانه)ا(  انم   السيد حسن 

إسشمنيم  أمليريم  ب82   3 بميزة  لويس 

38888 فم8 املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

 8 عنوانه)ا(  انم   السيد حسن 

إسشمنيم  أمليريم  ب82   3 بميزة  لويس 

38888 فم8 املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   85 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 5644.

915I

BEFEC

MESA
بركة املسمهمة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

BEFEC

38 بم ع الجيش امللكي ، 28888، 

الدا  الشيضمء املغرب

MESA بركة املسمهمة

و عنوا5 اقرهم االجتممعي  74 ، 

بم ع الترايدي - املعم يف – الدا  

الشيضمء - 28888 الدا  الشيضمء .

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3218

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم تحويل   2822 نونبر   22 املؤ خ في 

الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 

املسمهمة« إلى »بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 25 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 55.633).

916I

PREMIUM FINANCE

DOBY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

DOBY بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 36 

سيدي أيوب د ب العرسة املدينة - 

48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.93633

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   12 املؤ خ في 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ    DOBY ذات الشريك الوحيد 

وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

سيدي   36 اإلجتممعي  قم  اقرهم 

 48888  - أيوب د ب العرسة املدينة 

اراكش املغرب نتيجة ل : بيع االصل 

التجم ي.

 36 و حدد اقر التصفية ب  قم 

 - سيدي أيوب د ب العرسة املدينة  

48888 اراكش املغرب. 

و عي5:

دوبرينكم  كو تيفم   السيد)ة( 

كراستيفم و عنوانه)ا( فم نم سلطمنمت 

فم نم   72,9888 بلغم يم    72,9888

بلغم يم كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   86 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144493.

917I

PREMIUM FINANCE

AMIS FRESH
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

AMIS FRESH بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : املنطقة 

الصنمعية سيدي غمنم املنطقة  قم  

)28اكتب  قم دش 7طريق آسفي  - 

48888 اراكش املغرب..

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.126165

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  27 دجنبر  املؤ خ في 

AMIS FRESH بركة ذات املسؤولية 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 

غمنم  سيدي  الصنمعية  املنطقة 

دش  )28اكتب  قم  املنطقة  قم  

اراكش   48888  - آسفي   7طريق 

العمم  الجمع  لقرا   نتيجة  املغرب. 

االستثنمئي.
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و عي5:

بكراهللا  اسممعيل    السيد)ة( 

النخيل  قم   تجزئة  عنوانه)ا(  و 

املغرب  اراكش   48888 1894تم كة 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

وفي املنطقة   2822 27 دجنبر  بتم يخ 

الصنمعية سيدي غمنم املنطقة  قم  

)28اكتب  قم دش 7طريق آسفي  - 

48888 اراكش املغرب..

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   87 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144543.

91(I

PREMIUM FINANCE

 STATION ASSANFOU AL
BARAKA

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STATION ASSANFOU AL

BARAKA  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 252 حي 

839228  قم 252 اقماة خليل 1 

املحمايد  - 48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.114955

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 يوليوز   15 في  املؤ خ 

حل بركة ذات املسؤولية املحدودة 

 STATION ASSANFOU AL

 188.888 BARAKA   اشلغ  أسمملهم 

 252 د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 
اقماة خليل   252 839228  قم  حي 

1 املحمايد  - 48888 اراكش املغرب 

نتيجة ل :  الجمع العمم اإلستثنمئي.

252 حي  و حدد اقر التصفية ب 
 1 خليل  اقماة   252 839228  قم 

املحمايد  - 48888 اراكش املغرب. 
و عي5:

و  بويحشم5  السيد)ة(  بيد  
الخليل  تجزئة  اسكجو   عنوانه)ا( 
اراكش املغرب   48888  252 1  قم 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   87 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144542.

919I

CABINET MARSO

CRESCENTS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CABINET MARSO
 BD  MED V MIMOUSA 1 N 149.

32 ، 90000، TANGER MAROC
CRESCENTS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 149.بم ع 
احمد الخماس, ايموزا 1, قم 32 

بيس  - 98888 طنجة املغرب
تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
131977

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2822 أكتوبر   24
اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 
الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:
ذات  بركة   : الشركة  بكل 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.
عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.CRESCENTS

وكملة   : بإيجمز  الشركة  غرض 

اتصمالت وتسويق

التجم ة اإللكترونية.

.149  : االجتممعي  املقر  عنوا5 

1, قم  بم ع احمد الخماس, ايموزا 

32 بيس  - 98888 طنجة املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : النميد  بن  وليد  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

النميد عنوانه)ا(  بن  وليد  السيد 

اسطنشول 34888 اسطنشول تركيم.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

النميد عنوانه)ا(  بن  وليد  السيد 

اسطنشول 34888 اسطنشول تركيم

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

نونبر   84 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2822 تحت  قم 12712.

928I

CABINET CADRE CONSEIL

JLQUICKSERVICES SARL
إعال5 اتعدد القرا ات

CABINET CADRE CONSEIL

 N° 113 AV MY RACHID

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

JLQUICKSERVICES SARL »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 67 

حي واد الدهب و زازات - 45888 

و زازات املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.189(3

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2822 يونيو   82 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 
تحويل املقر االجتمعي للشركة  اميلي: 
و زازات   194 ان تجزئة االخوة  قم 
واد  بحي  الكمئن  الجديد  املقر  الى 

الدهب  قم 67 و زازات
على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 
على  واملوافقة  املصمدقة  اميلي: 
للسيد  اململوكة  الحصص  تفويت 
ااي5  باللي  للمقتني  استعيد  ايمن 
188 حصة اجتممعية و املقتني باللي 

جممل 188 حصة اجتممعية.
على  ينص  الذي   :83 قرا   قم 
اميلي: تغيير الشكل القمنوني للشركة 
ان بركة دات ااملسؤولية املحدودة 
دات  بركة  الى  واحد  بشريك 

املسؤولية املحدودة.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :81 بند  قم 
84 ان النظمم  اميلي: تعديل الفصل 
االسم�سي الدي ينص على تحويل املقر 

االجتممعي للشركة.
على  ينص  الذي   :82 بند  قم 
ان   87 و   86 تعديل الفصل  اميلي: 
ينصم5  اللدا5  االسم�سي  النظمم 
على املوافقة واملصمدقة على تفويت 

حصص  اسممل الشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بو زازات  بتم يخ 16 يونيو 

2822 تحت  قم 239.
921I

KARIMI CONSEIL

BAHID TRANS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

KARIMI CONSEIL
19 زنقة جشل همبري الخيمم 2 ، 

8888)، اكمدير املغرب
BAHID TRANS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 

52 تجزئة جممل ايت الول  العربي 
بحو8 و عنوانه)ا(  تيكوين 8888)  
املغرب كمصفي )ة( للشركة. 8154) 

ايت الول املغرب.
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قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.15685
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 أكتوبر   17 في  املؤ خ 
ذات  بركة   BAHID TRANS حل 
اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
52 تجزئة جممل ايت  اإلجتممعي  قم 
عنوانه)ا(   و  بحو8  العربي  الول  
8888)  املغرب كمصفي )ة(  تيكوين 
املغرب  الول  ايت   (8154 للشركة. 

نتيجة السشمب املية واقتصمدية.
و عي5:

و  بحو8  العربي   السيد)ة( 
عمم ة  البركة  اد ا   حي  عنوانه)ا( 
اكمدير   (8888 تيكوين   13 بقة   16

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 52 2822 وفي  قم  27 أكتوبر  بتم يخ 
 (8154  - الول   ايت  تجزئة جممل 

ايت الول املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
نونبر   14 بتم يخ  بمنزكم5   االبتدائية 

2822 تحت  قم 2266.

922I

COMPTA UNITED

AUTO ABDELHAMID
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTA UNITED
 AV MOHAMED BEN

 ABDELKRIM KHATTABI BP
 3412 SIDI TALHA، 93000،

TETOUAN MAROC
AUTO ABDELHAMID بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
احمد الخراز زنقة عطم د  قم 19  

تطوا5 93888 تطوا5 املغرب
تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد 

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

317(7

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

القمنو5  إعداد  تم   2822 يونيو   82

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 AUTO : اإلقتضمء بمختصر تسميتهم

.ABDELHAMID

استيراد   : بإيجمز  الشركة  غرض 

قطع غيم  السيم ات

تمجر قطع غيم  السيم ات.

بم ع   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

  19 عطم د  قم  زنقة  الخراز  احمد 

تطوا5 93888 تطوا5 املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

الحميد  عشد  اسنو�سي  السيد 

د هم   188 بقيمة  حصة   1.888   :

للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

الحميد  عشد  اسنو�سي  السيد 

زنقة  الخراز  احمد  بم ع  عنوانه)ا( 

تطوا5   93888  97 االقدام  قم 

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

الحميد  عشد  اسنو�سي  السيد 

زنقة  الخراز  احمد  بم ع  عنوانه)ا( 

تطوا5   93888  97 االقدام  قم 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

يونيو   21 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2822 تحت  قم 1427.

923I

COMPTA UNITED

AMIGOS PLANET
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

COMPTA UNITED

 AV MOHAMED BEN

 ABDELKRIM KHATTABI BP

 3412 SIDI TALHA، 93000،

TETOUAN MAROC

AMIGOS PLANET بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

احمد بنونة تجزئة الشختي اقماة 

النوينو تطوا5 93888 تطوا5 

املغرب

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

32161

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد القمنو5   2822 غشت   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

املحدودة بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

.AMIGOS PLANET

غرض الشركة بإيجمز : االستيراد

التجم ة.

بم ع   : االجتممعي  املقر  عنوا5 

اقماة  الشختي  تجزئة  بنونة  احمد 

تطوا5   93888 تطوا5  النوينو 

املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

السيد اعليلوش عشد الحي :  588 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

 588   : السيد العريفي اسممعيل 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

الحي  عشد  اعليلوش  السيد 

خندق الز بوح بم ع زايو  عنوانه)ا( 

 قم 6) 93888 تطوا5 املغرب.

اسممعيل  العريفي  السيد 

اقماة  بنونة  احمد  بم ع  عنوانه)ا( 

87 93888 تطوا5  83 بقة  كنزة ط 

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

الحي  عشد  اعليلوش  السيد 

خندق الز بوح بم ع زايو  عنوانه)ا( 

 قم 6) 93888 تطوا5 املغرب

اسممعيل  العريفي  السيد 

اقماة  بنونة  احمد  بم ع  عنوانه)ا( 

87 93888 تطوا5  83 بقة  كنزة ط 

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

13 بتنبر  بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2822 تحت  قم 8))1.

924I

IAS CONSULTING

ASIASOY RABAT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

IAS CONSULTING

 Immeuble liberté Rue Al

 bassatine 8ème étage N : 8

 Casablanca ، 20120، Casablaca

Maroc

ASIASOY RABAT  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

الحرية الطمبق الثملث، بقة  قم 5 

28128 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

569(27

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
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اتشوعة  الشركة،  تسمية     -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 ASIASOY RABAT

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

•أنشطة املطمعم

• تقديم الوجشمت بسعر ثمبت

واملطمعم  الخفيفة  •الوجشمت 

والقهوة

جميع  وتوزيع  وبيع  •براء 

املنتجمت الغذائية واملواد األولية

الخمصة بمإلطعمم 

جميع  وبيع  وحيمزة  •استغالل 

االختراع  وبراءات  العمليمت 

التجم ية  والعالامت  والتراخيص 

املطمبخ  واعدات  أدوات  وجميع 

واملطمعم

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 

بقة  الثملث،  الطمبق  الحرية  زنقة 

 قم 5 28128 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

588.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الد هم  اروا5  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

الد هم  الخماس فيمل  بم ع احمد 

الداخلة 73888  داخلة املغرب

- السيد)ة( احمد د اك بصفته)ا(  

زنقة  البركة  حي  عنوانه ب:  والكمئن 

الدا  الشيضمء   28658  279 17  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

 ALM DEVELOP GROUP  -
املحدودة«  املسؤولية  ذات  »بركة 
بصفتهم  والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
18 زنقة الحرية الطمبق الثملث، بقة 
 قم 5 28128 الدا  الشيضمء املغرب. 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 
557945 املمثل الدائم: احمد الريمح 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بصفته)ا(  بمدة  علي  السيد)ة(   -
بم ع   22 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 28278 حسم5   11 بقة  االدا سة 

الربمط املغرب.
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   27 بتم يخ 

.569(27
925I

PREMIUM FINANCE

CAR TINGHIR DU MONDE 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

 CAR TINGHIR DU MONDE 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 75 
اتجر  قم 1 حرف 5 تمانصو ت 
الشطر التمني - 48888 اراكش 

املغرب..
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.117479

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   13 في  املؤ خ 
 CAR TINGHIR DU MONDE  حل
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ  أسمملهم  الوحيد  الشريك 

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
اإلجتممعي  قم 75 اتجر  قم 1 حرف 
5 تمانصو ت الشطر التمني - 48888 
اراكش املغرب. نتيجة لقرا  الشريك 

الوحيد.
و عي5:

بمكي  اسممعيل    السيد)ة( 
د36  يمض  فيال  عنوانه)ا(    و 
تمانصو ت    2 الشطر  تمنصو ت 
48888  اراكش  املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 75 وفي  قم   2822 13 دجنبر  بتم يخ 
تمانصو ت   5 حرف   1 اتجر  قم 
اراكش   48888  - التمني  الشطر 

املغرب..
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   8( بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 7)1445.
926I

PREMIUM FINANCE

BOFAM TRAV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

BOFAM TRAV   بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

ازكيطة اكفمي - 42858 تحنموت 
املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.99(19
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 دجنبر   27 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 BOFAM الوحيد  الشريك  ذات 
 188.888 اشلغ  أسمملهم      TRAV

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

تحنموت   42858  - اكفمي  ازكيطة 

الشريك  قرا    : ل  نتيجة  املغرب 

الوحيد.

دوا   ب  التصفية  اقر  حدد  و 

تحنموت   42858  - اكفمي  ازكيطة 

املغرب. 

و عي5:

و  أكو اي  الحسي5     السيد)ة( 

عنوانه)ا( دوا  ازكيطة اكفمي 42312  

اراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   87 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144544.

927I

DEVERIS CONSULT

ACS INVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DEVERIS CONSULT

 BD BIR ANZARANE MAARIF ،

20100، Casablanca MAROC

ACS INVEST بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 47 بم ع 

لاليمقوت الطمبق الخماس  - 28188 

الدا الشيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.4(81(9

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

كممل   احمد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   158 الشرايبي 

السيد  لفمئدة   حصة   488 أصل 

دجنبر   28 السليمي بتم يخ  نزا    )ة( 

.2822
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هشمم  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتممعية  حصة   158 العلمي  هوير 
488 حصة لفمئدة  السيد  ان أصل 
)ة( علي  هوير العلمي بتم يخ 28 دجنبر 

.2822
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 18 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 123)5).

92(I

بركة األزااي للخدامت ش.ش.م

CODABSI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة األزااي للخدامت ش.ش.م
بم ع الجيش امللكي اقماة السالم 
اكتب  قم 83 ، 93848، تطوا5 

املغرب
CODABSI بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع بن 
احسمين  قم 19 93848 تطوا5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2(22
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CODABSI
-        غرض الشركة بإيجمز: اعممل 

اختلفة
تجم ة

تنظيم األحداث
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
بن احسمين  قم 19 93848 تطوا5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اصطفى   العشم�سي  السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسمهم والكمئن عنوانه ب: 
4 بقة  الطمبق   128 بم ع أز و  قم 

18 93888 تطوا5  املغرب
يمسي5   الصفم   السيد)ة(   -
بصفته)ا( اسمهم والكمئن عنوانه ب: 
 59 بم ع الوزير احمد الصفم   قم 
بمب السعيدة 93888 تطوا5 املغرب

عمر  اإلد ي�سي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  و  اسمهم  بصفته)ا( 
الخماس  احمد  بم ع  ب:  عنوانه 
عمم ة الصفمء  قم 83 طمبق 83  قم 

84 93888 تطوا5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عمر  اإلد ي�سي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بم ع احمد الخماس عمم ة الصفمء 
 93888  84 83  قم  طمبق   83  قم 

تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.2(22
929I

UGGC

SIA MAROC INVEST
بركة املسمهمة

 فع  أسممل الشركة

UGGC
 BOULEVARD AL MASSIRA 97

 AL KHADRA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

SIA MAROC INVEST بركة 
املسمهمة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 219، 
بم ع الز قطوني إقماة البردعي - - 

الدا  الشيضمء املغرب

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي -.

العمم  الجمع  بمقت�سى 

غشت   14 في  املؤ خ  اإلستثنمئي 

الشركة  تم  فع  أسممل   2828

د هم«   18.157.988« قد ه  بمشلغ 

إلى  د هم«   CAPITAL« ان  أي 

»185.157.988 د هم« عن طريق :  

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 84 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

غشت 2822 تحت  قم )2626.

938I

B.EVENT-MEDIA-COMMUNICATION

AL KAOUTAR DELICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

B.EVENT-MEDIA-

COMMUNICATION

 RUE CHRARDA RDC DERB 18

 LOUBILA BOURGOGNE، 0،

CASABLNCA MAROC

AL KAOUTAR DELICES بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

الز قطوني  قم 42 الحي املحمدي  

- - الدا  الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1712(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   28 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ    AL KAOUTAR DELICES

وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

اقرهم اإلجتممعي حي الز قطوني  قم 

- - الدا  الشيضمء  42 الحي املحمدي  

نشمط  وقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

حي  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

الز قطوني  قم 42 الحي املحمدي  - - 

الدا  الشيضمء املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( اكرام    نمصر و عنوانه)ا( 

حي الز قطوني  قم 42 الحي املحمدي  

)ة(  املغرب كمصفي  الدا  الشيضمء   -

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )81)5).

931I

GHALIME MARIAM

CLEAN4YOU SARLAU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

GHALIME MARIAM

 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،

KHOURIBGA MAROC

CLEAN4YOU SARLAU بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 2 

 قم 14 السوق القديم بلوك د زنقة 

21 غشت  - 25888 خريشكة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6841

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2822 دجنبر   23 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

خديجة   )ة(  السيد  تفويت 

احضم  1.888 حصة اجتممعية ان 

أصل 1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 

أيوب ز يشة بتم يخ 23 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخريشكة  بتم يخ 18 فبراير 

2823 تحت  قم 61/2823.

932I
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اكتب املحمسشة

AGROMED INNOVATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة 

اكتب املحمسشة
بم ع عشد الخملق الطريس  قم 21 
الطمبق الثملث ، 62888، النمظو  

املغرب
 AGROMED INNOVATION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي بلوك 73 
سكتو  اسعود بوعرك - 62888 

النمظو  املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.23(91

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 24 ينمير 2823 تمت إضمفة 
إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :
واملنتجمت  االسمدة  وبراء  بيع 

النشمتية
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 14 فبراير 

2823 تحت  قم 5338.

933I

CABINET KHACHIM

MEDTEROUAL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CABINET KHACHIM
 N°9 LOT MABROUKA BIR
 RAMI ، 14000، KENITRA

MAROC
MEDTEROUAL بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )36 بم ع 
احمد الخماس، الطمبق الثمني 
اكتب  قم 4 14888 القنيطرة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(865

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   1(

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MEDTEROUAL

بإيجمز:   الشركة  غرض        -

-التجم ة اإللكترونية

-الشيع على اإلنترنت

-إنشمء اواقع الشيع عبر اإلنترنت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: )36 

بم ع احمد الخماس، الطمبق الثمني 

اكتب  قم 4 14888 القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الشدادي  صفوا5  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: إقماة 

 ( ، بقة   367 عمم ة   183 الكولف، 

14888 القنيطرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الشدادي  صفوا5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 ،  367 عمم ة   183 الكولف،  إقماة 

بقة ) 14888 القنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   81 بتم يخ 

.6(865

934I

ANAMAR FIDUCIAIRE

بيربير فاميلي
BERBER FAMILY  

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ANAMAR FIDUCIAIRE
 AVENUE MED V IMMEUBLE
 HDDA 1 ERE ETAGE ، 45800،

TINGHIR maroc
 BERBER FAMILY  بيربير فمايلي

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم ))1 
حي تيشكم  818)45 تنغير -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4389
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
بيربير  تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

BERBER FAMILY  فمايلي
-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

الز ابي والتصدير و االستراد
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

))1 حي تيشكم  818)45 تنغير -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اليزيد العموني املراني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تنغير   45(88 تيشكم  حي   1((  قم 

املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اليزيد العموني املراني  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تنغير   45(88 تيشكم  حي   1((  قم 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.4389

935I

segex

XATOMA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

segex

 N°28 avenue saint louis rte ain

 chkef 1er etage -fes ، 30000،

fes MAROC

XATOMA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : زنقة 

اشرع بلقصيري املدينة الجديدة 

العمم ة  قم 18 الطمبق 4 املكتب )1 

فم8  - 38888 فم8 املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.73859

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  )8 فبراير  املؤ خ في 

اسؤولية  ذات  بركة   XATOMA

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

اشرع  زنقة  اإلجتممعي  اقرهم 

العمم ة  الجديدة  املدينة  بلقصيري 

فم8    1( املكتب   4 الطمبق   18  قم 

فم8 املغرب نتيجة لعدم   38888  -

تحقيق األ بمح.



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4598

و عي5:

و  بوستى  يوسف    السيد)ة( 

حي   6 الشقة   25 عمم ة م  عنوانه)ا( 

املغرب  فم8   38888 فم8  األزهر 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

زنقة  وفي   2823 فبراير   8( بتم يخ 

الجديدة  املدينة  بلقصيري  اشرع 

العمم ة  قم 18 الطمبق 4 املكتب )1 

فم8 - 38888 فم8 املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم )623.

936I

EXPACT PARTNERS

TROKETRACE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

EXPACT PARTNERS

 Bd Ghandi, 2ème 259

 étage, Casablanca ، 20000،

CASABLANCA Maroc

TROKETRACE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 131 

بم ع أنفم إقماة أزو  اكتب 11 ب 

- الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5726(5

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 13 ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TROKETRACE

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 
الشحري

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 131 

 - 11 ب  بم ع أنفم إقماة أزو  اكتب 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة( : 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( يحيى ااغزا  بصفته)ا( 

بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  بريك 

الحداد  قم  تجزئة  الرابدي  أحمد 

2) تطوا5 93888 تطوا5 املغرب

زيم5  صفوا5  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير   بريك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: بم ع املماو5 د ب القمئد 

املتيوي  قم ) تطوا5 93888 تطوا5 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

زيم5  صفوا5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع املماو5 د ب القمئد املتيوي  قم 

) تطوا5 93888 تطوا5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5726(5

937I

UPSILON

CONSULTING بم ع زاوية 

عمر الخيمم و بم ع عشد الرحيم

بوعشيد، الطمبق الرابع، بقة

  قم28 ، 28258

 الدا  الشيضمء

املغرب

CEFAMILY شركة
التوصية البسيطة

 وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  49 ، 

بم ع أحمد بركمت،

الطمبق السفلي  قم 3 املعم يف

28888 الدا  الشيضمء 

 إعال5 عن تأسيس 

بركة التوصية البسيطة

 قم التقييد في السجل التجم ي :

572345

في  اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

87 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

التوصية البسيطة بمملميزات التملية :

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء، 

.CEFAMILY

 : بإيجمز  الشركة  غرض   -

عن  والتسيير  واإلدا ة  االستحواذ 

طريق تأجير جميع املشمني والعقم ات 

وإصالح  إنشمء  املشنية؛  وغير  املشنية 

وتطوير  وديكو   وتجديد  وصيمنة 

املشمني  جميع  تأجير  املشمني؛  جميع 

وتشغيل  وحيمزة  واملجهزة،  املؤثثة 

وتوزيع وبيع جميع السلع والخدامت 

املعدة للمسمهمة،

في  اشمبر،  غير  أو  اشمبر  بشكل 

الكية  املستأجرة؛  املشمني  تطوير 

وتشغيل جميع الفنمدق واملطمعم ان 

جميع األنواع وجميع الفئمت،

املؤسسمت  جميع   ، أعم  وبشكل 

واملطمعم  بملفنمدق  املتعلقة 

والسيمحة والترفيه وتجم ة الخدامت؛ 

وسيلة  بأي  حصة  على  االستحواذ 

في أي بركة اهمم كم5 الغرض انهم  

أو  أواملطمعم  الفنمدق  وال سيمم 

السيمحة أو الترفيه أو الخدامت؛

عنوا5 املقر االجتممعي : 49، بم ع 

 3 أحمد بركمت، الطمبق السفلي  قم 

املعم يف 28888 الدا  الشيضمء.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 188.888  : اشلغ  أسممل الشركة 

د هم.

 188  : النقدية  الحصص  اشلغ 

اع  العينية  الحصص  اشلغ   - د هم 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم،

بيمنمت حول الشركمء )األشخمص

السيد)ة(   - الطشيعيو5(: 

بصفته)ا(   Elizabeth CALDERON

 rue François  6 والكمئن عنوانه ب: 

 - فرنسم  بم يس   1er 7588(

)األشخمص  الشركمء  حول  بيمنمت 

املعنويو5(:

 HOCEG بركة«  التوصية 

اقرهم  والكمئن  بصفتهم  البسيطة« 

 avenue 135 ب:  اإلجتممعي 
Georges Caustier 66888  قم 

PERPIGNAN فرنسم

التجم ي عند االقتضمء:  السجل 

الدائم:  املمثل   (35371345

األسممء   Grégory Nicolas Dimitri

والعمئلية  الشخصية   CEBRIAN  -

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

 Grégory السيد)ة(   - الغير:  اتجمه 
)ا(بصفته  Nicolas Dimitri  ئيس 

 rue ب:  عنوانه  والكمئن   CEBRIAN

فرنسم   21 Georges Dunyach

.Cabestany 66338
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

572345

93(I

EKILIBRE CONSULTING

ATALS MULTIMATERIAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

EKILIBRE CONSULTING

 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3 BD MOUHAMED BOUZIANE

 RES FARHITINE 16 1ETG APPT

 3، 20450، CASABLANCA

MAROC

ATALS MULTIMATERIAL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي التقى 
بم ع خمم5 الفطواكي و زنقة 9 الحي 

الصنمعي ايت الول - - ايت الول 
املغرب.

 فع  أسممل الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.14483
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2819 أبريل   24 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
ان  أي  د هم«   2.588.888«
 4.888.888« إلى  د هم«   CAPITAL«
اقمصة  إجراء    : طريق  عن  د هم« 
اع ديو5 الشركة املحددة املقدا  و 

املستحقة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يونيو   83 بتم يخ  االبتدائية بمنزكم5  

2819 تحت  قم 9)9.
939I

FIDUCIAIRE EDAKHLA  اكتب حسمبمت الداخلة

شركة زمليط
ste zilmite 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

FIDUCIAIRE EDAKHLA  اكتب 
حسمبمت الداخلة

 قم 19 زنقة الغزالي بلوك ج2 حي 
الداخلة اكمدير ، 8868)، اكمدير 

املغرب
بركة زمليط ste zilmite  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بلوك 18 
 قم 5)2 حي ااهملن ملزا  ايت الول 
انزكم5  - 6158) ايت الول  املغرب .

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.6881
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر  حل   2823 ينمير   11 املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 ste زمليط  بركة  الوحيد  الشريك 
 18.888 اشلغ  أسمملهم     zilmite
د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بلوك 

ايت  ملزا   ااهملن  حي   2(5 18  قم 
الول   ايت   (6158  - انزكم5   الول 

املغرب  نتيجة ل : املنمفسة واشمكل 

في القطمع .

و حدد اقر التصفية ب بلوك 18 
حي ااهملن ملزا  ايت الول   2(5  قم 

انزكم5 - 6158) ايت الول املغرب. 

و عي5:

و  اكو ي  صملح   السيد)ة( 
حي   2(5 18  قم  بلوك  عنوانه)ا( 

ااهملن ملزا  ايت الول انزكم5 6158) 

)ة(  كمصفي  املغرب  الول   ايت 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   81 بتم يخ  االبتدائية بمنزكم5  

2823 تحت  قم 237.

948I

SERVICE COMPTABLE

 ESSAHLI D›ARCHITECTURE

ET DESIGN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SERVICE COMPTABLE

 AL ALYA route principale

 taouima N° 74 arrid nador ،

62828، النمظو  املغرب

 ESSAHLI D’ARCHITECTURE ET

DESIGN  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 

الخملق الطريس  قم 21 62888 

النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

25215

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   12

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 ESSAHLI D’ARCHITECTURE ET

 DESIGN

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الهندسة املعمم ية 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

عشد الخملق الطريس  قم 21 62888 

النمظو  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السهلي  عالء   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

املطم    حي   149 لوتيممد  قم  تجزئة 

62888 النمظو  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السهلي  عالء   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

املطم    حي   149 لوتيممد  قم  تجزئة 

62888 النمظو  املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.25215

941I

PREMIUM FINANCE

 NOOG CONCIERGE

TRAVELS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

  NOOG CONCIERGE TRAVELS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر 

2.116 الطمبق السفلي عمم ة 116 

النخيل 4 الجممعة القروية حربيل 

تمانصو ت - 48888 اراكش 

املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(3721

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 نونبر   87 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

يماينة   )ة(  السيد  تفويت 

النمصري 3.888 حصة اجتممعية ان 

أصل 3.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 

عشدالرحمم5 اد ي�سي بتم يخ 87 نونبر 

.2822

عشدالرحمم5  )ة(  السيد  تفويت 

1.888 حصة اجتممعية ان  اد ي�سي 

أصل 6.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 

احمد احممم بتم يخ 87 نونبر 2822.

عشدالرحمم5  )ة(  السيد  تفويت 

1.888 حصة اجتممعية ان  اد ي�سي 

السيد  لفمئدة   حصة   6.888 أصل 

)ة( عشد الحفيظ  العمراني اإلد ي�سي 

بتم يخ 87 نونبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم )14586.

942I



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4600

PREMIUM FINANCE

NAKHIL AUTO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

NAKHIL AUTO  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم االجتممعي انطقة 

سيدي غمنم الصنمعية 5-3 - 
48888 اراكش املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(9(71

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   81 في  املؤ خ 
نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :
إصالحمت ايكمنيكية.

تمجر العجالت
تركيب و تفكيك واوازنة و توازي 

العجالت
و  )اصالح  السيم ات  هيمكل   

تصنيع(
 اصالحمت كهربمئية )السيم ات(.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145877.
943I

Ste fiduciaire Bennani

KAZO.M2
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Ste fiduciaire Bennani
 Rue De Soudan Apprt 6 VN ، 48

30000، Fes Maroc
KAZO.M2 بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة في 

الطمبق السفلي بم ع االسممعلية 2) 
زنقة الشيرو الزهو  1 فم8 38888 

فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75451

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

KAZO.M2
-        غرض الشركة بإيجمز:  اقمول 

أعممل اتنوعة وأعممل بنمء

 التجم ة 

االستيراد والتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 

في الطمبق السفلي بم ع االسممعلية 
فم8   1 الزهو   الشيرو  زنقة   (2

38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

8.888) د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

دفميلي  اجدة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسيرة والكمئن عنوانه ب: 
الشيرو  زنقة   (2 االسممعلية  بم ع 

الزهو  1 فم8 38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

دفميلي  اجدة  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الشيرو  زنقة   (2 االسممعلية  بم ع 

الزهو  1 فم8 38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.75451
944I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

ONE RESIDENCES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
ONE RESIDENCES  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي طنجة 47 
بم ع الحسن الثمني الطمبق 2  قم 5. 

98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
135185

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  
83 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 ONE بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 RESIDENCES
 - غرض الشركة بإيجمز:          -

الترويج العقم ي.
أو  امتلكمت  على  -االستحواذ 
اصملح في أي بركمت أو اؤسسمت 

اممثلة أو اختلفة.
واالستيراد  والشيع  الشراء   -
والسمسرة  والتمثيل  والتصدير 
داخل وخم ج جميع املنتجمت واملواد 

واملعدات واآلالت.

املتنوعة  بمألعممل  القيمم   -
الطرق  وأعممل  املشمني  وتقسيم 

وإنشمء  ود اسة  والطالء  والسشمكة 

التقسيممت والطرق وإنشمء املسم ات 

والتجهيزات  الشنمء  أعممل  وجميع 

الهندسية األخرى املدنية بشكل عمم.

- تقسيم األ ض بشكل عمم.

- اقتنمء جميع العقم ات املشنية أو 

املزاع إنشمؤهم وبيعهم.

إنشمء جميع املشمني لالستخدام   -

السكني  أو  الصنمعي  أو  التجم ي 

عن  سواء  املشمني  هذه  وتشغيل 
أخرى  طريقة  بأي  أو  اإليجم   طريق 

إلى  تقسيمهم  الخصوص  وجه  وعلى 

طوابق وبقق بهدف تشغيلهم في إطم  

قواني5  تنظم  التي  النمفذة  القواني5 

امللكية املشتركة بمملغرب.
- التقديم أو املشم كة في أي سوق 

أو طلب عطمءات بمإلبم ة إلى األبيمء 

املذكو ة أعاله

العمليمت  جميع   ، عمم  بشكل 

أو  اململية  أو  التجم ية  أو  الصنمعية 

املتعلقة بشكل  العقم ية  أو  املنقولة 

بمألنشطة  اشمبر  غير  أو  اشمبر 

املذكو ة أعاله أو التي ان املحتمل أ5 

تعزز تطوير الشركة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: طنجة 

 2 الطمبق  الثمني  الحسن  بم ع   47
 قم 5. 98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ     -

188.888 د هم

اشلغ الحصص العينية اع       -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( ال يني اريم بصفته)ا( 

طنجة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسيرة 

98888 طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( ال يني اريم بصفته)ا( 
طنجة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

98888 طنجة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.135185

945I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

 STE NOUVELLE DE
 DISTRIBUTION AVICOLE

 DE DETROIT SARL
 par abréviation

SONAVIDET «
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة 

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
 STE NOUVELLE DE

 DISTRIBUTION AVICOLE DE
 DETROIT SARL par abréviation

SONAVIDET «  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي طنجة ، 
املنطقة الصنمعية ، طريق تطوا5 3 
، قطعة 3). - 98888 طنجة املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.47473
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   87 في  املؤ خ 
نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :
اسلخ للدجمج املذبوح.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   17 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

. 2823 تحت  قم 262938 

946I

FIDUCIAIRE CONSULTING AKABBAL SARL

HEAVEN SEVEN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

 FIDUCIAIRE CONSULTING
AKABBAL SARL

 TANGER  47 AVENUE HASSAN
 2 RDC N°13 ، 90000، TANGER

Maroc
HEAVEN SEVEN  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي طنجة ، 
بم ع العشمق ، إقماة تسليم  قم 

6. - 98888 طنجة املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(7621

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  38 دجنبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم     HEAVEN SEVEN
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
العشمق  بم ع   ، طنجة  اإلجتممعي 
 98888  -  .6 تسليم  قم  إقماة   ،
طنجة املغرب نتيجة ل : - الحل املشكر 
 HEAVEN SEVEN SARL  * للشركة 
»، اعتشمً ا ان هذا اليوم ، وتصفيتهم 
ان النظمم   34 و   33 وفًقم للممدتي5 
األسم�سي واكم5 التصفية هو املكتب 

املسجل للشركة املذكو ة..
 ، و حدد اقر التصفية ب طنجة 
بم ع العشمق ، إقماة تسليم  قم 6. 

- 98888 طنجة املغرب. 
و عي5:

ال يني  السيدة   جمء    السيد)ة( 
طنجة   98888 طنجة  عنوانه)ا(  و 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
ال يني  اريم   السيدة   السيد)ة( 
طنجة   98888 طنجة  عنوانه)ا(  و 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 262948.

947I

PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

إنشمء فرع تمبع للشركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

YAYA ALI MODELE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

احمد السمد8 انم ة اول اليت 

لوكمل الوحدة 1,13 -  48888  

اراكش  املغرب.

إنشمء فرع تمبع للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.49687

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 82 ينمير 2823 تقر  إنشمء 

التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  

بملعنوا5 عمم ة غوندافي  الكمئن  و   -

و  او يتمنيم  زنقة  زاوية   2 و   1  قم 

زاوية  ،سمبقم   بم ع احمد الخماس 

بم ع   امنجي5 وبم ع دكملة - 48888 

طرف  ان  املسير  و  املغرب  اراكش 

السيد)ة( امامد هشمم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   28 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145867.

94(I

COMPTAMEK

DOMAINE AL OTMANI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

COMPTAMEK

 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC

DOMAINE AL OTMANI بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املتجر 1 

جممعة آيت نعمم5 التعمونية آيت 

سعيد احمفظة الحمجب 51886 

الحمجب -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(335

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DOMAINE AL OTMANI

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االستغالل الفالحي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: املتجر 

1 جممعة آيت نعمم5 التعمونية آيت 

 51886 الحمجب  احمفظة  سعيد 

الحمجب -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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احمد  العثممني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
عفرا  بم ع  اوندا  املطم تجزئة  كو 
 84 ،بقة  قم  اليمسمي5  ب  عمم ة 

النمظو  62818  النمظو  املغرب
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  العثممني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
عفرا  بم ع  اوندا  املطم تجزئة  كو 
 84 ،بقة  قم  اليمسمي5  ب  عمم ة 

النمظو  62818  النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.5(335

949I

Société somicoc

شركة ط ج غ برو
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Société somicoc
 Rue Abbas mssadi appt 2  VN

Fes، 30000، Fes Maroc
بركة ط ج غ برو بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 9 

تجزئة  سوبرانو د 2 إقماة يمسمي5 
بم ع ابن الخطيب الطمبق األ �سي                       

- 38888 فم8 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.6(823

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   18 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الحق   عشد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة اجتممعية ان   6.788 عزوزي 
السيد  48.888 حصة لفمئدة   أصل 
ينمير   18 بتم يخ  الحشيب حسني  )ة( 

.2823

الحق   عشد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   3.358 عزوزي 

السيد  48.888 حصة لفمئدة   أصل 

 18 بتم يخ  يوسف عشد الرسول  )ة( 

ينمير 2823.

الحق   عشد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   1.888 عزوزي 

السيد  48.888 حصة لفمئدة   أصل 

عشد املجيد عشد الرسول بتم يخ  )ة( 

18 ينمير 2823.

يمزاي  اراد   )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   2.358 ستيتو 

السيد  48.888 حصة لفمئدة   أصل 

عشد املجيد عشد الرسول بتم يخ  )ة( 

18 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6386/2823.

958I

STE HTCPRO SARL

DECOHOME SACHERIE
إعال5 اتعدد القرا ات

STE HTCPRO SARL

 ANGLE RUE MLY

 ABDERRAHMANE ET RUE

 HASSAN BEN TABIT BUREAU

N°1، 14000، KENITRA MAROC

DECOHOME SACHERIE »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 15 زنقة 

سشو  قم 5 الطمبق الثمان إقماة 

البوب - 14888 القنيطرة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.51839

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   28 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

- تغيير النشمط األسم�سي

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

- تغيير عنوا5 الشركة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 3: الذي ينص على اميلي: 
وتجم ة  تصنيع   : الشركة  نشمط   -

األكيم8
بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 
عنوا5 الشركة : قطعة 46 أ املنطقة 

الصنمعية برااي القنيطرة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 94434.

951I

IBK Consulting

TOMOUR EL KHEIR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

IBK Consulting
 Avenue Al mouqawama

 Immeuble Yassmine Bloc A
 Etage 6 Bureau 67 ، 80000،

Agadir Maroc
TOMOUR EL KHEIR بركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ب 4  قم 
3 عمم ة  قم 1اشروع تدا ت بم ع 

الجيش امللكي - 8838) اكمدير 
املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3((77
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  87 فبراير  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ    TOMOUR EL KHEIR
وعنوا5  د هم   388.888  أسمملهم 
عمم ة   3 4  قم  اقرهم اإلجتممعي ب 
الجيش  تدا ت بم ع  1اشروع   قم 
8838) اكمدير املغرب نتيجة   - امللكي 

ل : تقسيم الشركة.
 4 ب   : و حدد اقر التصفية ب  
تدا ت  1اشروع  عمم ة  قم   3  قم 
8838) اكمدير  بم ع الجيش امللكي - 

املغرب. 

و عي5:
املهمجري  السعيد   السيد)ة( 
تونس  زنقة   37 عنوانه)ا(  قم  و 

املفرب  اكمدبر   (8888 االقماة   حي 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  بمكمدير   التجم ية 

2823 تحت  قم 128538.

952I

SMT CONSULTING

لوفيغ بلي
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SMT CONSULTING

اقماة الداكي  قم 6 بقة  قم 1 الحي 

الشتوي اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب

لوفيغ بلي  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

الحديقة الكبرى بقة  قم 38 بم ع 

ابن عمئشة  48888 اراكش  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

14(868

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )1 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

لوفيغ بلي 

-        غرض الشركة بإيجمز: تسيير 

املقمهي و املنتجعمت السيمحية   

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة 

38 بم ع  الحديقة الكبرى بقة  قم 

ابن عمئشة  48888 اراكش  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99.
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الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اند ي او يس جمك  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(   البي  

البوفمي كوم  14528 كوم  فرنسم 

السيد)ة(  وايم5  وام5   -

بصفته)ا(   جوزيف   جوستمف 

 14528 ام�سي   ب:  عنوانه  والكمئن 

ام�سي  فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اند ي او يس جمك  السيد)ة(   -

البي  بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه 

ب: البوفمي كوم  14528 كوم  فرنسم 

السيد)ة(  وايم5  وام5   -

جوستمف جوزيف  بصفته)ا( اسير 

 14528 ام�سي   ب:  عنوانه  والكمئن 

كوم  فرنسم 
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.14(868

953I

إئتممنيمت الد يوش

Société RAYAN›S TAXI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

إئتممنيمت الد يوش

بم ع عالل بن عشد هللا  قم )4 ص 

ب 2)6، 92888، العرائش املغرب

Société RAYAN’S TAXI بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

النجمة  قم 34 92888 العرائش

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

73(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Société RAYAN’S TAXI

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الركمب، املسمفرين بسيم ة االجرة 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: تجزئة 

النجمة  قم 34 92888 العرائش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نو ة  املزجلدي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

العرائش   92888  34 النجمة  قم 

املغرب

وجدا5  السيد)ة(  كيك   -
والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

العرائش   92888 النجمة  حي   34

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

نو ة  املزجلدي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 92888  34 النجمة  قم  تجزئة  ب: 

العرائش املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.73(1

954I

.sté. fidev SARL - A.U

ضـــيـعـة الـهـنـــاء
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

.sté. fidev SARL - A.U
اكنم8 - )49 اديو  اجداد ابني 
ااحمد ، 58888، اكنم8 املغرب

ضـــيـعـة الـهـنـــمء بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اتجر  قم 
15 اكر ، زنقة عقشة ابن نمفع – 

)م.ج(. 58888 اكنم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5(273

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: ضـــيـعـة 

الـهـنـــمء
بإيجمز:  الشركة  غرض    -
 - املتمجرة،   - الفالحي،  االستغالل 

أبغمل اختلفة
)التجم ة في الوقود(،  احطة غمز 
االستراحة،  )بمحة  ترفيهي  اجمع   -
حديقة األلعمب لألطفمل و اسشح(.                                
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اتجر 
 قم 15 اكر ، زنقة عقشة ابن نمفع – 

)م.ج(. 58888 اكنم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السشمعي   غيتة  السيد)ة(   -

 ،12 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 -  14 عمم ة  قم  السوسن،  اقماة 

ويسال5 58888 اكنم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة(  عشد السالم السشمعي  

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
)م.ج(.   – زنقة عقشة ابن نمفع   ،15

58888 اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.5(273

955I

mohammed boumzebra

RABA-WAT-AGRI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة بريك

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

RABA-WAT-AGRI  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حد البراديم 

- 23288 الفقيه بن صملح املغرب.

وفمة بريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5225

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في )8 فبراير 2823 تم اإلعالم 

و  والتمتي  الحشيب  الشريك  بوفمة 

 
ً
تشعم الو ثة  على  حصصه  توزيع 

دجنبر   22 في  املؤ خ  اإل اثة  لرسم 

2828 بملشكل األتي :
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 63   ، زوبيدة همبمي   السيد)ة( 

حصة .

 175   ، والتمتي   ااي5  السيد)ة( 

حصة .

 (7   ، والتمتي   غيثة  السيد)ة( 

حصة .

  ، والتمتي   الحوة  بن  السيد)ة( 

175 حصة .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ  االبتدائية بملفقيه بن صملح  

28 فبراير 2823 تحت  قم 55.

956I

MA GLOBAL CONSULTING

DELASSUS

بركة املسمهمة

استمرا  نشمط الشركة

DELASSUS »بركة املسمهمة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 38 بم ع 

عشدالرحيم بوعشيد الوازيس - 

الدا الشيضمء املغرب.

»استمرا  نشمط الشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.7217

خمص  عرفي  عقد  بمقت�سى 

، قر    2823 فبراير   83 اؤ خ بتم يخ 

الجمع العمم االستثنمئي للمسمهمي5 

والتأكيد  االستغالل  استمرا ية 

على أنه ليست هنمك حمجة إلى حل 

األاوال  أ5  ان  الرغم  على  الشركة 

ان  بع  أقل  للشركة  الخملصة 

 أسمملهم.      

بمحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

الدا  الشيضمء بتم يخ 22 فبراير 2823 

تحت  قم 74)59) 

957I

PREMIUM FINANCE

YAYA ALI MODELE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنشمء فرع تمبع للشركة

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

YAYA ALI MODELE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
احمد السمد8 انم ة اول اليت 
لوكمل الوحدة 1,13 - 48888 

اراكش املغرب.
إنشمء فرع تمبع للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.49687

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 82 ينمير 2823 تقر  إنشمء 
التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  
و  ب12  بملعنوا5 اتجر,  الكمئن  و   -
 ، اركز التسوق ارجم5 انم ة  ب13  
بم ع عشد الكريم الخطمبي  - 48888 
طرف  ان  املسير  و  املغرب  اراكش 

السيد)ة( امامد هشمم.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145867.
95(I

HORICOM

 IMMOBILIERE EL
MEKNASSIA V

بركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 IMMOBILIERE EL MEKNASSIA
V بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : حي 

هم و5 الربيد - - اكنم8 املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.167(7

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  28 بتنبر  املؤ خ في 

 IMMOBILIERE EL MEKNASSIA

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة   V

د هم   7.588.888 اشلغ  أسمملهم 

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي هم و5 

نتيجة  املغرب  اكنم8   -  - الربيد 

ألزاة القطمع.

و عي5:

و  ايموني  جممل   السيد)ة( 

حي املسيرة بم ع السمم ة  عنوانه)ا( 
املغرب  وجدة   68888  25  قم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 28 بتنبر 2822 وفي )2 تجزئة 

العشدالوية سيدي سعيد  - - اكنم8 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 1743.

959I

HORICOM

AL ARABIA LILISTITMAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

AL ARABIA LILISTITMAR بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

أطلس  قم 21 الطمبق األ �سي توالل 

- 58888 اكنم8 املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.57557

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   17 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( لحسن تشيكت 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   5.888
)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   5.888
اليم8 الوافي بتم يخ 17 فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 59).

968I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

سودريبور
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
سود يشو  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 248  
الطمبق اال �سي تجزئة القرويي5 

طريق عي5 الشقف فم8 - 38888 
فم8 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.4(933

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  28 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ  سود يشو    الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 
الطمبق    248 اإلجتممعي  اقرهم 
القرويي5 طريق عي5  تجزئة  اال �سي 
الشقف فم8 - 38888 فم8 املغرب 

نتيجة ل : القفل النهمئي للشركة.
  248 ب  التصفية  اقر  حدد  و 
القرويي5  تجزئة  اال �سي  الطمبق 
 38888  - طريق عي5 الشقف فم8 

فم8 املغرب. 
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و عي5:
اد يرز و  السيد)ة( عشد الرحيم   
امللكي  قم  الجيش  بم ع  عنوانه)ا( 
 93888 تطوا5   2 بقة   1 ط   646

تطوا5 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية : 
248  الطمبق اال �سي تجزئة القرويي5 

طريق عي5 الشقف فم8
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم )638.

961I

HORICOM

ARMATRAV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
ARMATRAV بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
البسمتي5 توسيع 2 الطمبق الثمني 
 قم 7 البسمتي5 - 58888 اكنم8 

املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.53649

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  14 فبراير  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم    ARMATRAV
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
توسيع  البسمتي5  تجزئة  اإلجتممعي 
 - البسمتي5   7 الثمني  قم  الطمبق   2
 : ل  نتيجة  املغرب  اكنم8   58888

أزاة القطمع.
تجزئة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
البسمتي5 توسيع 2 الطمبق الثمني  قم 
7 البسمتي5 - 58888 اكنم8 املغرب.

 و عي5:

و  الشعقملي  احمد    السيد)ة( 
البسمتي5   7 2  قم  توسيع  عنوانه)ا( 

)ة(  58888 اكنم8 املغرب كمصفي 

للشركة.

و  الشعقملي  اعمد   السيد)ة( 

توسيع  البسمتي5  تجزئة  عنوانه)ا( 

 58888 البسمتي5   7 انزل  قم   2

اكنم8 املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 1739.
962I

SOCOGESE

MAK CENTER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

SOCOGESE
بم ع ولي العهد إقماة اوالي الكمال 

فم8 ، 38888، فم8 املغرب
MAK CENTER بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكمتب 
الربيع، زاوية زنقة عشد الخملق 
طو يس و زنقة ابراهيم  وداني، 
الطمبق 6  قم 41. - 38888 فم8 

املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.56317

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
  MAK CENTER الوحيد  الشريك 
د هم   188.888,88 اشلغ  أسمملهم 
اكمتب  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 
الخملق  عشد  زنقة  زاوية  الربيع، 

ابراهيم  وداني،  زنقة  و  طو يس 
فم8   38888  -  .41 6  قم  الطمبق 

املغرب نتيجة ل : توقف النشمط.

اكمتب  التصفية ب  اقر  و حدد 

الخملق  عشد  زنقة  زاوية  الربيع، 

ابراهيم  وداني،  زنقة  و  طو يس 

فم8   38888  -  .41 6  قم  الطمبق 

املغرب. 

و عي5:

و  بوا ايو5   كيفي5   السيد)ة( 

 9Rue de la Tour Corbas )عنوانه)ا

فرنسم كمصفي  كو بم8      69968

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6336/2823.

963I

املغتي سعيدة

نوفيل بالست
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

املغتي سعيدة

17 زنقة بنكيط بقة 4 ص.ب 

261 الرابدية ، 52888، الرابدية 

املغرب

نوفيل بالست بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر 

اوالي احمد الخنك الربيدية 

52888 الربيدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

16699

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

نوفيل  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

بالست

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

تصنيع املنتجمت الشالستيكية

- التصدير و االستيراد

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

قصر اوالي احمد الخنك الربيدية 

52888 الربيدية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد عزيز بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب:  قم 55 زنقة بيخ 

52888 الربيدية  االسالم الربيدية 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد عزيز بصفته)ا( 

 55 ب:  قم  عنوانه  والكمئن  اسير 

زنقة بيخ االسالم الربيدية 52888 

الربيدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.16699

964I
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BUREAU JANA SAMIA CONSEILS

LAYANE BUSINESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 BUREAU JANA SAMIA

CONSEILS

399 الطمبق 2 اكتب 5 تجزئة جنة 

الزيتو5 1 بنسودة فم8 ، 38888، 

فم8 املغرب

LAYANE BUSINESS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 13 زنقة 

عشد الكريم بنجلو5 عمم ة ابرف 

الطمبق االول  قم 11 38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75581

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LAYANE BUSINESS

-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

االتصمالت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
زنقة عشد الكريم بنجلو5 عمم ة   13

ابرف الطمبق االول  قم 11 38888 

فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سكينة  سقمط  السيد)ة(   -
فم8  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
سكينة  سقمط  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فم8 38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.75581
965I

fiduciaire douiri

ODIACO MEDIA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 اسير جديد للشركة

« ODIACO MEDIA  « :بـركـة
بركة ذات اسؤولية احدودة 

الرأسممل االجتممعي:90.000،00 
د هم

املقر االجتممعي:15 بم ع األبطمل 
بقة  قم 11 الطمبق الثملث أكدال 

الربمط 
تعـديـل 

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
بملربمط،   2823 فبراير   8( املؤ خ في 
 ”ODIACO MEDIA“قر  اسير بركة

ش.م.م، ام يلي:
 تعي5 اسير حديد:

- بعد قشول استقملة السيد حسن 
لشخم  تم تعي5 السيد أسماة أوحمجي 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
جديد  كمسير   AE161915  قم 

للشركة 
قمنو5  ان   12 الفصل  تعديل 

الشركة.
كتمبة  لدى  القمنوني  اإليداع  تم 
بملربمط  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
تحت  قم:   21/82/2823 بتم يخ 

.133474
966I

املغتي سعيدة

مرزوكة ادفونتور
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

املغتي سعيدة

17 زنقة بنكيط بقة 4 ص.ب 

261 الرابدية ، 52888، الرابدية 

املغرب

ارزوكة ادفونتو  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي قصر 

ارزوكة الشرقية جممعة الطمو8 

الريصمني  52282 الريصمني -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

16785

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ارزوكة ادفونتو 

-        غرض الشركة بإيجمز: تنظيم 

الرحالت والجوالت السيمحية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: قصر 

الطمو8  جممعة  الشرقية  ارزوكة 

الريصمني  52282 الريصمني -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

وعديدو  الزهرة  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

النهضة ا فود 52288 ا فود املغرب.

العمراوي  احمد  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

النهضة ا فود 52288 ا فود املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

وعديدو  الزهرة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ا فود   52288 ا فود  النهضة  حي 

املغرب
العمراوي  احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

ا فود   52288 ا فود  النهضة  حي 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.16785

967I

CONSTRUCTION PLOMBERIE FINITION

 CONSTRUCTION
PLOMBERIE FINITION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 CONSTRUCTION PLOMBERIE

FINITION

61 بم ع اللة يمقوت زاوية اصطفى 

املعمني الطمبق 2 الرقم 5) ، 

28888، الدا  الشيضمء املغرب

 CONSTRUCTION PLOMBERIE

FINITION بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 61 بم ع 

اللة يمقوت زاوية اصطفى املعمني 

الطمبق 2 الرقم 5)  - الدا  الشيضمء 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571((3
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في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   17

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 CONSTRUCTION PLOMBERIE

FINITION

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

خدامت الشنمء

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 61 

اصطفى  زاوية  يمقوت  اللة  بم ع 

الدا    -   (5 الرقم   2 املعمني الطمبق 

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

القر8  املهدي  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

عي�سى  سيدي  الرحمم5  عشد  ايت 

الركراكي  44888 الصويرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

القر8  املهدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

دوا  ايت عشد الرحمم5 سيدي عي�سى 

الركراكي 44888  الصويرة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.571((3

96(I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

BELAJI IMPORT EXPORT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 L’ORIENTATION DE

COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB

 ELMOUTANABI LOTS WALILI

 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC

BELAJI IMPORT EXPORT بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 183، 

تجزئة جني5 بم ع الوفمء طريق 

صفرو فم8 - 38888 فم8 اململكة 

املغربية.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.36649

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   2( املؤ خ في 

بركة   BELAJI IMPORT EXPORT

اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

تجزئة   ،183 اإلجتممعي  قم  اقرهم 

جني5 بم ع الوفمء طريق صفرو فم8 

- 38888 فم8 اململكة املغربية نتيجة 

لعدم استأنمف نشمط الشركة.

و عي5:

و  بملعمجي  سعيد   السيد)ة( 
تجزئة الرابدية   182 عنوانه)ا(  قم 

 38888 طريق عي5 الشقف فم8   2

)ة(  كمصفي  املغربية  اململكة  فم8 

للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ )2 ينمير 2823 وفي  قم 183، 

طريق  الوفمء  بم ع  جني5  تجزئة 

فم8 اململكة   38888  - صفرو فم8 

املغربية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6258.

969I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

HASBATRA

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 CABINET COMPTABLE

AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage  Plataux

 Bureau Hatim n°02 rue Melilia

VN SAFI، 46000، SAFI MAROC

HASBATRA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الــرقم 

13 زنققة اململكــة حي املستشفــــى - 

46888 اسفي املغـــرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.12(31

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   17 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

خليــل حجيـــب  )ة(  تفويت السيد 

ان  اجتممعية  حصة   166 هضمــــي 

)ة(  السيد  333 حصة لفمئدة   أصل 

فبراير   16 احمــــد األنصــــــــــــم ي بتم يخ 

.2823

الــزاـــم5  بديـــع  )ة(  السيد  تفويت 

حصة اجتممعية ان   167 هضمــــي  

)ة(  السيد  334 حصة لفمئدة   أصل 

فبراير   16 بتم يخ  الحــمتمي  هشـــمم 

.2823

أحمـــــد  )ة(  السيد  تفويت 

166 حصة اجتممعية ان  اسشـــميطي 

)ة(  السيد  333 حصة لفمئدة   أصل 

 قيــــة الشـــرفي بتم يخ 16 فبراير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   22 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1442.

978I

FIDUNIVERSEL

MT AMENAGEMENT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUNIVERSEL

 AVENUE HASSAN SEGHIR 33

 CASABLANCA، 20030،

CASABLANCA MAROC

MT AMENAGEMENT بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 345 املسم  

طريق اسفي  -  48188 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

131345

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 17 

بركة  تأسيس  تقر    2822 غشت 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 MT تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

AMENAGEMENT

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

اتنوعة للشنمء / استيراد وتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 345 

املسم  طريق اسفي  -  48188 اراكش

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

العينية  اشلغ الحصص          -

لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف  اع 

188.888 د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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الدوغي   عشدهللا   السيد)ة(   -

 75 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

18 فمل  85 بقة  امر اونطي5 طمبق 

الدا   الدا  الشيضمء   28398 فلو ي 

الشيضمء

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

- MT AMENAGEMENT »بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

اقرهم  والكمئن  بصفتهم   الوحيد« 

طريق  املسم    345 ب:  اإلجتممعي 

املغرب  قم  اراكش   48188 اسفي 

االقتضمء:  عند  التجم ي  السجل 

عشدهللا  الدائم:  املمثل   131345

الدوغي  

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الدوغي   عشدهللا  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 18 بقة   85 امر اونطي5 طمبق   75

الشيضمء  الدا    28398 فلو ي  فمل 

الدا  الشيضمء
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 دجنبر   86 بتم يخ 

.131345

971I

mohammed boumzebra

OUM SALMA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

OUM SALMA بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي تجزئة 

الزهو  بلوك 7 الرقم 289 - 23288 

الفقيه بن صملح املغرب

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3675

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 25 ينمير 2823 تمت إضمفة 

إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :

اقمول لوازم اكتبية - تمجر.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

بتم يخ  االبتدائية بملفقيه بن صملح  

16 فبراير 2823 تحت  قم 52.

972I

ficogedek sarl au

SICOSTEEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

SICOSTEEL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 38 

اكر  زنقة ) حي االام5 اكنم8 

58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(355

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SICOSTEEL

-        غرض الشركة بإيجمز: انتمج 

اواد الشنمء

بيع اواد الشنمء

التصدير واالستيراد
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

حي االام5 اكنم8   ( اكر  زنقة   38

58888 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
خملد لشمق بصفته)ا(   السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب: تجزئة كريمة  قم 

89 خنيفرة . خنيفرة املغرب
السملك  السيد)ة(  بيد   -
والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  
94 املنظر الجميل 3 اكنم8 . اكنم8 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
خملد لشمق بصفته)ا(  السيد)ة(   -
تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
خنيفرة   . خنيفرة   89 كريمة  قم 

املغرب
السملك  السيد)ة(  بيد   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 . اكنم8   3 املنظر الجميل   94  قم 

اكنم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.5(355
973I

CABINET COMPTABLE AMRAOUI

DABCHA BATIMENT
إعال5 اتعدد القرا ات

 CABINET COMPTABLE
AMRAOUI

 Bur. 09 2ème étage  Plataux
 Bureau Hatim n°02 rue Melilia
VN SAFI، 46000، SAFI MAROC
DABCHA BATIMENT »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الــرقم 
7)1 زنقة حراوش حي الشهجـــة 
اجـــزولة  - 46888 اسفي املغــــرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.11547
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   26 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
 1888 تفويت  على  املصـــمدقة  تمت 
 1888 أصل  ان  اجتممعية  حصة 
حصة في الكية السيد عدودي نبيــل 

لفمئدة السيد د دو ي حميــــــــد  
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تغيير املقر اإلجتممعي للشــركة ان دوا  
 كراكة الجممعة الترابية خط ازكـــم5 
زنقة حراوش   1(7 اسفي إلى الـرقم 

حي الشهجة اجزولة اسفي
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
تعيي5 السيد د دو ي حميــــــــد اسييرا 
و  احددة  غير  ملدة  للشركة  وحيدا 
إعفـــمء السيد نبيل عدودي ان اهـــمم 

التسيير
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 
للشركة  التجم ي  النشــمط  توسيــع 

بمضمفة أبغـــمل الفالحة و الغمبمت
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم الشند  قم:83: الذي ينص 
على اميلي: يتمثل اوضوع الشركة في 
: أبغمل الفالحة و الغمبمت - االبغمل 
العماة و بنمء الطرق- التجم ة العماة 

........ )الشمقي بدو5 تغيير(
بند  قم الشند  قم:84: الذي ينص 
االجتممعي  املقر  حدد  اميلي:  على 
للشركة في : الـرقم 7)1 زنقة حراوش 
حي الشهجة اجزولة اسفي........ )الشمقي 

بدو5 تغيير(
الذي  الشند  قم:86:  بند  قم 
اشلغ  تقديم  تم  اميلي:  على  ينص 
188.888 د هم في  أ8 امل الشركة 
انذ تأسيسهم و خالل عملية تفويت 
الحصص التي تمت  كلهم تعود للسيد 

د دو ي حميد .
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بند  قم الشند  قم 87: الذي ينص 
على اميلي: تم تحديد  أسممل الشركة 
في اشلغ امئة الف د هم اقسمة الى 
امئة  بمشلغ  اجتممعية  حصة  الف 
د هم للحصة كلهم في الكية السيد 

د دو ي حميد
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم 1486.

974I

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF

 STE SAHARA GOLD WORK
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDUCIAIRE SALHI ABDELLATIF
 RUE EL HOURIA N°49
 ERRACHIDIA ، 52000،

ERRACHIDIA MAROC
 STE SAHARA GOLD WORK
SARL  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

اال �سي 59 زنقة 11 حي تم كة 
الجديدة الرابيدية  - الرابيدية  -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

16723
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-     تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 SAHARA GOLD WORK SARL
-        غرض الشركة بإيجمز: اعممل 

اختلفة 
تجم ة 

-   عنوا5 املقر االجتممعي: الطمبق 
تم كة  حي   11 زنقة   59 اال �سي 

الجديدة الرابيدية  - الرابيدية  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

كرواي  الحق  عشد  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

حي تم كة الجديدة   59 11  قم  زنقة 

الرابيدية    52888 الرابيدية  

املغرب 

قدو ي  اصطفى  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

قصرالثرعة الجرف  52358  الجرف  

املغرب 

جشمبرة  السيد)ة(  ضوا5   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

 93888 تطوا5    631 تمودة  قم 

تطوا5  املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

كرواي  الحق  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي تم كة الجديدة   59 11  قم  زنقة 

الرابيدية    52888 الرابيدية  

املغرب 

جشمبرة  السيد)ة(  ضوا5   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

ب: تجزئة تمودة  قم 631 تطوا5   

 93888 تطوا5  املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.16723

975I

tob travaux divers

PRESAHARA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

tob travaux divers

حي ولي العهد زنقة الليمو5  قم 

الدا  11 العيو5 العيو5، 78888، 

العيو5 املغرب

PRESAHARA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي املستودع 

بطريق املينمء الطريق الوطني  قم 81 

عند النقطة الكيلواترية 14 املر�سى 

العيو5  - املر�سى العيو5  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44757

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PRESAHARA

-        غرض الشركة بإيجمز:  أعممل 

التنظيف  والبستنة;   التنظيف 

والصيمنة الدو ية للمشمني ، وتنظيف 

واألسقف  والجد ا5  األ ضيمت 

 ، والغشم    ، النوافذ  وتنظيف   ،

والتنظيف بملضغط العملي ، وتجريد 

بمستخدام  والتنظيف   ، األ ضيمت 

وغسيل   ، الغمز  تنقية  أجهزة 

السيم ات ، التنظيف الصنمعي وجمع 

النفميمت الصلشة ،

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الطريق  املينمء  بطريق  املستودع 

النقطة  عند   81 الوطني  قم 

 - العيو5   املر�سى   14 الكيلواترية 

املر�سى العيو5  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السيد)ة( حسن ونير بصفته)ا(    -

والكمئن عنوانه ب: حي النهضة بم ع 

املر�سى   (1 الخماس  قم  احمد 
العيو5   املر�سى   78888 العيو5  

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة( حسن ونير بصفته)ا(   -

اسير والكمئن عنوانه ب: حي النهضة 

بم ع احمد الخماس  قم 1) املر�سى 
العيو5   املر�سى   78888 العيو5  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.44757

976I

ACCOUN-TAX SERVICES

HELAOUTAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ACCOUN-TAX SERVICES

 RUE IBN TOUMERT IMM

 BELKZIZ N° 10 GUELIZ ،

40000، MARRAKECH MAROC

HELAOUTAR بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 345  

املسم  طريق اسفي  - - اراكش  

املغرب



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4610

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.119351

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2823 ينمير   1( املؤ خ في 

HELAOUTAR بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 
وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

املسم  طريق    345 اقرهم اإلجتممعي 

نتيجة  املغرب  اراكش     - اسفي  

لهجرة الشريك الوحيد الى او وبم.

و عي5:

العوطم    عشداللطيف   السيد)ة( 

ابراهيم  قم  عرصة بن  و عنوانه)ا( 

253 48888 اراكش املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ )1 ينمير 2823 وفي 345  املسم  

طريق اسفي  - - اراكش  املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 2389.

977I

إئتممنيمت الد يوش

 Société PATISSERIE RIHAM
DRAME AB

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

إئتممنيمت الد يوش

بم ع عالل بن عشد هللا  قم )4 ص 

ب 2)6، 92888، العرائش املغرب

 Société PATISSERIE RIHAM

DRAME AB بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

االندلس م/أ زنقة 84  قم 23 

92158 القصر الكشير -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

3593

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 29 
بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 Société PATISSERIE RIHAM

DRAME AB
-        غرض الشركة بإيجمز: اخبزة 

وحلويمت
تصنيع وتوزيع الخبز والحلويمت

جميع انتجمت الخبز  بيع وبراء 
والحلويمت

االستراد   - عمم  بشكل  التجم ة 
والتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
االندلس م/أ زنقة 84  قم 23 92158 

القصر الكشير -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
أسممء  الشكو ي  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  
القصر   92158  16 غشت  قم   28

الكشير املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
أسممء  الشكو ي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 92158  16 غشت  قم   28 بم ع 

القصر الكشير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   25 بتم يخ 

.3593
97(I

كم فو  املماونية

كارفور املامونية
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 امثل قمنوني للشركة

كم فو  املماونية
زنقة ابن عمم  حي الفيليت الدا  
الشيضمء ، 28328، الدا  الشيضمء 

املغرب
كم فو  املماونية »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: ) زبقة 

ابن عمم  حي الفيليت  - 28328 الدا  
الشيضمء املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.352929
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
وتشعم   2822 دجنبر   2( في  املؤ خ 
تعيي5  تقر   جدد  لتعيي5 اسير)ين( 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 
- صمفي سعمد
- تراب اسماة

- تراب فردو8
- تراب كوثر

ذات  بركة  املماونية  كم فو    -  
اقرهم  الكمئن  املحدودة  املسؤولية 
ابن عمم  حي  زبقة   ( اإلجتممعي ب: 
الفيليت الدا  الشيضمء 28328 الدا  

الشيضمء املغرب
عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: 352929
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 18 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 81)57).
979I

FIDUNOUR SARL 

Kiné Eden SARL A.U
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIDUNOUR SARL
 LES BELLES RESI IMM 20 APP

 ،03 BENSLIMANE ، 13000
بنسليمم5 املغرب

Kiné Eden SARL A.U

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 33 زنقة 

لشنم5 الشقة  قم 2 املحيط الربمط 

18848 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166435

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 Kiné تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

Eden SARL A.U

 - غرض الشركة بإيجمز:          -
اركز العالج الطشيعي والعالج اليدوي 

والتأهيل.

العالج  اخصمئي  اهنة  امم سة   -

الطشيعي والتدليك والعالج الجراحي.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 33 
املحيط   2 الشقة  قم  لشنم5  زنقة 

الربمط 18848 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الهدى  نو ة  تغمنمت  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

القد8 الرقم 32 بلوك بمء بنسليمم5 

13888 بنسليمم5 املغرب

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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الهدى  نو ة  تغمنمت  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
بمء  بلوك   32 الرقم  القد8  حي  ب: 
بنسليمم5 13888 بنسليمم5 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.166435
9(8I

ااغم  عشد الغمفو 

ANIDIMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ااغم  عشد الغمفو 
بم ع الجيش امللكي اقماة النو   قم 
1 الطمبق االول تطوا5 ، 93888، 

تطوا5 املغرب
ANIDIMO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  حي بن 
ديشم5 بم ع عالل الفم�سي  قم 268 
الفنيدق  - 93888 الفنشدق  املغرب 

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.25559
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2822 تقر  حل  81 فبراير  املؤ خ في 
املسؤولية  ذات  بركة   ANIDIMO
 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 
حي  د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  
الفم�سي  قم  عالل  بم ع  ديشم5  بن 
الفنشدق    93888  - الفنيدق    268

املغرب  نتيجة اللخسم ة .
و عي5:

املحسمني و  عشد الحي   السيد)ة( 
حي بن ديشم5 بم ع عالل  عنوانه)ا( 
الفتيدق    93888   268 الفم�سي  قم 

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
حي بن  وفي    2823 فبراير   81 بتم يخ 
 268 ديشم5 بم ع عالل الفم�سي  قم 

الفنيدق  - 93888 املغرب تطوا5.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 94)2.
9(1I

إئتممنية الوفمء

START CAFE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

إئتممنية الوفمء

بم ع عالل الفم�سي الرقم 79 

سطمت ، 26888، سطمت املغرب

START CAFE  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : تجزئة 

اجمع الخير الرقم 1161  سطمت - - 

سطمت املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5(15

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  81 فبراير  املؤ خ في 

START CAFE  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد اشلغ 

وعنوا5  د هم   (8.888  أسمملهم 

اقرهم اإلجتممعي تجزئة اجمع الخير 

سطمت   -  - سطمت    1161 الرقم 

املغرب نتيجة ألزاة املية.

و عي5:

السيد)ة( حسن  تفمح و عنوانه)ا( 

الدا    25 41  قم  زنقة  غلف  د ب 

الشيضمء  الدتم    28182 الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

تجزئة  وفي   2823 فبراير   81 بتم يخ 

اجمع الخير الرقم 1161  سطمت - - 

سطمت املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

28 فبراير  االبتدائية بسطمت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 73/2823.

9(2I

FIDUCHORFA  فيديشرفم

GUEMRANEG
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCHORFA  فيديشرفم
531  بم ع بنقيط حي السممعلة 
سطمت ، 26888، سطمت املغرب
GUEMRANEG  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

الهرا دة اوالد اعفيف اوالد الصغير 
ا ض ار8 سطمت  - - سطمت 

املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.5587

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2822 يونيو   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
كمرة  املختم   )ة(  السيد  تفويت 
 288 حصة اجتممعية ان أصل   58
بعيب  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

كمرة بتم يخ 28 يونيو 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
15 فبراير  االبتدائية بسطمت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 69/23.
9(3I

FNMCOMPTA

SOLUTIMEX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOLUTIMEX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي إسممعيل 14 إقماة اوالي 
إسممعيل الطمبق 3  قم 9 - طنجة 

98888 طنجة -
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135215
 8( بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ في 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   

اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

SOLUTIMEX 

-   غرض الشركة بإيجمز :    استيراد 

وتسويق قطع غيم  السيم ات بملجملة

بم ع  االجتممعي:  املقر  عنوا5   

اوالي  إقماة   14 إسممعيل  اوالي 

طنجة   -  9 3  قم  إسممعيل الطمبق 

98888 طنجة

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

 188 النقدية:  الحصص  اشلغ   -

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

 1.888 وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 

د هم، -

:بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(

املنصو ي  ضوا5  السيد)ة(   -

والكمئن  اسؤول  و  املك  بصفته)ا( 

عنوانه ب: بم ع املماو5 جماع ازواق 

د ب السو�سي  قم 38 ط 81 - تطوا5 

93888 طنجة املغرب

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير:

املنصو ي  ضوا5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

د ب  ازواق  جماع  املماو5  بم ع 

تطوا5   -  81 ط   38 السو�سي  قم 

93888 طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

135215

9(4I
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LJA TRAVAUX
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

  TODO

LJA TRAVAUX بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 5 بم ع 

سيمم ، الطمبق األول ، بقة 1 ، 

ديو  جماع  - حسم5 املغرب

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166397

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LJA TRAVAUX

الشركة  غرض          -
العقم ي                                                                                                        االنعمش  بإيجمز: 

اختلفة                                                                                                        أبغمل 

االستراد و التصدير

 5 عنوا5 املقر االجتممعي:          -

بم ع سيمم ، الطمبق األول ، بقة 1 ، 

ديو  جماع  - حسم5 املغرب

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

صالح   بوغمزي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 61)1 

حي املغرب العربي  - تمم ة املغرب

اسممعيل  صفر  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

بنمصر ش  قم 128 - تمم ة املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
صالح   بوغمزي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 61)1 

حي املغرب العربي  - تمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
 00:00:00  22-82-2823 بتم يخ 

تحت  قم 166397.

9(5I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

SIKIZ
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 
2689 ، 48888، اراكش املغرب
SIKIZ بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 57 بم ع 
او يتمنيم صندوق البريد 2689  

48888 اراكش -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
133651

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  
 18 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

SIKIZ :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم
-        غرض الشركة بإيجمز: اعداد 

وتسويق جميع وجشمت املطعم
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 57 
بم ع او يتمنيم صندوق البريد 2689  

48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سيليك  احمت  السيد)ة(   -

 5 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 Rue Fernand Holweck -  75814

بم يس فرنسم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سيليك  احمت  السيد)ة(   -

بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه ب: 5 

 Rue Fernand Holweck -  75814

بم يس فرنسم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.133651

9(6I

SOFAGEC

SOCIETE ARAMAG TRAV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 SOCIETE ARAMAG بركة 

TRAV SARL AU

ذات  بركة  تأسيس  عن  اعال5 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

ذات الشريك الوحيد

:  قم  االجتممعي  اقرهم  عنوا5 

وجه   12 الطمبق األ �سي بم ع   (53

عرو8 اكنم8

الراز البريدي : 58888  -

املدينة : اكنم8  -

السجل  في  التقييد  -  قم 

التجم ي : 57323

التأسي�سي  العقد  نوع   -

للشركة : عقد عرفي

بتنبر   23  : العقد  تم يخ    -

2822

 SOCIETE : تسمية الشركة  -

 ARAMAG TRAV

أعممل   : الشركة  غرض   -

اتعددة

 : االجتممعي  املقر  عنوا5   -

 12 األ �سي بم ع  الطمبق   (53  قم 

وجه عرو8 اكنم8

الراز البريدي : 58888  -

املدينة : اكنم8  -

ان  تأسست  التي  املدة   -

أجلهم الشركة : 99 سنة

 : الشركة  اشلغ  أسممل   -

188.888 د هم

 : النقدية  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

 : العينية  الحصص  اشلغ   -

188 د هم

للحصص  اوجز  وصف   -

العينية وتقييم لهم : 100% 

بيمنمت حول الشركمء : األشخمص 

الطشيعيو5

طريق  اجدوب  السيد    -

بصفته اسير الشركة

:  قم  الشخ�سي  العنوا5   -

53) بم ع 12 وجه عرو8 اكنم8

الراز البريدي : 58888  -

املدينة : اكنم8  -

الشلد: املغرب  -

والعمئلية  الشخصية  األسممء 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير

طريق  اجدوب  السيد   -

بصفته اسير الشركة.
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:  قم  الشخ�سي  العنوا5   -

53) بم ع 12 وجه عرو8 اكنم8

الراز البريدي : 58888  -

املدينة : اكنم8  -

الشلد: املغرب  -

السجل  في  التقييد  و  قم  تم يخ 

التجم ي

لديهم  تم  التي  املحكمة   -

التسجيل بملسجل التجم ي : املحكمة 

التجم ية بمكنم8

بملسجل  التقييد  تم يخ   -

التجم ي : 84 أكتوبر 2822

السجل  في  التقييد  -  قم 

التجم ي : 57323 
987I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

NOVA PROPERTY
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 

2689 ، 48888، اراكش املغرب

NOVA PROPERTY بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 57 بم ع 

او يتمنيم صندوق البريد 2689 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133653

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 NOVA :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

.PROPERTY

-    غرض الشركة بإيجمز:  اعممل 

اي اشروع لتطوير العقم ات بمم في 

دلك تشييد او حيمزة او بيع او تمجير 

ا ا�سي او اسمكن او اسمحمت تجم ية 

او اكمتب او فيالت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 57 

بم ع او يتمنيم صندوق البريد 2689 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل       -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الدين  احمد بمس  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه  فرحموي بصفته)ا(  

 76 بالد افرج سوق الجملة  قم  ب: 

الربمط   18888 حي االحشم8 ح ي م 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الدين  احمد بمس  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  فرحموي 

الجملة  افرج سوق  بالد  عنوانه ب: 

 18888 76 حي االحشم8 ح ي م   قم 

الربمط املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.133653

9((I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

PLASTUCES
إعال5 اتعدد القرا ات

 AUDIT CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 85

 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC

PLASTUCES »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 121 

زنقة لوداية الفييت - 28328 الدا  

الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.58175

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2822 نونبر   87 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

للشركة  األسم�سي  النظمم  اعتممد 

قرا ات  ملراعمة   
ً
أصوال املحدث 

بتم يخ  العمدية  غير  العماة  الجمعية 

27/7/2889

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :7 بند  قم 

الشركة  امل  يشلغ  أ8  اميلي: 

وامئة  )اليونم5   2،100،000.00

 21،000 إلى  اقسمة   ، د هم  ألف( 

سهم  ألف(  وعشرو5  )واحد 

للسهم  د هم  )امئة(   188 بقيمة 

ادفوعة   ، بملكمال  بهم  اكتتب   ،

بنسشة  للشركمء  واخصصة  بملكمال 

اسمهمتهم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 5799).

9(9I

CENTRE D’AFFAIRE

REG DELIVERY

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

CENTRE D’AFFAIRE

CASA ، 20330، الدا  الشيضمء 

maroc

REG DELIVERY بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 332 بم ع 

ابراهيم  وداني ط 5 ش21 اقماة 

الريحم5 28338 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573475

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 REG تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

DELIVERY

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

و توصيل الطلشيمت 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 332 

ش21   5 ط  ابراهيم  وداني  بم ع 

اقماة الريحم5 28338 الدا  الشيضمء 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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الرغمي  يوسف  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اقماة 
بوعزة  دا    4 5  قم  عمم ة  لكريت 
الشيضمء  الدا    27337 النواصر 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الرغمي  يوسف  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 4 5  قم  عمم ة  لكريت  اقماة  ب: 
الدا    27337 النواصر  بوعزة  دا  

الشيضمء املغرب
امتمز  احمود  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اقماة النخيل 18 عمم ة )1 بقة دال 

1 24888 الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.573475
998I

BROUKSY SERVICE RAPIDE

BROUKSY SERVICE RAPIDE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

BROUKSY SERVICE RAPIDE
 N 110 Rue 03 Hay Katafa Sid
Bernoussi ، 0، الدا  الشيضمء 

املغرب
 BROUKSY SERVICE RAPIDE

بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي كثمفة 
زنقة 83  قم 118 سيدي البرنو�سي 

- - الدا  الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.243615

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2821 نونبر   22 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
  BROUKSY SERVICE RAPIDE

اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم وعنوا5 

 83 زنقة  كثمفة  اإلجتممعي  اقرهم 

الدا    -  - 118 سيدي البرنو�سي   قم 

الشيضمء املغرب نتيجة ل : حل طوعي.

كثمفة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
118 سيدي البرنو�سي  83  قم  زنقة 

- - الدا  الشيضمء املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( عشدالرحمم5  البروك�سي 

و عنوانه)ا( كثمفة زنقة 83  قم 118 

الدا    28258 البرنو�سي  سيدي 

الشيضمء املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

سيدي   118 83  قم  زنقة  كثمفة   :

البرنو�سي

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2822 تحت  قم )54)8).

991I

CONSEILS EVERNAGE

DIAFAS
إعال5 اتعدد القرا ات

CONSEILS EVERNAGE

 AV ALLA EL FASSI N°17

 IMM JAWHARA ، 40000،

MARRAKECH maroc

DIAFAS »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: اقماة 

جوهرة الطمبق التمني بقة  قم 

17 بم ع عالل الفم�سي - 48888 

اراكش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.1199(9

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   23 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
استقملة املسيرة السيدة سم ة فصيل 
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 42: الذي ينص على اميلي: 
تعديل املمدة 42 ان النظمم االسم�سي 
للشركة و بملتملي فم5 الشركة ستكو5 
الزاة بشكل صحيح بملنسشة لجميع 
املسير  بتوقيع  بهم،  املتعلقة  العقود 

السيد ااي5 فمتحي
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 17)144.
992I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

 INTERNATIONAL SIRIUS 
 AGENCY FOR EVALUATION

 AND DEVELOPEMENT
SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 INTERNATIONAL SIRIUS 

 AGENCY FOR EVALUATION
 AND DEVELOPEMENT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 11 

الطمبق 3 زنقة احمد عشدو - - فم8 
املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.56(27
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 21 ام 8  املؤ خ في 
املحدودة   املسؤولية  ذات  بركة 
 INTERNATIONAL SIRIUS
 AGENCY FOR EVALUATION
  AND DEVELOPEMENT SARL
اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم وعنوا5 
 3 الطمبق   11 اقرهم اإلجتممعي  قم 

املغرب  فم8   -  - زنقة احمد عشدو 
نتيجة ل : تداعيمت كوفيد 19.

 11 و حدد اقر التصفية ب  قم 
الطمبق 3 زنقة احمد عشدو  - - فم8 

املغرب. 
و عي5:

و  اليمني  احمد   السيد)ة( 
حي واد فم8    31 زنقة   24 عنوانه)ا( 
)ة(  كمصفي  املغرب  فم8   38898

للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6371/2823.
993I

PREMIRA CONSEIL

TOP PAIN DORES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

PREMIRA CONSEIL
 AV AMBASSADEUR 376

 BEN AICHA 3EME ETG APT
 8 ROCHES NOIRES، 20290،

CASABLANCA MAROC
TOP PAIN DORES بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  
التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  بلوك 5 
زنقة )5  قم 154-152 حي الصد ي 

28658 الدا  الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.397(93

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2823 ينمير   26 املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
TOP PAIN DORES  اشلغ  أسمملهم 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
)5  قم  زنقة   5 بلوك  اإلجتممعي  
152-154 حي الصد ي 28658 الدا  
التوقف   : املغرب نتيجة ل  الشيضمء 

التمم للنشمط التجم ي.
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 5 بلوك  و حدد اقر التصفية ب  
زنقة )5  قم 152-154 حي الصد ي 

28658 الدا  الشيضمء املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( حسن  عشد و عنوانه)ا( 

إقماة الضحى 1 عمم ة ل 129  قم 14  

الشيضمء  الدا    28258 السشع  عي5 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 
:  بلوك 5 زنقة )5  قم 152-154 حي 

الصد ي

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 68874).

994I

fiduazizi

SABLE SUD TRAV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fiduazizi

بم ع عمر املختم  حي القد8 بم ع 

عمر املختم  حي القد8، 7888، 

العيو5 املغرب

SABLE SUD TRAV بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ادينة 

الوفمق تجزئة القوبع  قم 126 اكر  

العيو5 78888 العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

42267

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

2822 تقر  تأسيس بركة  16 يونيو 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 SABLE :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

SUD TRAV
-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

وبراء اعدات الشنمء...الخ
-        عنوا5 املقر االجتممعي: ادينة 
الوفمق تجزئة القوبع  قم 126 اكر  

العيو5 78888 العيو5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99  سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اكوا8  السيد)ة(  بيد   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
  86 املدينة  قم  سيدي احمد زنقة 

78888 العيو5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اكوا8  السيد)ة(  بيد   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
املدينة  قم  زنقة  حي سيدي احمد 

86  78888 العيو5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 يونيو   2( بتم يخ 

.42267
995I

EURO ADVISORY

HAJJI COM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

EURO ADVISORY
 Rue Général Ameziane Bur. ,(2
 N°2 - 1èr Etage ، 26050، Nador

Maroc

HAJJI COM بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 2) بم ع 
جنرال اايزيم5 املكتب  قم 2 الطمبق 

االول  - النمظو   -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
25277

 38 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HAJJI COM
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
وسيط الشيع بملجملة وبشه بملجملة 
؛  للمنتجمت الغذائية وغير الغذائية 
استيراد  إدا ة اتمجر الشيع بملتجزئة. 

وتصدير
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 2) 
 2 املكتب  قم  اايزيم5  جنرال  بم ع 

الطمبق االول  - النمظو   -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بفيق   حمجي  السيد)ة(   -
الحي  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
النمظو    زايو   62888 زايو  الجديد 

اململكة املغربية
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بفيق   حمجي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
زايو   62888 زايو  الجديد  الحي  ب: 

النمظو   اململكة املغربية
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.25277

996I

سو8 للمحمسشة

ELITE RH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

سو8 للمحمسشة
 قم 56 زنقة احمد القو ي اكتب 
 قم KENITRA ،14828 ، 2 املغرب
ELITE RH بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 23 زنقة 

أنوال عمم ة فلو ي 11 اكتب  قم 4 
14828 القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(333
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 ELITE بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

RH
 * غرض الشركة بإيجمز:          -

التكوين املستمر.
* االستشم ة في املجمل االجتممعي..

* التد يب.
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 23 
اكتب   11 زنقة أنوال عمم ة فلو ي 

 قم 4 14828 القنيطرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم.
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اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
زهير  احمد  سيدي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   العلوي 
ب: 15 زنقة بكيب أ سال5 بقة 12 

14828 القنيطرة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
زهير  احمد  سيدي  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  العلوي 
زنقة بكيب أ سال5   15 عنوانه ب: 

بقة 12 14828 القنيطرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.6(333
997I

yessod sarl

YESSOD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

yessod sarl
 rue de la réunion rdc، 20000، 2

casablanca maroc
YESSOD بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
 RUE DE 2 و عنوا5 اقرهم االجتممعي
 LA REUNION - BOURGOGNE

. RDC 20000 CASABLANCA
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.287181

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم تحويل   2819 ينمير   83 املؤ خ في 
الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 83 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2819 تحت  قم 7799)6.
99(I

FLASH ECONOMIE

SWEET BATIMENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

تأسيس بركة ذات اسؤولية 
احدودة   

بمقت�سى عقد عرفي اؤ خ بتم يخ 
, تم تأسيس بركة   2823 81 فبراير 
بمملواصفمت  املسؤولية  احدودة 

التملية:
 SWEET BATIMENT«« :التسمية

 .S.A.R.L
امجو يل  إقماة  التجم ي:  املقر 
سيدي    G3 N38القد عمم ة  

البرنو�سي الدا  الشيضمء. 
الهدف التجم ي: - انعش عقم ي

 188.888 في  احدد  الرأسممل: 
حصة كمم   1888 د هم اقسمة إلى 

يلي:
- السيد خملد بهمب 588 حصة.
- السيد بوبكر فمتحي 588 حصة.
املدة: 99 سنة ان تم يخ تأسيسهم 
بهمب  خملد  السيد  التسيير: 

والسيد بوبكر فمتحي .
املحكمة  القمنوني:  اإليداع 
الرقم  تحت  الشيضمء  الدا   التجم ية 
59586) سجل تجم ي  قم 572991.
999I

SUNRAYS TURKIS

SUNRAYS TURKIS
إعال5 اتعدد القرا ات

SUNRAYS TURKIS
139 بم ع يعقوب املنصو الدو  
 LC5، األ �سي إقماة الكزا  املحل

28188، الدا  الشيضمء املغرب
SUNRAYS TURKIS  »بركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 139 بم ع 
يعقوب املنصو الدو  األ �سي إقماة 

الكزا  املحل LC5 - الدا  الشيضمء 
املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.411465
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   21 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تحويل الكية ألف ) 1888 ( سهم ان 
 Hasan CAN BAGCOVAN السيد 
 EDGÜ MEHMET السيد  إلى 
 EDGÜ السيد  بذلك يصشح  و    ALI
MEHMET ALI هو الشريك الوحيد.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
للشركة  الوحيد  املسير  استقملة 
 Hasan CAN BAGCOVAN السيد 
، اع إبراء ذاة كمالة و نهمئية إلدا ته.

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
 EDGÜ MEHMET السيد  تعيي5 
كمسير وحيد للشركة ملدة غير   ALI

احدودة.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :7 بند  قم 
بمشلغ  اململ  تحديد  أ8  تم  اميلي: 
ألف  )امئة  د هم   100،000.00
1888 سهم  وهي اقسمة إلى  د هم(. 
ارقمة   ، د هم  )امئة(   188 كل انهم 
واخصصة بملكمال   1888 إلى   1 ان 
 EDGÜ السيد  الوحيد  للشريك 
الشريك  يعلن    .  MEHMET ALI
يتكو5  التي  سهم   1888 أ5  الوحيد 

انهم  أ8 اململ ادفوعة بملكمال.
بند  قم 16: الذي ينص على اميلي: 
يدير الشركة اسير أو أكثر يختم هم 
املسيرين  اختيم   ويمكن  الشركمء، 
تفويضهم  وادة  الشركمء،  خم ج 
 EDGÜ السيد   احدودة.  غير 
MEHMET ALI تركي الجنسية ، ولد 
لجواز   حمال   ،  14/82/19(9 في  
السفر  قم: ، )U2544641 املقيم في 
تركيم ، تم تعيينه اسيرا وحيدا لفترة 
 24 وفًقم ألحكمم املمدة  غير احدودة. 
يتمتع   ،  1926 سبتمبر   1 ان قمنو5 
املسيرو5 بأوسع صالحيمت للتصرف 

بمسم الشركة كمم هو احدد في املمدة 

2 أعاله. سوف تلتزم الشركة بملتوقيع 

 EDGÜ MEHMET للسيد  الوحيد 

. ALI

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 68892).

1888I

azzouziabdelali

DESIGN IRON

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

azzouziabdelali

FES ، 30010، FES MAROC

DESIGN IRON بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  أوالد 

خليفة األندلس عي5 الشقف اوالي 

يعقوب - فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75595

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DESIGN IRON

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

األلوانيوم  نجم ة   - للنجم ة  اقمولة 

االستيراد   - الحديدية  الصنمعمت   -

والتصدير - تسويق األدوات املكتبية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

الشقف  عي5  األندلس  أوالد خليفة 

اوالي يعقوب - فم8 -.
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-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الجوهري  السيد)ة(  ضوا5   -
 68 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 38888 تجزئة الفتح زواغة   6 بقة 

فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الجوهري  السيد)ة(  ضوا5   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
تجزئة الفتح زواغة   6 بقة   68 ب: 

38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.75595
1881I

FLASH ECONOMIE

 JOHN COCKERILL MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
 أسمملهم 83.988,88).)3  د هم 
وعنوا5 اقرهم االجتممعي 374، 
بم ع عشد املوان أطريوم تجزئة 

انمزل ايمو5 اكتب 587 - 28288 
الدا  الشيضمء املغرب 

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

299985
العمم  الجمع  بمقت�سى 
دجنبر   28 في  املؤ خ  االستثنمئي 
تفويت  على  املصمدقة  تمت   2822
 JOHN COCKERILL SA بركة 
839.))3 حصة ان اصل 839.))3 

 JOHN  حصة التي تمتلكهم في بركة

COCKERILL MAROC  لصملح بركة 

 JOHN COCKERILL SERVICES

HAINAUT SA

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتم يخ الشيضمء  بملدا    التجم ية 

 17 فبراير 2823 تحت  قم -59279)

.6912

1882I

اكتب الزيمني عشد الحق و بركمؤه

دفاع حسني جديدي لكرة القدم

بركة املسمهمة

 فع  أسممل الشركة

اكتب الزيمني عشد الحق و بركمؤه

126 بم ع احمد الخماس عمم ة 

سقيف  الطمبق 1 الرقم 2  الجديدة 

الجديدة، 24888، الجديدة املغرب

دفمع حسني جديدي لكرة القدم  

بركة املسمهمة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اماونية 

34 -الزنقة  قم 5 اقماة اماونية 

-سيدي او�سى  - 24888 الجديدة  

املغرب .

 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.165(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم   2823 فبراير   11 في  املؤ خ 

قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   1.888.888«

 1.388.888« إلى  د هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملجديدة  بتم يخ 22 فبراير 

2823 تحت  قم 4)297.

1883I

KALAI MUSTAPHA

PEERFLY CONSTRUCTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

KALAI MUSTAPHA

 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،

NADOR MAROC

 PEERFLY CONSTRUCTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 2),الشم ع 

الجنرال أازيم5 بقة  قم 2 النمظو  

62888 النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5379

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 25 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PEERFLY CONSTRUCTION

 1- -        غرض الشركة بإيجمز: 

اقمول أعممل الشنمء.

-2 التصدير واإلستراد.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

2),الشم ع الجنرال أازيم5 بقة  قم 

2 النمظو  62888 النمظو  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( ليدلت عمم  بصفته)ا(  

احدادا  دوا   ب:   عنوانه  والكمئن 

النمظو    62888 النمظو   احدادا 

املغرب.

وليد   السريخي  السيد)ة(   -

 2( ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 32888 الحسيمة  اازو 5   17 زنقة 

الحسيمة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( ليدلت عمم  بصفته)ا( 
دوا   والكمئن عنوانه ب:   اسير حر 
 62888 النمظو   احدادا  احدادا 

النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.5379
1884I

bucof

SELENE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة
bucof

 bd med 6 centre irac imm f2 29
 appt n 4 ، 42000، casablanca

maroc
SELENE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 46 بم ع 
الز قطوني الطمبق 2 بقة  قم 6 

الدا  الشيضمء 46 بم ع الز قطوني 
الطمبق 2 بقة  قم 6 الدا  الشيضمء 

28258 الدا  الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.4(16(5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2823 تقر  حل  23 فبراير  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
 188.888 اشلغ  أسمملهم    SELENE
 46 اإلجتممعي  د هم وعنوا5 اقرهم 
بم ع الز قطوني الطمبق 2 بقة  قم 
6 الدا  الشيضمء 46 بم ع الز قطوني 

2 بقة  قم 6 الدا  الشيضمء  الطمبق 

الدا  الشيضمء املغرب نتيجة   28258

ل : حل الشركة وتوقيف النشمط.
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و حدد اقر التصفية ب 46 بم ع 
 6 بقة  قم   2 الطمبق  الز قطوني 
الدا  الشيضمء - 28258 الدا  الشيضمء 

املغرب. 
و عي5:

و  املهدي   بد ي   السيد)ة( 
عمم ة  ايروسيتي  اقماة  عنوانه)ا( 
بم ع عشدهللا   82 بقة   2 اوه طمبق 
 28888 الشيضمء  بريف  بن 
)ة(  كمصفي  املغرب  الدا الشيضمء 

للشركة.
و  لعرو�سي  سكينة   السيد)ة( 
ش   3 زنقة املسعودي ط  عنوانه)ا( 
12 املعم يف  : 28378 الدا  الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59664).

1885I

KALAI MUSTAPHA

 BOULANGERIE PATISSERIE
BARTAL

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

KALAI MUSTAPHA
 SOUK OULED MIMOUN BLOC

 1 N°1 BIS NADOR، 62000،
NADOR MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE
BARTAL  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

بويغمم 5 احدادا النمظو  62888 
النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5485

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 BOULANGERIE PATISSERIE

 BARTAL

 1- -        غرض الشركة بإيجمز: 

احل بيع الخبز والحلويمت.

-2 التصدير واإلستراد.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

 62888 النمظو   احدادا  بويغمم 5 

النمظو  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( كممل برطمل بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب: حي إعواد5 براقة 
النمظو      62888 النمظو     24  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

برطمل  كممل  السيد)ة(   -

اسير حر والكمئن عنوانه  بصفته)ا( 

ب: حي إعواد5 براقة  قم 24 النمظو   

62888  النمظو   املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.5485

1886I

STE FIACCOF 

 IBN SOUDA ACADEMIC
PRIVE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

 IBN SOUDA ACADEMIC PRIVE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

1  قم 19 واد الجواهر النرجس 8  

38888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75519

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 IBN تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SOUDA ACADEMIC PRIVE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

و  لالاتحمنمت  اد سةللتحضير 

الد و8 الخصوصية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الجواهر  واد   19 1  قم  الطمبق 

النرجس 8  38888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سودة  ابن  عمر  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه  القري�سي بصفته)ا(  
ب: بم ع وهرا5 4) زنقة  وام الزهو   

38888 فم8 املغرب.

سودة  ابن  يوسف   السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه  القري�سي بصفته)ا(  

ب: بم ع وهرا5 4) زنقة  وام الزهو  

38888 فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سودة  ابن  عمر  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  القري�سي 

عنوانه ب: بم ع وهرا5 4) زنقة  وام 

الزهو  38888 فم8 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.75519

1887I

NJ BUSINESS

 STE SIFA DE

CONSTRUCTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

NJ BUSINESS

اكمتب ارينم اكتب  قم 19 الطمبق 

التملث بم ع عشد الكريم بنجلو5 

املدينة الجديدة فم8 املغرب، 

38888، فم8 املغرب

  STE SIFA DE CONSTRUCTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 266 

اكر  بلوك ا حي كريو زواغة  - 

38888 فم8  املغرب .

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.34497

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 فبراير   14 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
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تفويت السيد )ة( لهمبمي  حيدو5 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   188
)ة( خملد  السيد  188 حصة لفمئدة  

العواري  بتم يخ 14 فبراير 2822.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2822 تحت  قم )634.
188(I

FLASH ECONOMIE

DUMEZ MAROC
تعيي5 ادير عمم

DUMEZ MAROC
بركة املسمهمة

 أسمملهم:15.888.888د هم                                                                                           
 اقرهم االجتممعي: 5 زنقة واد 

تمنسيفت - الدا الشيضمء
RC:29.423 -IF:01049042

 89 في  اإلدا ة  اجلس  بمقت�سى 
ينمير 2823 ، تمت

السيد  استقملة  إلى   اإلبم ة 
السعيد الكواي ان اهماه كمدير عمم
الرازي،  اد يس  السيد  تعيي5 
الشطمقة  ويحمل  الجنسية  اغربي 

  F25416( الوطنية  قم
  قم 18 بم ع النخيل حي الريمض 

الربمط U والقمطن في  21 بلوك 
كمدير عمم  للشركة اكم5 السيد  

السعيد الكواي
الرئيس  والية  فترة  تعمدل  لفترة   

Frédéric BERNADET السيد
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم  78)59)
1889I

FLASH ECONOMIE

ATELIER MORPH & DESIGN
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 ATELIER MORPH & DESIGN

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 64 زنقة 

عشد هللا املديوني الطمبق 1 بقة 2  

28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

556171

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 

بركة  تأسيس  تقر    2822 غشت 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ATELIER MORPH & DESIGN

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

امم سة اهنة الهندسة املعمم ية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 64 

زنقة عشد هللا املديوني الطمبق 1 بقة 

2  28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ضهير  ابراهيم  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

بم ع ام  بيع االلفة   1(9 وئمم  قم 

28888 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ضهير  ابراهيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع ام  بيع   1(9 تجزئة وئمم  قم 

االلفة 28888 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 بتنبر   22 بتم يخ 

.556171

1818I

TARIK BOUABDELLAOUI

ste medsaf car
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TARIK BOUABDELLAOUI

 Hay angad rue c18 n41 lazaret ،

60000، Oujda Maroc

ste medsaf car بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية بم ع 

الد فوفي و زنقة بركم5 الطمبق 6 

وجدة - وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48617

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ste medsaf car

-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زاوية 

بم ع الد فوفي و زنقة بركم5 الطمبق 6 

وجدة - وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

أبطمش  اجيدة  السيد)ة(   -

بصفته)ا( بريكة والكمئن عنوانه ب: 

وجدة   11 9  قم  حي السعمدة زنقة 

68888 وجدة املغرب

أبطمش  صفمء  السيد)ة(   -

والكمئن  اسيرة  و  بريكة  بصفته)ا( 

الخماس  احمد  بم ع  ب:  عنوانه 

 68888 وجدة  أ11  الجمم ك  ثكنة 

وجدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

أبطمش  صفمء  السيد)ة(   -

بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 

ثكنة  الخماس  احمد  بم ع  ب: 

وجدة   68888 وجدة  أ11  الجمم ك 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.48617

1811I

SOS GESTION COMPTABILITE ET CONSEIL

REVISOR HOUSE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

 SOS GESTION COMPTABILITE

ET CONSEIL

 92MOHAMED VI ANG BD

 OMAR  EL IDRISSI IMM 3

 APPT8 ، 20553، CASABLANCA

MAROC

REVISOR HOUSE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 159 

بم يع يعقوب املنصو  العمم ة ب  

الطمبق الرابع   قم 15 - 28188 

الدا بيضمء املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.224(47

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 25 ينمير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

»159 بم يع يعقوب املنصو  العمم ة 
 28188 - 15 ب  الطمبق الرابع   قم 
زنقة   59« إلى  املغرب«  الدا بيضمء 
الخنسمء حي بممليي  الطمبق االول   قم 

3  - 28348 الدا بيضمء  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 18))5).

1812I

FIGENOR

.LOTIS NASSIL-SARL, A.U
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FIGENOR

 BD YOIUSSEF IBN 1(5

 TACHFINE ، 62000، NADOR

MAROC

 .LOTIS NASSIL-SARL, A.U

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

عم يض  قم 21 - الطمبق الرابع 

- النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

252(7

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   24

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 LOTIS :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

.NASSIL-SARL, A.U
-   غرض الشركة بإيجمز: االنعمش 

العقم ي
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
 - الرابع  الطمبق   -  21 عم يض  قم 

النمظو  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم
-   اشلغ الحصص النقدية: 1.888 

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ     -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بنهدي  الدين  صالح  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: حي لعرا�سي تجزئة بوهملي 

62818 النمظو  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بنهدي  الدين  صالح  السيد)ة(   -
بصفته)ا( QUALITE والكمئن عنوانه 
ب: حي لعرا�سي تجزئة بوهملي 62818 

النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.252(7
1813I

ste cofiguer sarl

 STE RIM TRAVAUX ET
FOURAGES

إعال5 اتعدد القرا ات

ste cofiguer sarl
 av guennad tayeb 1 etage n3
guercif ، 35100، guercif maroc

 STE RIM TRAVAUX ET
FOURAGES »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الك 

هوا ي حي النكد بم ع عشد املوان 
الخطمبي  الطمبق  الرابع - 35188 

جرسيف املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.23(7

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   83 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقر االجتممعي للشركة
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 اسممء املسيرين
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 
تحويل اقر الشركة ان بم ع املقمواة 
الزنقة 82 الطمبق االول الك ايف 2  
جرسيف الى املقر الجديد الك هوا ي 
حي النكد بم ع عشد الكريم الخطمبي  

الطمبق الرابع جرسيف
على  ينص  الذي   :13 بند  قم 
اميلي: تعيي5 اسممء اسيري الشركة : 
السيد بمبم احمد والسيد بمب سمير 

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بجرسيف   االبتدائية 
فبراير 2823 تحت  قم 1585/2823.
1814I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE SAHARA TRAV E M
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE ISMAILI
حي التقدم بلوك 2  قم 87 السمم ة 

ES-SMARA MAROC ،72888 ،
 STE SAHARA TRAV E M SARL
AU بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الجديد 
زنقة الربمط  قم 83 اكر  السمم ة 

72888 السمم ة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2(91
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

SAHARA TRAV E M SARL AU
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االبغمل العماة  
و اعممل املسمحمت الخضراء

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
اكر    83 الربمط  قم  زنقة  الجديد 

السمم ة 72888 السمم ة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( احمد الوالي بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب: حي ليراك  قم 42 

السمم ة 72888 السمم ة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الوالي   احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 72888 السمم ة   42 ليراك  قم  حي 

السمم ة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.2(91

1815I
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NORD SUD MANAGEMENT

WBC HOLDING OFFSHORE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

 فع  أسممل الشركة

NORD SUD MANAGEMENT
سونتر دافير ابزنيس قطعة 43 ب 

املنطقة الصنمعية ، 98888، طنجة 
املغرب

 WBC HOLDING OFFSHORE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اجمع 
العرفمGH7 E1 5 الطمبق 1 بقة 
 قم 7 بوخملف  - 98888 طنجة 

املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.(3765

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تم   2819 يونيو   21 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 
 CAPITAL« 165.888 د هم« أي ان«
عن  د هم«   228.888« إلى  د هم« 
ديو5  اع  اقمصة  إجراء    : طريق 
الشركة املحددة املقدا  و املستحقة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
دجنبر   83 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2819 تحت  قم 242)22.
1816I

اكتب احمسشة

 STE ELA CENTER PRIVE
SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتممعي للشركة

اكتب احمسشة
عمم ة 41 بقة 2 زنقة عالل بن عشد 
هللا ص.ب 288 الربيدية ، 52884، 

الربيدية املغرب
 STE ELA CENTER PRIVE SARL
AU بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 37 
تجزئة االخوة الربيدية - 52888 

الربيدية املغرب .
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.15447

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 13 فبراير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 - الربيدية  تجزئة االخوة   37 » قم 
52888 الربيدية املغرب » إلى » قم 

7) تجزئة االخوة الربيدية - 52888 

الربيدية   املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  بملربيدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 96/2823.

1817I

gest consultants

NEOKIDS PRIVE
إعال5 اتعدد القرا ات

gest consultants

15 زنقة القم�سي إليم8 املعم يف 

الدا  الشيضمء، 28188، الدا  

الشيضمء املغرب

NEOKIDS PRIVE  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 56 
زنقة  قم 3 تجزئة بمنتيمم  – الدا  

الشيضمء - - -  الدا  الشيضمء  املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: -.

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 ينمير   31 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

188 حصة اجتممعية ان طرف  بيع 

اآلنسة بن برقي غيثم لفمئدة السيد 

لعراقي احمد جواد

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

اجتممعية ان طرف  حصة   58 بيع 

لفمئدة  حفصة  بنشرقي  السيدة  

السيد لعراقي احمد جواد

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 

الجديد  التوزيع  على  دقة  املصم 

للرأسممل.

بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 
األسم�سي  القمنو5  صيمغة  إعمدة 

للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 75)59).
181(I

PREMIUM FINANCE

JBAL SOUSS TRAVAUX
إعال5 اتعدد القرا ات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

JBAL SOUSS TRAVAUX »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 
الوكملة 1 بلوك  ف  قم 315   - 

78888 العيو5 املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.376(1

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   13 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
 588 تفويت السيد  البرغيمي أحمد  
 1888 أصل  ان  اجتممعية  حصة 

حصة لفمئدة السيد الطيبي الكوط
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
إلى  القمنوني للشركة  تحويل الشكل 

بركة ذات اسؤولية احدودة
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
اسيرا  الكوط  السيد الطيبي  تعيي5 
جديدا بجمنب السيد  البرغيمي أحمد 

وذلك  لفترة غير احدودة.  
على  ينص  الذي   :4 قرا   قم 
اميلي: ستكو5 الشركة الزاة بتوقيع 
اوتوقيع  الكوط  الطيبي  السيد 
غير  لفترة  أحمد   البرغيمي  السيد 
بملنسشة لتوقيع   ، احدودة  واع ذلك 
سيتم االلتزام    ، املستندات الشنكية 
البرغيمي  للسيد  الفردي  بملتوقيع 

أحمد وهذا لفترة غير احدودة.  

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 
النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 
 1888 ان  الشركة  يتكو5  سمأل 
التملي  الشكل  على  اقسمة  حصة 
58888 د هم  :السيد الطيبي الكوط 
 58888 أحمد  البرغيمي  السيد   و 

د هم.
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
 1888 ان  الشركة  يتكو5  سمأل 
حصة  لكل  د هم(   188( حصة 
:السيد  التملي  الشكل  على  اقسمة 
حصة و السيد   588 الطيبي الكوط 

البرغيمي أحمد 588 حصة
على  ينص  الذي   :13 بند  قم 
الكوط  الطيبي  السيد  تعيي5  اميلي: 
اسيرين  أحمد  البرغيمي  السيد  و 
للشركة وهذا ملدة غير احدودة وبهدا 
بملتوقيع  الزاة  الشركة  ستكو5 
او  الكوط  الطيبي  للسيد  الوحيد 
السيد البرغيمي أحمد وهدا ملدة غير 
بملنسشة لتوقيع   ، احدودة واع ذلك 
سيتم االلتزام    ، املستندات الشنكية 
البرغيمي  للسيد  الفردي  بملتوقيع 

أحمد وهذا لفترة غير احدودة.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
21 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4184.

1819I

PREMIUM FINANCE

AST AMENAGEMENT
إعال5 اتعدد القرا ات

PREMIUM FINANCE
  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE
 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،
MARRAKECH MAROC

AST AMENAGEMENT  »بركة 
ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: إقماة 

صنهمجة، حي االزدهم  ف4  - 48888 
اراكش املغرب
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»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.119481
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   28 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
أسممء   الد قموي  السيدة  تفويت 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   (88
التقي  السيد   لفمئدة  حصة   1888
خملد.ونتيجة لذلك ، يتكو5  أ8 امل 
1888  حصة اخصص  الشركة ان 
التملي:  النحو  على  للشركمء  بملكمال 
حصة    (88 خملد:   التقي  السيد 
السيدة الد قموي أسممء:  288 حصة  
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
إلى  القمنوني للشركة  تحويل الشكل 

بركة ذات اسؤولية احدودة
على  ينص  الذي   :3 قرا   قم 
ان  الشركة،  امل  اميلي:  فع  أ8 
ليصل  د هم،   )188,888.88(
طريق  عن  د هم   )2,188,888.88(
املسمهممت النقدية الجديدة، بزيمدة 
طريق  عن  د هم.   2,888,888.88
اشلغ  إيداع  تم  جديدة  اسمهممت 
للقمنو5  وفقم  د هم.   588,888.88
الشركة.  بمسم  اجمد  حسمب  في   ،
ونتيجة لذلك يشلغ  أ8 امل الشركة 
ان  يتكو5  د هم   2,188,888.88
21,888 حصة بواقع امئة 188 د هم 
تخصيصهم  يتم  والتي  حصة،  لكل 
التملي:  النحو  على  للشركمء  بملكمال 
حصة   16(88 السيد التقي خملد:  
السيدة د قموي أسممء: 4288 حصة 
 21,888 الحصص=  هده  ,إجمملي  

حصة 
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 
استقملة السيدة الد قموي أسممء ان 

تسيير الشركة
على  ينص  الذي   :5 قرا   قم 
للشركة  جديد  اسير  تعيي5  اميلي: 
السيد التقي خملد كمسير وحيد تشعم 
لقشول استقملة املسيرة.وانه ستكو5 
الوحيد  بملتوقيع  الزاة  الشركة 
غير  ملدة  وهذا  خملد  التقي  للسيد 

احدودة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

 21888 ان  الشركة  يتكو5  سمأل 

التملي  الشكل  على  اقسمة  حصة 

 1.6(8.888,88 خملد  التقي  :السيد 

أسممء   الد قموي  والسيدة  د هم 

428.888,88 د هم

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

 21888 ان  الشركة  يتكو5  سمأل 

حصة  لكل  د هم(   188( حصة 

:السيد  التملي  الشكل  على  اقسمة 

88)16 حصة والسيدة  التقي خملد 

الد قموي أسممء 4288حصة

على  ينص  الذي   :13 بند  قم 

اميلي: تعيي5 السيد التقي خملد  اسير 

للشركة وهذا ملدة غير احدودة وبهذا 

بملتوقيع  الزاة  الشركة  ستكو5 

الوحيد للسيد التقي خملد   وهدا ملدة 

غير احدودة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم ))1451.

1828I

FINANCE PERFORMANCE CONSEIL

AU 212
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 FINANCE PERFORMANCE

CONSEIL

تقمطع بم ع اوالي  بيد و عشد 

الكريم الخطمبي،عمم ة اركز أعممل 

جليز،  الطمبق الثملث، اكتب  قم 

21 ، 48888، اراكش املغرب

AU 212 بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية 

زنقة طم ق ابن زيمد و ابن عمئشة 

،ٳقماة ٳكسل سيو ،عمم ة  قم )1 

، بقة  قم 6، اكتب  قم 2 48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133647
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -
 AU تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

212
- غرض الشركة بإيجمز: استغالل 
املطمعم و احالت الوجشمت  املقمهي، 

الخفيفة.
زاوية  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -
عمئشة  ابن  و  زيمد  ابن  طم ق  زنقة 
 1( ،ٳقماة ٳكسل سيو ،عمم ة  قم 
، بقة  قم 6، اكتب  قم 2 48888 

اراكش -
أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة
 18.888 اشلغ  أسممل الشركة:   -

د هم
- اشلغ الحصص النقدية: 18.888 

د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
احميداش  السيد)ة(  فيق   -
بصفته بصفته اسير و بريك وحيد  
 12Allée Henrik :والكمئن عنوانه ب

Ibsen   51188 Reims France
والعمئلية  الشخصية  األسممء   -
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احميداش   السيد)ة(  فيق   -
ب:  عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته 
 12Allée Henrik Ibsen   51188

Reims France
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.133647
1821I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

JS SKILLS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

57 بم ع او يتمنيم صندوق البريد 

2689 ، 48888، اراكش املغرب

JS SKILLS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم )1 

د ب فحل الزفريتي القصو  اراكش 

املدينة - 48888 اراكش املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.79887

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2822 تقر  حل  31 دجنبر  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ    JS SKILLS الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

)1 د ب فحل  اقرهم اإلجتممعي  قم 

 - املدينة  اراكش  القصو   الزفريتي 

 : ل  نتيجة  املغرب  اراكش   48888

عدم استمرا  نشمط الشركة.

 1( و حدد اقر التصفية ب  قم 

د ب فحل الزفريتي القصو  اراكش 

اراكش   48888 املغرب  املدينة 

املغرب. 

و عي5:

و  جدي  سليمم5   السيد)ة( 

25 تم كة  عنوانه)ا( تجزئة الخير  قم 

)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145227.

1822I
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HORICOM

AL ARABIA LILISTITMAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي5 امثل قمنوني للشركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AL ARABIA LILISTITMAR »بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 
أطلس  قم 21 الطمبق األ �سي توالل 

- 58888 اكنم8 املغرب.
»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.57557

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
وتشعم   2823 فبراير   17 في  املؤ خ 
تعيي5  تقر   الحملي  املسير  الستقملة 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 
- الوافي اليم8 

 AL ARABIA LILISTITMAR  -
احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 
ذات الشريك الوحيد الكمئن اقرهم 
أطلس  قم  تجزئة  ب:  اإلجتممعي 
اكنم8   - الطمبق األ �سي توالل   21

املغرب
عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 59).
1823I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

THE DOLL HOUSE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC

THE DOLL HOUSE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركب 
التجم ي فيينم B1 التقى بم ع 

املتنبي و احمد بوقي الطمبق االول 
 قم 29 طنجة 98888 طنجة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
135125

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 THE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

DOLL HOUSE
-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

العنمية و التجميل 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: اركب 
التجم ي فيينم B1 التقى بم ع املتنبي 
 29 و احمد بوقي الطمبق االول  قم 

طنجة 98888 طنجة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

78.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الروكي  اجدولي5  السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 98888   4 11  قم  زنقة  السواني 

طنجة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الروكي  اجدولي5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي السواني زنقة 11  قم 4  98888 

طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.135125

1824I

MACOSIS CONSULTING

VOITURE SAISS

بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

MACOSIS CONSULTING

 RCE ZINEB 2, APPT 11, RUE

 LAKHDER GHILANE BD

 CHEFCHAOOUNI ، 30000، FES

MAROC

VOITURE SAISS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل  قم 

)16 و 166 تجزئة السالم طريق 

صفرو  - 38888 فم8 املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.74759

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  13 فبراير  املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم    VOITURE SAISS

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

 166 و   16( احل  قم  اإلجتممعي 

تجزئة السالم طريق صفرو  - 38888 

صعوبمت   : ل  نتيجة  املغرب  فم8 

املية.

احل  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 قم )16 و 166 تجزئة السالم طريق 

صفرو  - 38888 فم8 املغرب. 

و عي5:

و  اليز ي  السيد)ة(  بيد  

عنوانه)ا( 28 تجزئة البركة الطمبق 1 

الشقة 4 طريق ااوزا   38888 فم8 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6347.

1825I

ANEXIS CONSEIL

اريكو
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

ANEXIS CONSEIL

12 زنقة صبري بوجمعة الطمبق 

االول الشقة 6 الدا  الشيضمء، 

Casablanca ،28118 املغرب

ا يكو بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 46 بم ع 

الز قطوني طمبق3 الشقة  قم 6 - 

18))2  الدا  الشيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.514689

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2823 فبراير   87 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

هونكمي سي5  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   588

)ة( جي  السيد  1.888 حصة لفمئدة  

هوو5  كمنك  بتم يخ 27 فبراير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59248).

1826I
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SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»FALI M2«
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El

Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»FALI M2«  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

الدعيجمت، اوالي عشد هللا 24888 

الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28369

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 FALI« بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 »M2

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

األليم  جميع  وتصدير  إستيراد 

والنتوجمت الفالحية والصنمعية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

 24888 اوالي عشد هللا  الدعيجمت، 

الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

فليل اريم بصفته)ا(   السيد)ة(   -
تعمونية   ،18 والكمئن عنوانه ب:  قم 

الجديدة   24888   ،3 تيط السعمدة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

فليل اريم بصفته)ا(  السيد)ة(   -
 ،18 ب:  قم  عنوانه  والكمئن  اسير 

 24888   ،3 السعمدة  تيط  تعمونية 

الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.28369

1827I

BENKHALI COMPTA

STE ACHYOU TRAV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

BENKHALI COMPTA

 HAY REBAT AV REBAT RUE 3 N

، 93200، MDIQ MAROC

STE ACHYOU TRAV بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الششم  
بم ع احمد الحراق زنقة واد النكو  

 قم 3 الفنيدق 93182 الفنيدق -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32957

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

ACHYOU TRAV

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اختلف اعممل الشنمء.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

زنقة  الحراق  احمد  بم ع  الششم  

 93182 الفنيدق   3 النكو   قم  واد 

الفنيدق -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 1.888 وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نضعوف  يوسف  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: العيو5 

78888 العيو5 املغرب

اقسط  ابرف  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

املضيق 93288 املضيق املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة  طراف  ابيو  بركة   -

بصفتهم   املحدودة«  املسؤولية  ذات 

والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: الفنيدق 

93182 الفنيدق املغرب  قم السجل 

 32957 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: ابرف اقسط 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اقسط  ابرف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

املضيق 93288 املضيق املغرب

نضعوف  يوسف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

العيو5 78888 العيو5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.32957

182(I

FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

COKAIL OPTIQUE SARL

إعال5 اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE INFOFISC SARL

عمم ة أهضم  – الطمبق االول التقى 

زنقة تل�سي وزنقة اراكش - الحي 

الصنمعي اكمدير

»COKAIL OPTIQUE SARL  «

املقـر االجتـمـمعي:  قم 286/ 8 زنقة 

تملوزين تجزئة بئر انز ا5 تكوين 

اكمدير

السجل التجم ي  قم : 31657

العمم  الجمع  عقد  بمقت�سى 

 12/81/2823 بتم يخ  االستثنمئي 

 « لشركة  الوحيد  قر الشريك 

COKAIL OPTIQUE SARL »  اميلي :

  تغيير املقر االجتممعي للشركة إلى: 

 قم 195 حي االال تيكوين اكمدير.  

ان  الشركة  ان  أسممل  الرفع 

  198888.88 الى  د هم   188888.88

حصة   988 بخلق  وذلك  د هم 

اجتممعية ان فئة 188 د هم للحصة 

الواحدة.   

تنقيح الهدف االجتممعي للشركة  

الى : نضم اتي.

تنقيح القمنو5 األسم�سي  للشركة.   

االيـداع  تـم  القـمنــونــي:   االيـداع 

لـدى  الضشط  بكتـمبـة  القـمنـونـي 

بتـم يخ  بأكمدير  التجم ية  املحكـمـة 

28/82/2823  تحت  قم 128587.

تم التعديل في  السجل التجم ي: 

التجم ية  بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بأكمدير تحت  قم )79.

للخــــــال صــــــــــــة و التـذ كيــــــــــر

اـكـتـب الحـسـمبـمت انــفــوفـسـك

1829I
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STE FIDMEK

TEAM 2 SOLUTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

TEAM 2 SOLUTION بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب 

 قم1-2-3  الطمبق االول عمم ة  قم 

39 زاوية بم ع اطلس و زنقة جشل 

تمزكة اكدال 18888 الربمط -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

166455

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 TEAM :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

2 SOLUTION

-        غرض الشركة بإيجمز: -اركز 

النداءات

-استيراد تصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اكتب 

الطمبق االول عمم ة  قم   قم1-2-3  

زنقة جشل  و  اطلس  زاوية بم ع   39

تمزكة اكدال 18888 الربمط -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، اليوجد اي حصص عينية.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بنخديجة  املهدي  السيد)ة(   -

 86 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

زنقة بني بوعيمش تجزئة الوالية بم ع 

الربمط  السوي�سي  السمد8  احمد 

18888 الربمط اململكة املغربية

بنخديجة  حمزة  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

اقماة الليمونة زنقة   4 182 عمم ة د 

بني اسكي5 السوي�سي الربمط 18888 

الربمط اململكة املغربية

بنخديجة  غيثة  السيد)ة(   -

 86 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

الوالية   تجزئة  بوعيمش  ني  زنقة 

الربمط   18888 الربمط  السوي�سي 

اململكة املغربية

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بنخديجة  املهدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

زنقة بني بوعيمش تجزئة الوالية   86

السوي�سي  السمد8  احمد  بم ع 

اململكة  الربمط   18888 الربمط 

املغربية

بنخديجة  حمزة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اقماة الليمونة   4 عمم ة د   182  قم 

الربمط  السوي�سي  اسكي5  بني  زنقة 

18888 الربمط اململكة املغربية

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.166455

1838I

HORICOM

AL ARABIA LILISTITMAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نشمط الشركة 

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
AL ARABIA LILISTITMAR بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي تجزئة 
أطلس  قم 21 الطمبق األ �سي توالل 

- - اكنم8 املغرب.
توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.57557

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   17 في  املؤ خ 
نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :
اإلنعمش العقم ي.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
فبراير   22 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 59).

1831I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 طرنس السانسيريتي  ش م م 
دات شريك وحيد

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
 طرنس السمنسيريتي  ش م م دات 
بريك وحيد بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )4 8 

تجزئة  يمض اليمسمي5  قم 5 طريق 
- FES 38888 8عي5 بقف فم

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75611

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم:  طرنس 

بريك  دات  م  م  ش  السمنسيريتي  

وحيد

-        غرض الشركة بإيجمز: النقل 

السلع للغير 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: )4 

 5 اليمسمي5  قم  تجزئة  يمض   8

- FES 38888 8طريق عي5 بقف فم

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بلفقيه  حميد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: )4 8 

5 طريق  تجزئة  يمض اليمسمي5  قم 

عي5 بقف فمFES 38888 8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بلفقيه  حميد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

)4 8 تجزئة  يمض اليمسمي5  قم 5 

 FES 38888 طريق عي5 بقف فم8 

املغرب.



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4626

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.75611

1832I

SOCOJUFI SARL

TUNISIAN BUSINESS STAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 18

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

 TUNISIAN BUSINESS STAR

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 

الشرا دة الطمبق السفلي د ب لوبيال 

بو كو5 28888 الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573449

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TUNISIAN BUSINESS STAR

-        غرض الشركة بإيجمز: توزيع 

املواد الغدائية و االستيراد والتصد .

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18 

زنقة الشرا دة الطمبق السفلي د ب 

لوبيال بو كو5 28888 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اسعود  طم ق  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تونس 

2888 النمظو  تونس

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسعود  طم ق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

تونس 2888 النمظو  تونس
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.573449

1833I

اكتب الزيمني عشد الحق و بركمؤه

اوريكس .ب.م.ن.أ

.ORYX B.M.N.A- 
بركة املسمهمة

تحويل الشكل القمنوني للشركة

اكتب الزيمني عشد الحق و بركمؤه

126 بم ع احمد الخماس عمم ة 

سقيف  الطمبق 1 الرقم 2  الجديدة 

الجديدة، 24888، الجديدة املغرب

 ORYX- او يكس .ب.م.5.أ

B.M.N.A. بركة املسمهمة

و عنوا5 اقرهم االجتممعي امزاكم 136 

التجزئة الصنمعية تيط اليل  - - 

الدا  الشيضمء  .

تحويل الشكل القمنوني للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.283((9

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 25 يوليوز 2822 تم تحويل 

الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 

املسمهمة« إلى »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم )5525).
1834I

FIDUCIAIRE

STAR CHEMICAL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

FIDUCIAIRE
 RUE ALLAL AL FASSI ، 20130،

CASABLANCA MAROC
STAR CHEMICAL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

ولد سيدي عشد النبي  كمسكمد  - 
املحمدية املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.(543
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 29 يونيو 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»دوا  ولد سيدي عشد النبي  كمسكمد  - 
املحمدية املغرب« إلى »الكية عميدي 
او�سي  سدي  الحضرية  الجممعة 
عمملة  املحدوب دوا  والد بم احمد   

املحمدية  - املحمدية  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 23 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 485.
1835I

AGEFIC

 ATELIER AOURAGH
ARCHITECTURE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

AGEFIC
..اقماة سنتربم ك  العمم ة د  الطمبق 

2 الرقم 15 املحمدية ، 88))2، 
املحمدية املغرب

 ATELIER AOURAGH
ARCHITECTURE  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 

املوان إقماة سنطرال بم ك عمم ة د 

الطمبق 82  قم 15  - املحمدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32465

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

الشركة،  تسمية          -

بمختصر  اإلقتضمء،  عند  اتشوعة 

 ATELIER AOURAGH تسميتهم: 

 ARCHITECTURE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
امم سة اهنة املهند8 املعمم ي

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

سنطرال  إقماة  املوان  عشد  بم ع 
 -   15 82  قم  بم ك عمم ة د الطمبق 

املحمدية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

عمر او اغ بصفته)ا(   السيد)ة(   -

الحسن  بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن 

 11 الثمني حي السالاة عمم ة 5  قم 

888)2 املحمدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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عمر او اغ بصفته)ا(  السيد)ة(   -

بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

الحسن الثمني حي السالاة عمم ة 5 

 قم 11 888)2 املحمدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.32465

1836I

CENTRE D’AFFAIRE AL MOSTAQBAL

GOS NEGOCE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 CENTRE D’AFFAIRE AL

MOSTAQBAL

حي العيو5 الزاوية  بم ع أيت 

يفلمم5 الفداء  قم 341 الطمبق 

الثمني الدا الشيضمء ، 28258، الدا  

الشيضمء املغرب

GOS NEGOCE  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي العيو5 

الزاوية بم ع أيت يفلمم5 الفداء  قم 

341 الطمبق الثمني الدا الشيضمء 

28258 الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

568695

بمقت�سى  عقد اوثق اؤ خ في 21 

بركة  تأسيس  تقر    2822 أكتوبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

 GOS تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 NEGOCE

- غرض الشركة بإيجمز: التصدير 

و االستيراد

حي  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

يفلمم5  أيت  بم ع  الزاوية  العيو5 
الثمني  الطمبق   341 الفداء  قم 

الدا الشيضمء 28258 الدا الشيضمء -

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل   -

18.888.888 د هم

 1.888 - اشلغ الحصص النقدية: 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

سفيم5   الغندو   السيد)ة(   -

 87 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 3 الطمبق  العمبدي  انصو   زنقة 

الشيضمء   الدا   املعم يف   4 الشقة 

28258 الدا الشيضمء املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سفيم5   الغندو   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الطمبق  العمبدي  انصو   زنقة   87

املعم يف الدا  الشيضمء    4 الشقة   3

28258 الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 نونبر   81 بتم يخ 

.568695

1837I

G.MAO.CCF

STE ARTISANAT  KHISSAM
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

 STE ARTISANAT  KHISSAM

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 

العملي   بنشقرو5   إقماة   اكتب 

زينب  الطمبق 4 اكتب 26 فم8 

38888 فم8 

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75547

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

عند  اتشوعة  الشركة،  تسمية   -

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

ARTISANAT  KHISSAM

صنع و  غرض الشركة بإيجمز:   -

بيع املنتوجمت الصنمعة التقليدية

بم ع  االجتممعي:  املقر  عنوا5   -

عشد العملي   بنشقرو5   إقماة   اكتب 

فم8   26 اكتب   4 الطمبق  زينب  

38888 فم8 -

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة   -

الشركة : 99 سنة

- اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ   -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ   -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 

خصمم  احمد   السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

فم8  املرجة   ايكو   حي     7 زنقة   5

38888 فم8 املغرب

- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

املعنويو5(: 

 STE ARTISANAT  KHISSAM -

»بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

والكمئن  بصفتهم   الوحيد«  الشريك 

اقرهم اإلجتممعي ب: بم ع عشد العملي   

زينب   اكتب  إقماة    بنشقرو5   

 38888 فم8   26 اكتب   4 الطمبق 

التجم ي  السجل  املغرب  قم  فم8 

املمثل   75547 االقتضمء:  عند 

الدائم: احمد  خصمم.

 -        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

خصمم  احمد   السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 قم 5 زنقة 7  حي  ايكو  املرجة  فم8 

38888 فم8 املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.75547

183(I

CCSI

 MAROC TRADING

AMRANI ET ASSOCIES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

 فع  أسممل الشركة

CCSI

 BD LA RESITANCE N°1

 HAY EL OUHDA APPT N°(

 MOHAMMEDIA ، 28830،

MOHAMMEDIA MAROC

 MAROC TRADING AMRANI ET

ASSOCIES بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4628

 BD ,119 وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي

 DE BOURGOGNE, RESIDENCE

 PHENICIA CASABLANCA  - -

.CASABLANCA MAROC
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.63195

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2821 فبراير   19 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   5.888.888«

»CAPITAL د هم« إلى »15.888.888 

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ام 8 2821 تحت  قم 18161.

1839I

ML EXPERTS

PACIFICA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

PACIFICA بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 16 بم ع 

علي عشد الرزاق. - -  الدا  الشيضمء 

املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.192249

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 38 نونبر 2822 تقر  :

إقفمل عملية التصفية.

السجل  ان  الشركة  بطب 

التجم ي للدا  الشيضمء.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 68128).

1848I

AMAFIDUS

ASSURANCE AL JIWAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AMAFIDUS

)14 الكنمني املحمدية ، 28658، 

املحمدية املغرب

ASSURANCE AL JIWAR بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الجيش امللكي عمم ة سلوى  قم 

26 بقة  قم 3 املحمدية - 28)28 

املحمدية  املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.13115

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   14 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

اصطفى  )ة(   السيد  تفويت 

ان  اجتممعية  حصة   588 السرجي 

السيد  لفمئدة   حصة   588 أصل 

 13 عممد ابممعو الفهري بتم يخ  )ة( 

فبراير 2823.

عزيز السرجي  )ة(   تفويت السيد 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   588

)ة( عممد  السيد  588 حصة لفمئدة  

فبراير   13 بتم يخ  الفهري  ابممعو 

.2823

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 21 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 425.

1841I

ML EXPERTS

SOMABLANC SUD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ML EXPERTS

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMMEUBLE 9 4EME ETAGE ،

20000، CASABLANCA MAROC

SOMABLANC SUD  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 16 بم ع 

علي عشد الرزاق  - - الدا  الشيضمء 

املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.216963

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 38 نونبر 2822 تقر  :

إقفمل عملية التصفية.

السجل  ان  الشركة  بطب 

التجم ي للدا  الشيضمء.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 68125).

1842I

ACTIONS FINANCE CONSEILS

LE DEPART IMMOBILIER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

ACTIONS FINANCE CONSEILS

6 زنـقـة قــداــمء الــمــراكـــشـيــيـن اــكــتــب 

 قـــم  4 جليز ، 48888، اراكش 

املغرب

LE DEPART IMMOBILIER  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 232 

عمم ة عشد الرحمم5  الطمبق الثمني 

 قم 87 بم ع احمد الخماس جليز  

- - اراكش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.1828(3

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   28 املؤ خ في 

LE DEPART IMMOBILIER  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد اشلغ  أسمملهم 28.288 د هم 

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 232 عمم ة 

الثمني  قم  الطمبق  الرحمم5   عشد 

 -  - بم ع احمد الخماس جليز    87

للصعوبمت  نتيجة  املغرب  اراكش 

تطوير  في  الشركة  تواجههم  التي 

نشمطهم .

و عي5:

و  بنحفصية   حسن    السيد)ة( 

عمم ة عشد الرحمم5    232 عنوانه)ا( 

بم ع احمد   87 الثمني  قم  الطمبق 

اراكش   48888 جليز   الخماس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 232 وفي   2823 فبراير   83 بتم يخ 

الطمبق الثمني  عمم ة عشد الرحمم5  

 قم 87 بم ع احمد الخماس جليز  - 

48888 اراكش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144963.

1843I

LEADER FINANCE

TILLOULTE TRAV

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

LEADER FINANCE

 1ER ETAGE APPT  N° 2

 IMM 520 AL MANAR

 OPERATION CHARAF ، 40000،

MARRAKECH MAROC

TILLOULTE TRAV بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 612 

الطمبق األول بقة  قم 1 تجزئة 

املسم  طريق آسفي اراكش 48888 

اراكش -
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إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133569
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TILLOULTE TRAV
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

أبغمل الكهربمء
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
612 الطمبق األول بقة  قم 1 تجزئة 
 48888 املسم  طريق آسفي اراكش 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
تلولت   هشمم  السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
الجزولي د ب احيحم5  قم 2 اراكش  

48888  اراكش املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
تلولت   هشمم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 2 احيحم5  قم  د ب  الجزولي  حي 

اراكش  48888  اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.133569
1844I

 ازي لالستشم ات

SOCIETE DININ TRADING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ازي لالستشم ات
بم ع 24 نونبر عمم ة حمدي ولد 

الربيد الطمبق  قم 81 بقة  قم 81 
العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب
 SOCIETE DININ TRADING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ادينة 
الوفمق بلوك  قم 81 8 العيو5 - 

78888 العيو5 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.37915

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
الغفو   عشد  )ة(  السيد  تفويت 
اجتممعية ان  حصة   588 اسحيق 
السيد  لفمئدة   حصة   588 أصل 
 28 عشد الحليم املسيوي بتم يخ  )ة( 

فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
23 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4143/2823.

1845I

 ازي لالستشم ات

MOTO REMAL SUD
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ازي لالستشم ات
بم ع 24 نونبر عمم ة حمدي ولد 

الربيد الطمبق  قم 81 بقة  قم 81 
العيو5 ، 78888، العيو5 املغرب

MOTO REMAL SUD بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الوفمق 
بلوك د  قم 1783 العيو5 - 78888 

العيو5 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.3(443

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 فبراير   16 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
تفويت السيد )ة( احمد ايت داود 
588 حصة اجتممعية ان أصل 588 
حصة لفمئدة  السيد )ة( سعيد ايت 

داود بتم يخ 16 فبراير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
23 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم 4144/2823.

1846I

كمفجيد

AM.OTH TRADING
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

كمفجيد
6) زنقة 165 اجموعة *ه* حي 
االلفة، 28228، الدا  الشيضمء 

املغرب
AM.OTH TRADING بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18 زنقة 
الشرا دة الطمبق السفلي بو كو5 

28853 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573179
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  الشركة،  تسمية     -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AM.OTH TRADING
-   غرض الشركة بإيجمز: انعش 

عقم ي
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
السفلي  الطمبق  الشرا دة  زنقة   18

بو كو5 28853 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم.

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
املمدي  الحسن  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
 2((28  182 الرقم  النصر  ودادية 

املحمدية املغرب
قمد ي  ابراهيم  السيد)ة(   -
زنقة  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
43  قم 11 اجموعة ز األلفة 28228 

الدا  الشيضمء املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
املمدي  الحسن  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 182 الرقم  النصر  ودادية  تجزئة 

28))2 املحمدية املغرب
قمد ي  ابراهيم  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اجموعة ز األلفة   11 43  قم  زنقة 

28228 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.573179
1847I

CMA GESTION

إكس قباج بالي
إعال5 اتعدد القرا ات

CMA GESTION
 RESIDENCE WARDA

 B-4°ETAGE APT°22 RUE IMAM
 ALI HIVERNAGE ، 40000،

MARRAKECH MAROC
إكس قشمج بملي »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حم ة 

السو ة طريق سيدي بوهربة  قم 14 
املدينة - 48888 اراكش املغرب.
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»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.96745
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   11 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 
 « ان  الشركة  تسمية  تغيير  اميلي: 

إكس قشمج بملي« إلى »  جيزيد »
على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 
قشمج  ¨إكس  بعم   اعتممد  اميلي: 

بملي¨الشعم  التجم ي للشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :82 بند  قم 
التجم ي  االسم  تغيير  تم  اميلي: 
الشعم   وإضمفة  »جيزيد«  ليصشح 

التجم ي »إيكس قشمج بملي«
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 8)24.

184(I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT CASABLANCA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

hhamid001@gmail.com
بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 
طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب
 IRCONCEPT CASABLANCA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 38 بم ع 
 حمل املسكيني الطمبق 2 الشقة 5 - 

23388 الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.589431

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2822 دجنبر   21 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

الحفيظ  عشد  )ة(  السيد  تفويت 
1.588 حصة اجتممعية ان  فرحمت 
السيد  18.888 حصة لفمئدة   أصل 
 21 بتم يخ  الدين  فلة  صالح  )ة( 

دجنبر 2822.
الحفيظ  عشد  )ة(  السيد  تفويت 
1.588 حصة اجتممعية ان  فرحمت 
أصل 588.) حصة لفمئدة  السيد )ة( 
دجنبر   21 ابراهيم بيحيدو8 بتم يخ 

.2822
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 9)576).

1849I

LE LEGALISTE

BOZNEGOC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

LE LEGALISTE
زاوية بم ع ايسمنج و عشد الرحيم 
بوعشيد املكتب  قم 9 الوازيس ، 
28248، الدا  الشيضمء املغرب

BOZNEGOC بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة زين 
السالم الطمبق 2 بقة 82 تيط اليل 

28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
5723(7

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   85
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BOZNEGOC
-        غرض الشركة بإيجمز: انعش 

عقم ي ؛
أعممل اتنوعة وأعممل الشنمء ؛

نقل الشضمئع لفمئدة الغير ؛

والتجم ة  الخدامت  تقديم 

واالستيراد والتصدير.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة زين السالم الطمبق 2 بقة 82 

تيط اليل 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( بيل أسماة بصفته)ا(  

والكمئن عنوانه ب: فرنسم - - -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( بيل أسماة بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: فرنسم - - -
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.5723(7

1858I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT CASABLANCA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

hhamid001@gmail.com

بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 

طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب

 IRCONCEPT CASABLANCA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 38 بم ع 
 حمل املسكيني الطمبق 2 الشقة 5 - 

23388 الشيضمء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

589431

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى   

تم تغيير   2822 21 دجنبر  املؤ خ في 

 IRCONCEPT« الشركة ان  تسمية 

 IRC« إلى   »CASABLANCA

. »MAROC

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 9)576).

1851I

STREET BUSINESS CENTER

H2O
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

STREET BUSINESS CENTER

عمم ة  قم 18،  قم 7، زنقة الحرية، 

جليز، اراكش ، 48888، اراكش 

املغرب

H2O بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي احل 
 قم 2 دوا  العوينة د عت العي5 

تمصلوحت، - -  اراكش املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.57247

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تم    2822 أكتوبر   86 في  املؤ خ 

الحملي  االجتممعي  املقر  تحويل  

دوا    2 »احل  قم  ان  للشركة 

 - العوينة د عت العي5 تمصلوحت، 

-  اراكش املغرب« إلى »عملية الحلة، 

املتجر 13, طريق اازايز،  - - اراكش  

املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   28 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 143983.

1852I
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hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT CASABLANCA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل الشكل القمنوني للشركة

hhamid001@gmail.com
بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 
طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب
 IRCONCEPT CASABLANCA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

و عنوا5 اقرهم االجتممعي 38 بم ع 
 حمل املسكيني الطمبق 2 الشقة 5 - 

23388 الشيضمء .
تحويل الشكل القمنوني للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.589431

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 21 دجنبر 2822 تم تحويل 
الشكل القمنوني للشركة ان »بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 
»بركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 9)576).

1853I

الهدى لالستشم ة ش م م

STE EDDAOUY CASH
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

الهدى لالستشم ة ش م م
 قم 71 بقة 9 بم ع الز قطوني 
املدينة الجديدة فم8 ، 38888، 

فم8 املغرب
STE EDDAOUY CASH بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 13 
تجزئة البرج صهريج كنموة  38188 

فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75523
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

EDDAOUY CASH
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
ام  وكل  األاوال  تحويل  في  وسيط 

يتعلق بملهدف االجتممعي.
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
كنموة   صهريج  البرج  تجزئة   13  قم 

38188 فم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
زكريمء   الضموي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: عمم ة 
ثغمث  فم8  جمد  تجزئة   6 بقة   3

38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الضموي  ضوا5  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فم8  جمد  تجزئة   2 الطمبق   قم3 

ثغمث 38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.75523
1854I

hhamid001@gmail.com

IRCONCEPT CASABLANCA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

hhamid001@gmail.com
بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 
طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب
 IRCONCEPT CASABLANCA

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 38 بم ع 
 حمل املسكيني الطمبق 2 الشقة 5 - 

23388 الشيضمء املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.589431

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 21 دجنبر 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
 2 »38 بم ع  حمل املسكيني الطمبق 
5 - 23388 الشيضمء املغرب«  الشقة 
اوبتمم  الثمني  الطمبق   2( » قم  إلى 
بيزنس سمنتر تجزئة 81 فلو يدا بم ك 
بم ع زليخة نصري سيدي اعروف - 

33288 الشيضمء  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 9)576).
1855I

fiding sarl

MARBAC BOIS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiding sarl
 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،
MEKNES MAROC

MARBAC BOIS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 36 

د ب قمع ازواد 8.8.ب.م.ع   - 

58888 اكنم8   املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.47627

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2822 دجنبر   23 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

املغلوت   )ة(  السيد  تفويت 

اجتممعية  حصة   1.888 عشدالحق 

لفمئدة   حصة   1.888 أصل  ان 

 23 بتم يخ  أزوكمغ  خملد  )ة(  السيد 

دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 44).

1856I

AMIYA SIGNATURE

AMIYA SIGNATURE
إعال5 اتعدد القرا ات

AMIYA SIGNATURE

بم ع عشد الكريم الخطمبي اقماة 

ابن او�سى الكوواش الطمبق الثمني ، 

، فم8 املغرب

AMIYA SIGNATURE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع عشد 

الكريم الخطمبي اقماة ابن او�سى 

الكوواش الطمبق الثمني   - 38858   

فم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.65325

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   87 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 

ابراهيم  السيد  تفويت  اميلي:  

السشوعي 1888 حصة اجتممعية ان 

أصل 1888 حصة اجتممعية لفمئدة 

.  PANOAMIC CITY بركة
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على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 

اميلي:  قشول استقملة السيد ابراهيم 

السشوعي  ان انصب اسير الشركة 

على  ينص  الذي   :83 قرا   قم 

السيد احمد الخيمة  تعيي5   اميلي: 

اسير وحيد للشركة 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :8( بند  قم 

اميلي: املك  الشركة

على  ينص  الذي   :14 بند  قم 

اميلي: اسير الشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   18 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6153.

1857I

fiding sarl

م ش كونصت

M.H CONST 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

 M.H CONST م ش كونصت

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة  قم 4 

 قم 83 الحسنية الزيتو5  - 58888 

اكنم8 املغرب .

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.47939

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تمت   2822 دجنبر   23 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
احمد بمبيري  )ة(  تفويت السيد 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   1.888

1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( خملد 

أزوكمغ بتم يخ 23 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 48).

185(I

SAMIR FIDUCIAIRE

BEST HOUSING
إعال5 اتعدد القرا ات

SAMIR FIDUCIAIRE

 RUE GHANA, IMM 8, APPT 3,

 3EME ETAGE, VN, ، 50000،

MEKNES MAROC

BEST HOUSING »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: إقماة 

اريم، عمم ة 2، الشقة أ، املنظر 

الجميل 3، اكنم8. - 58888 

اكنم8 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.27885

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

2822 تم اتخمذ  38 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

السيد:  الشريك  بوفمة  التصريح 

احمد غمنمي

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

السيدة:  الشريك  بوفمة  التصريح 

فطواة الشلقمسمي

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

الرفع ان  أسممل الشركة

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تعيي5 اسمعد اسير للشركة

قرا   قم 5: الذي ينص على اميلي: 

تغيير املقر االجتممعي للشركة

قرا   قم 6: الذي ينص على اميلي: 

اراجعة النظمم األسم�سي  للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 5: الذي ينص على اميلي:  

 ،4 عمم ة  للشركة:  االجتممعي  املقر 

الشقة أ، املنظر الجميل 3، اكنم8.

على  ينص  الذي   :6 بند  قم 

جلب الشركمء حصص نقدية  اميلي: 

السيد يمسي5  الشريك األول:  قيمتهم: 

الوطنية  للشطمقة  الحمال  غمنمي، 
 قم أب)25844، 888.88 36 د هم. 

الشريك الثمني: أاي5 غمنمي، الحمال 

الوطنية  قم أب)26533،  للشطمقة 

الشريك الثملث:  د هم.   36  888.88

للشطمقة  الحمالة  غمنمي،  اريم 

 888.88 الوطنية  قم أب6)2568، 

)2 د هم.

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 
 888.88 ان  الشركة   فع  أسممل 

د هم،   188  888.88 إلى  18د هم 

بجلب 988 حصة اجتممعية جديدة، 

لكي تصشح  د هم للحصة,    188.88

حصة   368 غمنمي:  يمسي5   : كملتملي 

حصة   368 ااي5 غمنمي  إجتممعية، 

8)2  حصة  إجتممعية، اريم غمنمي 

إجتممعية.  

بند  قم ): الذي ينص على اميلي: 

يمسي5  طرف  ان  الشركة  تسيير 

و تعيي5 السيد أاي5 غمنمي،  غمنمي، 

و الحمال للشطمقة  اغربي الجنسية، 

اسمعد  أب)26533،  الوطنية  قم 

اسير للشركة.  

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم )7).

1859I

SUD EST CONSEIL

GHAZAL EVENT
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

GHAZAL EVENT بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دكم5 

الطمبق السفلي حي ايزيكي 5  قم 47  

48158 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133589

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

GHAZAL EVENT
-        غرض الشركة بإيجمز: امو5 

- استيراد وتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دكم5 
الطمبق السفلي حي ايزيكي 5  قم 47  

48158 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد قتمتة بصفته)ا(  
  47 5  قم  والكمئن عنوانه ب: ايزيكي 

48158 اراكش املغرب

نمدية بماو بصفته)ا(   السيد)ة(   -

تم كة  قم  حي  ب:  عنوانه  والكمئن 

7)4 48158 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد قتمتة بصفته)ا( 

 5 ايزيكي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 قم 47  48158 اراكش املغرب

نمدية بماو بصفته)ا(  السيد)ة(   -

تم كة  حي  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
 قم 7)4 48158 اراكش املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.133589

1868I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

2M CONTRACTORS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 SAISS BUSINESS
MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE
 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC
 2M CONTRACTORS SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 48 
الطمبق 5 اكمتب االندلس زنقة 

اصيلة االطلس - فم8  -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75597
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 2M تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CONTRACTORS SARL
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
اكتب للد اسمت، اقمولة في األبغمل 

املختلفة و الشنمء، والتجم ة العماة 
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
اكمتب االندلس زنقة   5 الطمبق   48

اصيلة االطلس - فم8  -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سهل  خديجة  السيد)ة(   -
 12( والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
 33258 السالم  حي  النخيل  بم ع 

ايسو  املغرب
احمماي  احمد  السيد)ة(   -
 3 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 2 الطمبق   ( تجزئة بريستيجيم بقة 

العب الخيل  38818 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمماي  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الطمبق   ( تجزئة بريستيجيم بقة   3
2 العب الخيل  38818 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.75597

1861I

KTS CONSEIL

STE AL KAM SERVICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

KTS CONSEIL
 Angle Immam Chafii et Rue My
 Hassan Premier, Jnane El Harti,
 N° 55, Complexe Commercial

 Kawkab, Guéliz، 40000،
MARRAKECH MAROC

STE AL KAM SERVICES بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي كوغردا 

طريق سيدي  حمل كيلواتر 85 
42858 ايت او ير اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1852(9

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

2828 تقر  تأسيس بركة  23 يونيو 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

AL KAM SERVICES

-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

إدا ة الخدامت التجم ية أو الصنمعية 

أو الز اعية املدنية أو العسكرية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

كوغردا طريق سيدي  حمل كيلواتر 

85 42858 ايت او ير اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الكميلي  فؤاد  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 42858 كوغردا طريق سيدي  حمل 

ايت او ير اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الكميلي  فؤاد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

حي كوغردا طريق سيدي  حمل  ب: 

42858 ايت او ير اراكش املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2828 يوليوز   27 بتم يخ 

.1852(9

1862I

GESTION ALJANOUB

MADA SUD TRAVAUX

إعال5 اتعدد القرا ات

GESTION ALJANOUB

زنقة تطوا5 حي السعمدة عمم ة  قم 

2 الطمبق الثملث العيو5 ، 78888، 

العيو5 املغرب

MADA SUD TRAVAUX »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: تجزئة 

الراحة  قم 523 بم ع السمم ة 

العيو5 - 78888 العيو5 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.11(53

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   16 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

الرسم  حسب  االجتممعي  املقر  نقل 

العقم ي  قم 33866/17 للشركة الى 

العنوا5 االتي : الطريق الوطنية  قم 

1 جممعة فم الواد العيو5

على  ينص  الذي   :2 قرا   قم 

اميلي: استقملة السيدة الخنجر نجمة 

سيدي  السيد  تعيي5  و  التسيير  ان 

للشركة  الوحيد  املسير  خي  ابراهيم 

ملدة غير احدودة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

نقل املقر االجتممعي

على  ينص  الذي   :14 بند  قم 

اميلي: التسيير

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

22 فبراير  االبتدائية بملعيو5  بتم يخ 

2823 تحت  قم )411.

1863I
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wimocab

 PHARMACIE ENNOUR EL

JADIDA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

wimocab

اجموعة  سوفيم5  قم 49 

الطشقة 3 الشقة ) سدي اعروف 

الدا الشيضمء اجموعة  سوفيم5 
 قم 49 الطشقة 3 الشقة ) سدي 

اعروف الدا الشيضمء، 8)282، 

املغرب الدا  الشيضمء

 PHARMACIE ENNOUR EL

JADIDA بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  77 اكر  

جممل الدين األفغمني الجديدة 

24888 الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28315

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2822 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 PHARMACIE ENNOUR EL

JADIDA

-        غرض الشركة بإيجمز: 

تشغيل صيدلية

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  77 

اكر  جممل الدين األفغمني الجديدة 

24888 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

8.888)5.1 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

8.888)5.1 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

جدا إد يس  السيد)ة(    -

 ( ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

الجديدة  الشالبل حي األندلس  بم ع 

24882 الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

جدا إد يس  السيد)ة(    -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

) بم ع الشالبل حي األندلس الجديدة 

24882 الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.28315

1864I

wimocab

 PHARMACIE DU
DISPONSAIRE 21

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

wimocab

اجموعة  سوفيم5  قم 49 

الطشقة 3 الشقة ) سدي اعروف 

الدا الشيضمء اجموعة  سوفيم5 
 قم 49 الطشقة 3 الشقة ) سدي 

اعروف الدا الشيضمء، 8)282، 

املغرب الدا  الشيضمء

 PHARMACIE DU DISPONSAIRE

21 بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تني5 

بتوكة اركز ب ف  قم 3362 

الجديدة 24888 الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة

 ذات الشريك الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28311

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2822 يوليوز 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 PHARMACIE DU DISPONSAIRE

21

-        غرض الشركة بإيجمز: 

تشغيل صيدلية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 3362 تني5 بتوكة اركز ب ف  قم 

الجديدة 24888 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

3.538.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

3.538.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لشنى أبميلو بصفته)ا(   السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: حي الو ود إقماة 

 24882 الجديدة   7 الشقة   63

الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لشنى أبميلو بصفته)ا(  السيد)ة(   -

حي الو ود  اسير والكمئن عنوانه ب: 

إقماة 63 الشقة 7 الجديدة 24882 

الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.28311

1865I

STE ISSAM FIDUCIAIRE SARL AU

 STE BOU-LOUIZE GOLDEN

SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

 STE ISSAM FIDUCIAIRE SARL

AU

بقة  قم 83 الطمبق األول عمم ة 

 قم 89 بم ع ايت نعمم5 ، 51888، 

الحمجب املغرب

 STE BOU-LOUIZE GOLDEN

SARL AU بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة  قم 

82 الطمبق األول عمم ة  قم 89 

بم ع ايت نعمم5  51888 الحمجب -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(341

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 BOU-LOUIZE GOLDEN SARL

AU

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

استيراد وتصدير

بيع وبراء

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 

 89 الطمبق األول عمم ة  قم   82  قم 

بم ع ايت نعمم5  51888 الحمجب -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بولويز   احمد  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

الحمجب   51888  9 ايت نعمم5  قم 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بولويز   احمد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 51888  9 نعمم5  قم  ايت  بم ع 

الحمجب املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.5(341

1866I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

 SOCIETE BOUMLALY

SERVICE TRAVAUX
إعال5 اتعدد القرا ات

 CABINET DE GESTION ET

RÉVISION COMPTABLE

 IMM GHA 6ème étage,

 bureau n°43 centrak park

 Mohammedia ، 28810،

Mohammedia maroc

 SOCIETE BOUMLALY SERVICE

TRAVAUX  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

املقمواة نسيم GH 09 ،عمم ة   قم 

2 بقة  قم 1 الطمبق اال �سي. 

املحمدية - - املحمدية املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.7983

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   16 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
اعال5 وفمة الشريك   1- قرا   قم 
ينص  الذي  للشركة:  املسير  الوحيد 
أعلن الجمع العمم بوفمة  على اميلي: 
بحسب  بوااللي  حسن  املرحوم 
 475/162 الرسمي  قم  القمنو5 
الصمد  عن   2822 15 غشت  املؤ خ 
بلدية املعم ف ، دائرة األحوال املدنية 
الحصص  توزيع   -  2 قرا   قم 
اميلي:  الذي ينص على  الو ثة:  على 
دو5  بملقشول  العمم  الجمع  صدق 
بركة  حصص  توزيع  على  الرجوع 
 BOUMLALY SERVICE TRAVAUX
الوحيد  وبريكهم  اديرهم  كم5  التي 
كم5  الذي  بوااللي  حسن  الراحل 
التي  الحصص  جميع  فيهم  يمتلك 
 1- أسممؤهم:  التملية  للو ثة  يتركهم 
 4388 بمعدل  بوااللي  ليلى  السيدة 
للحصة   د هم  بقيمة188  حصة 
السيدة فمظمة املجوطي بمعدل   2-
 188.88 بقيمة  حصة   16688
سهمم  السيدة   3- للحصة  د هم 
حصة بقيمة   12588 بيمض بمعدل 
األنسة   4- للحصة  د هم   188.88
بوااللي فمطمةغفرا5 بمعدل 33388 
حصة بقيمة 188.88 د هم للحصة. 
بمعدل  نعيمة  بوااللي  -5األنسة 
د هم   188.88 33388 حصة بقيمة 

للحصة
جديد  اسير  تعيي5   3- قرا   قم 
تم  اميلي:  الذي ينص على  للشركة: 
اسيرة  بيمض  سهمم  السيدة  تعيي5 

للشركة ملدة غير احودة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم -6 الحصص: الذي ينص 
املسمهممت  تقديم  يتم  اميلي:  على 
 1- الشركة:   لهذه  نقًدا  التملية 
 4388 بمعدل  بوااللي  ليلى  السيدة 
للحصة   د هم  بقيمة188  حصة 
السيدة فمظمة املجوطي بمعدل   2-
 188.88 بقيمة  حصة   16688
سهمم  السيدة   3- للحصة  د هم 
حصة بقيمة   12588 بيمض بمعدل 

األنسة   4- للحصة  د هم   188.88

بوااللي فمطمةغفرا5 بمعدل 33388 

حصة بقيمة 188.88 د هم للحصة. 

بمعدل  نعيمة  بوااللي  -5األنسة 

د هم   188.88 33388 حصة بقيمة 

للحصة

 : الشركة  -  أسممل   7 بند  قم 

تحديد  تم  اميلي:  على  ينص  الذي 

 أ8 اململ بمشلغ عشرة االيي5 د هم 

اقسمة   ، د هم(   10،000،000(

 100،000( حصة  ألف  امئة  إلى 

 100،00( بقيمة امئة د هم  حصة( 

بملكمال  ادفوعة   ، للحصة  د هم( 

و اوزعة على  الشركمء  بهم  اكتتب   ،

بوااللي  ليلى  السيدة  التملي-  النحو 

بقيمة188  حصة   4388 بمعدل 

د هم للحصة بمعدل 438888 د هم 

السيدة فمظمة املجوطي بمعدل   2-

د هم   188.88 16688 حصة بقيمة 

 3- د هم  بمعدل1668888  للحصة 

السيدة سهمم بيمض بمعدل 12588 

د هم للحصة   188.88 حصة بقيمة 

األنسة   4- د هم  بمعدل1258888 

بوااللي فمطمةغفرا5 بمعدل 33388 

د هم للحصة   188.88 حصة بقيمة 

-5األنسة  د هم.  بمعدل3338888 

بوااللي نعيمة بمعدل 33388 حصة 

بقيمة 188.88 د هم للحصة بمعدل 

3338888 د هم

الشركة:  تسيير   -  15 بند  قم 

تدير الشركة  الذي ينص على اميلي: 

سهمم  السيدة   احدودة  غير  لفترة 

ازدادة   ، اغربية الجنسية   ، بيمض 

لشطمقة  حمالة   ،  85/11/1979 في 

 ،  A2153(1 التعريف الوطنية  قم 

والقمطنة في اقماة ليزو كيدي 3 عمم  

ك الطمبق 3 بقة 18 املحمدية

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 21 بتم يخ  بمملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 422.

1867I

hhamid001@gmail.com

FM GESTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
 فع  أسممل الشركة

hhamid001@gmail.com

بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 

طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب

FM GESTION بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة بد  

عمم ة 1  قم 3 الطمبق السفلي - 

22388 الشيضمء املغرب.
 فع  أسممل الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.485(43

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تم   2822 دجنبر   81 في  املؤ خ 
قد ه  بمشلغ  الشركة   فع  أسممل 

ان  أي  د هم«   1.288.888«

 6.288.888« إلى  د هم«   CAPITAL«

تقديم حصص    : عن طريق  د هم« 

نقدية أو عينية.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59927).

186(I

hhamid001@gmail.com

FM GESTION
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نشمط الشركة

hhamid001@gmail.com

بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 

طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب

FM GESTION بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا5 اقرهم االجتممعي اقماة بد  
عمم ة 1  قم 3 الطمبق السفلي - 

22388 الشيضمء املغرب.
تغيير نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.485(43

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تم تغيير   2822 81 دجنبر  املؤ خ في 
نشمط الشركة ان »بيع وبراء وتوزيع 
وتخزين املواد الشترولية والغمزية« إلى 

»هولدينك«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59927).

1869I

hhamid001@gmail.com

SBS IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

hhamid001@gmail.com
بم ع القد8 اقماة ااينة 5 اوالد 
طملب حي العمرية تجزئة السكن 
االنيق عي5 الشق الطمبق االول 

الشقة 2 ، 23388، الشيضمء املغرب
SBS IMMO بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة إ3 
 قم 33 املنطقة الصنمعية اوالد 
صملح - 33288 الشيضمء املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.3(8835

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 18 ينمير 2823 تم  تحويل  
للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
املنطقة   33 إ3  قم  »تجزئة  ان 
 33288  - صملح  اوالد  الصنمعية 
»تجزئة إ3  قم  إلى  املغرب«  الشيضمء 
 - املنطقة الصنمعية اوالد صملح   31

33288 الشيضمء  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 7)576).

1878I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

 STE CHOKAK BIR
ANZARANE

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
بم ع احمد الخماس  قم 83 

الطمبق الثمني خنيفرة ، 54888، 
خنيفرة املغرب

  STE CHOKAK BIR ANZARANE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 5-9 سوق 
الجوطية الشملي خنيفرة  54888 

خنيفرة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4753
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 26 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 CHOKAK BIR ANZARANE
-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

بقق الضيمفة 
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
خنيفرة   الشملي  الجوطية  سوق   5-9

54888 خنيفرة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
الشمدلي   اسممعيل  السيد)ة(   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

خنيفرة 54888 خنيفرة املغرب
الشمدلي   السيد)ة(  بيد   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

خنيفرة 54888 خنيفرة املغرب .

زيطم5   لحسن  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

خنيفرة 54888 خنيفرة املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

زيطم5   لحسن  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

خنيفرة 54888 خنيفرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.4753

1871I

NCG EXPERTISE

ODIAKHATE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

NCG EXPERTISE

 RES JNINA ANG YAACOUB

 MANSOUR ET KHALID IBN

 WALID APPT 10 IMM C

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

ODIAKHATE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب  قم 

لب14 اقماة فجوى بم ع الحسن 2 

طريق الصويرة جليز اراكش 48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133711

 16 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.ODIAKHATE

-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

إدا ة الخداة )وسيط الوسمطة(

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

فجوى  اقماة  لب14  اكتب  قم 

بم ع الحسن 2 طريق الصويرة جليز 

اراكش 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

 DIAKHATE Omar السيد)ة(   -

بصفته)ا(    , Ismaël, Charles

 48888 فرنسم  ب:  عنوانه  والكمئن 

champigny sur marne france

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

 ODIAKHATE LIMITED بركة -

املحدودة«  املسؤولية  ذات  »بركة 

اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن  بصفتهم  

 wc2 .goven garden. فرنسم  ب: 

التجم ي  السجل  angleterre.  قم 

الدائم:  املمثل   - االقتضمء:  عند 

 diakhate omar ismael charles

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

 DIAKHATE Omar السيد)ة(   -

اسير  بصفته)ا(   , Ismaël, Charles

  94358 فرنسم  ب:  عنوانه  والكمئن 

champigny sur marne france

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.133711

1872I
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ABENN AUDIT & CONSEIL

MANYAZ IMMO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ABENN AUDIT & CONSEIL
اجمع  بسمة  1 ج ه1بملدو  األ �سي 

بقة  3 ، 28888، الدا  الشيضمء 
املغرب

MANYAZ IMMO بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عزيز 
بالل الدو  الثمني  قم 3 اعم يف 
الدا  الشيضمء -   املغرب 28888 

الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571715
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MANYAZ IMMO
أ(  -        غرض الشركة بإيجمز: 

حيمزة أي أ ض ؛
أو  القيمم بأي تطوير عقم ي  ب( 

اشروع تشييد املشمني.
وتنفيذ األعممل املختلفة  بنمء  ج( 

في أي حرف ؛
د( تسويق أي اشروع عقم ي.

أنواع  اختلف  وتنفيذ  إنجمز  هـ( 
واألبغمل  بملشنمء  املتعلقة  األعممل 
الشنمء  أعممل  سيمم  وال   ، العماة 

لجميع أنواع األعممل.
و( إنجمز وتنفيذ أنواع اختلفة ان 
واألبغمل  بملشنمء  املتعلقة  األعممل 
التقسيم  أعممل  وال سيمم   ، العماة 

والتخطيط لجميع أنواع األ ا�سي ؛
أعممل  جميع  وتنفيذ  إنجمز  ز( 

الشنمء أو التجهيز والتجهيز.
أي  على  الشمطن  ان  التعمقد  ح( 
غرضهم  نطمق  في  خداة  أو  نشمط 
تحسي5  أو  جودتهم  تحسي5  بهدف 

تنفيذهم ؛

أي  وتأجير  وإدا ة  تشغيل  ط( 

سكن أو سكن أو اكمتب بنتهم الشركة 

أو حصلت عليهم ؛
عقم ي  اشروع  أي  إدا ة  ي( 

 ، وتصميم   ، عمرانية  ود اسمت   ،

 ، وإدا ة   ، وعمم ة داخلية   ، وديكو  

وتنسيق  سوامت الحمسوب وأعممل 

النسخ ،

ك( املشو ة والد اسة واملسمعدة 

ألي اشروع بنمء ؛

ل( إنشمء وتأجير وبراء وبيع وتأجير 

بشكل اشمبر أو   ، وتركيب وتشغيل 

، لجميع املشمني واأل ا�سي  غير اشمبر 

أو  والتجم ية  الصنمعية  واملنشآت 

األعممل التجم ية ان أي نوع.

امتلكمت  على  االستحواذ  م( 

واصملح في أي بركمت أو اؤسسمت 

املسمهمة أو  االندامج  طريق   عن 

 أو االكتتمب أو براء األو اق اململية أو 
حقوق الشركمت أو بأي طريقة أخرى 

التجم ة العماة ألي انتج أو امدة   )5

أو اعدات ؛

8( عمليمت االستيراد والتصدير 

املتعلقة بملغرض املؤس�سي للشركة.

ع( وبصو ة أعم ، جميع املعماالت 

اململية والصنمعية والتجم ية واملنقولة 

وغير املنقولة ، التي قد تكو5 ضرو ية 

أعممل  وتطوير  لتحقيق  افيدة  أو 

بملنسشة لنفسهم أو  سواء   ، الشركة 

نيمبة عن الغير أو في املشم كة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

عزيز بالل الدو  الثمني  قم 3 اعم يف 

الدا  الشيضمء -   املغرب 28888 الدا  

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 

د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ     -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ      -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

املنيمني  اصطفى  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
 38 و   2( اكة  قم  بم ع  كلثوم 
الشيضمء   الدا     28888 كمليفو نيم  

املغرب
العلي يزيد بصفته)ا(   السيد)ة(   -
و  ايرابو  زنقة  ب:  عنوانه  والكمئن 
اقماة   4 طمبق  ب  اد ج  همبيت 
الدا  الشيضمء     28888 بمفيو5 دو   

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
املنيمني  اصطفى  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
و   2( اكة  قم  كلثوم بم ع  تجزئة 
38 كمليفو نيم  28888 الدا  الشيضمء  

املغرب
العلي يزيد بصفته)ا(  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب: زنقة ايرابو 
اقماة   4 طمبق  ب  اد ج  همبيت  و 
الشيضمء   الدا    28888 دو   بمفيو5 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.571715

1873I

TC

ACJ  CARBURANT SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

ACJ  CARBURANT SARL بركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة  
هديل ، قطعة  قم 12 الجديدة 

24888 الجديدة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28365

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

  ACJ تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

CARBURANT SARL

-        غرض الشركة بإيجمز: تو يد 

واملنتجمت  الصيد  وسفن  القوا ب 

الشترولية.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اقماة  

الجديدة   12 قطعة  قم   ، هديل 

24888 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العروم  احمد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: الرقم 

الجديدة   24888 تجزئة الزهو     47

املغرب
- السيد)ة( عشد العملي الحصراوي 

 12 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

الجديدة   24888  3 حمزة  تجزئة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( عشد العملي الحصراوي 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الجديدة   24888  3 تجزئة حمزة   12

املغرب.
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التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.28365

1874I

 MOGADOR           اغمدو انجمنة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

PLMAROC S.A.R.L
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اغمدو انجمنة سستـيم           
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
بقة  قم 18 الطمبق األول التجزئة 

4 انمزل دا الطملب 44188 
الصويرة بقة  قم 18 الطمبق األول 
التجزئة 4 انمزل دا الطملب 44188 
الصويرة، 44188، الصويرة املغرب
PLMAROC S.A.R.L بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة  قم 
6 تقع في الطمبق الثملث ان املشنى 

 قم 5 بم ع العقشة الصويرة 44888 
الصويرة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
6689

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PLMAROC S.A.R.L
-        غرض الشركة بإيجمز: اركز 

الحجز 
إلعال5 )املقمول أو االستحواذ على 

وكملة( بدو5 اوظف
 استيراد وتصدير )أداء تجم ي أو 

وسيط(
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 
 قم 6 تقع في الطمبق الثملث ان املشنى 
 قم 5 بم ع العقشة الصويرة 44888 

الصويرة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بواهدي  سعيد  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  قم 81 
زنقة سيدي افني التجزئة 5 الصويرة 

املغرب 44888 الصويرة  املغرب
 CLAUDIA السيد)ة(   -
 ALEXANDRA  REICHENBERGER
عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 BOZNER STRASSE 11 ب: 
 TOP/9 6868 HALL IN TIROL
 AUSTRIA 6418 TIROL AUSTRIA

OSTERREICH
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بواهدي  سعيد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 5 81 زنقة سيدي افني التجزئة   قم 
الصويرة    44888 املغرب  الصويرة 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.6689
1875I

TC

»SIFTECH  «
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

TC
 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،
24000، EL JADIDA MAROC

»  SIFTECH« بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

غزال5  قم  الثملثة عشر الشقة 

3 الطمبق الثمتي طريق اراكش 

الجديدة. 24888 الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

28239

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2822 نونبر   15

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

  « بمختصر تسميتهم:  عند اإلقتضمء، 

»SIFTECH

-        غرض الشركة بإيجمز: تشييد 

املشمني. - تمجراواد الشنمء بملتقسيط

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

عشر  الثملثة  غزال5  قم   تجزئة 

الشقة 3 الطمبق الثمتي طريق اراكش 

الجديدة. 24888 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بوسيف  ابراهيم  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

السالم تجزئة اية الرقم 8)  24888 

الجديدة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بوسيف  ابراهيم  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

  (8 حي السالم تجزئة اية الرقم  ب: 

24888 الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   19 بتم يخ 

.28239

1876I

TC

»ADAMIR SHOP  «
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

TC

 N°78 RUE 539 EL JADIDA ،

24000، EL JADIDA MAROC

»  ADAMIR SHOP« بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

غزال5  قم 13 الطمبق التمني السقة 
 قم 3 طريق اراكش الجديدة  

24888 الجديدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

282(7

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

  « بمختصر تسميتهم:  عند اإلقتضمء، 

»ADAMIR SHOP

-        غرض الشركة بإيجمز: بيع 

املالبس واالكسسوا ات  والجوا ب.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الطمبق التمني   13 اقماة غزال5  قم 

السقة  قم 3 طريق اراكش الجديدة  

24888 الجديدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.
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الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
حنمني   هللا  عشد  السيد)ة(   -
 214 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
 24888 التوفمني     احمد  بم ع 

الجديدة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
حنمني  هللا  عشد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
214 بم ع احمد التوفمني    24888 

الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   81 بتم يخ 

.282(7
1877I

 MOGADOR           اغمدو انجمنة سستـيم

MANGEMENT SYSTEM SARL

 FABIN ATLAS MARRAKECH
)TOURS S.A.R.L )AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

اغمدو انجمنة سستـيم           
 MOGADOR MANGEMENT

SYSTEM SARL
بقة  قم 18 الطمبق األول التجزئة 

4 انمزل دا الطملب 44188 
الصويرة بقة  قم 18 الطمبق األول 
التجزئة 4 انمزل دا الطملب 44188 
الصويرة، 44188، الصويرة املغرب
 FABIN ATLAS MARRAKECH

TOURS S.A.R.L )AU( بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة 14 

بمب دكملة اراكش 48823  اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135537

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

81 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 FABIN :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

 ATLAS MARRAKECH TOURS

(S.A.R.L (AU
مِول 

َ
-        غرض الشركة بإيجمز: ُاق

النقل السيمحي

-  عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 14 

بمب دكملة اراكش 48823  اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الفضيل  عشد  السيد)ة(   -

السكمط بصفته)ا(  والكمئن عنوانه 
سيشع   179 4  قم  تجزئة سيشع  ب: 

اراكش 48888 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الفضيل  عشد  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  السكمط 
 179 4  قم  تجزئة سيشع  عنوانه ب: 

اراكش   48888 اراكش  سيشع 

املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.135537

187(I

BCS

 DEGREE FINANCE 360

CONSULTING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BCS
زنقة فرحمت حشمد ، الطمبق األول 

، ا، الدا  الشيضمء ، 28138، الدا  

الشيضمء املغرب

 DEGREE FINANCE 368

CONSULTING بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 56. 
زنقة فرحمت حشمد ،الطمبق 

األول،املكتب  قم 1،الدا الشيضمء- 

أنفم 28138 الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572577

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى  

 14 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 DEGREE FINANCE  368

CONSULTING

-        غرض الشركة بإيجمز: اكتب 

اإلستشم ة-        عنوا5 املقر االجتممعي: 
،الطمبق  حشمد  فرحمت  زنقة   .56

1،الدا الشيضمء-  األول،املكتب  قم 

أنفم 28138 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

السيد)ة( زكي بوستة بصفته)ا(    -

أبو  زنقة   1( ب:  عنوانه  والكمئن 

 5 3  قم  ط  الشرازي  إسحمق 

28888 الدا   املعم يف الدا  بيضمء  

الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

السيد)ة( زكي بوستة بصفته)ا(   -

زنقة   1( ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 5 3  قم  ط  الشرازي  إسحمق  أبو 

28888 الدا   املعم يف الدا  بيضمء  

الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572577

1879I

MASDAC

BOMIZAD AGRI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MASDAC

 N° 71 IMM YASSMINE BLOC

 A ANGLE AV CADI AYAD ET AV

 ALMOUQUAWAMA ، 80000،

AGADIR MAROC

BOMIZAD AGRI بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  تي5 

عدي خميس ايت عميرة  - ابتوكة 

ايت بمهم -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2(825

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BOMIZAD AGRI

-        غرض الشركة بإيجمز: تسيير 

املستغالت الفالحية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 - دوا  تي5 عدي خميس ايت عميرة  

ابتوكة ايت بمهم -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( احمد بوبمد بصفته)ا(  

عدي  تي5  دوا   ب:  عنوانه  والكمئن 

ابتوكة   (7188 عميرة  ايت  عالل 

ايت بمهم املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد بوبمد بصفته)ا( 

تي5  دوا   ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 (7188 عميرة  ايت  عالل  عدي 

ابتوكة ايت بمهم املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.2(825

18(8I

ste al moustakbal conseil

M.N.R LOCATION PRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ste al moustakbal conseil

 9rue rahal meskini v.n app 11

bureau et 3 ، 30000، fes maroc

M.N.R LOCATION PRO بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم  

56زنقت  4بالز انسعسم5ً سهب 

انىرز فمش 3888 فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6338

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

M.N.R LOCATION PRO

-        غرض الشركة بإيجمز:  كراء 

انٍسم اث بسو5 سمئق

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم  
56زنقت  4بالز انسعسم5ً سهب انىرز 

فمش 3888 فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الدخيي  يوسف  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 9 زنقة 
فم8  الطمهريي5  بنمخلوف  بالد   1

38888 فم8 املغرب
بوز يدة  احمد  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
اللويزات سهب  تجزئة   1 بلوك   3 د 

الو د فم8 38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العمم ي   السيد)ة(  جمء   -
بصفته)ا( اسير والكمئن عنوانه ب: 3 
1 تجزئة اللويزات سهب الو د  بلوك 

فم8 38888 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.6338
18(1I

ste al moustakbal conseil

 INTERNATIONAL TRAVAUX
BTP

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
 INTERNATIONAL TRAVAUX

BTP بركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 4))ـ9 
تجزئة قرويي5 طريق عي5 الشقف 

فم8 - 38888 فم8 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.64943

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  13 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
 INTERNATIONAL الشريك الوحيد

اشلغ  أسمملهم    TRAVAUX BTP
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
تجزئة قرويي5  4))ـ9  اإلجتممعي  قم 
 38888  - طريق عي5 الشقف فم8 
عدم وجود   : فم8 املغرب نتيجة ل 

 قم اعماالت.
ب  قم  التصفية  اقر  حدد  و 
عي5  طريق  قرويي5  تجزئة  4))ـ9 
الشقف فم8 - 38888 فم8 املغرب. 

و عي5:
و  بملقشرة  اعمذ     السيد)ة( 
توفيق  تجزئة   11 عنوانه)ا(  قم 
38888 فم8  زنقة أنقرة ليراك فم8 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 1145.
18(2I

GLOFID

NSJ SMILE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

GLOFID
196 بم ع السفير بن عمئشة الطمبق 

الثمني الرقم 4 ، 28388، الدا  
الشيضمء املغرب

NSJ SMILE بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 276 بم ع 
ابن تمبفي5 الطمبق الثملث الدا  
الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
571871

 26 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

NSJ SMILE

-        غرض الشركة بإيجمز: - بيع 

االثواب

- االستيراد والتصدير 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 276 

الثملث  الطمبق  تمبفي5  ابن  بم ع 

الدا  الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

نعيمة  صحري  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

11 سيدي اوان  )  قم  التسير زنقة 

28888 الدا  الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

نعيمة  صحري  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

11 سيدي  )  قم  تجزئة التسير زنقة 

اوان 28888 الدا  الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   87 بتم يخ 

.571871

18(3I

FAEC SARL

KANTARAT DAHAB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

FAEC SARL

 قم 12 بم ع الحسن التمني م.ح ، 

38888، فم8 املغرب

KANTARAT DAHAB بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 3 عمم ة 

52 اكمتب أبرف بم ع احمد 

السمد8 - 38888 فم8 املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.65253

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2823 فبراير   83 في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 KANTARAT الوحيد  الشريك  ذات 

 188.888 اشلغ  أسمملهم    DAHAB

 3 اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 

عمم ة 52 اكمتب أبرف بم ع احمد 

املغرب  فم8   38888  - السمد8 

نتيجة ل : قرا  الشريك الوحيد.

3 عمم ة  و حدد اقر التصفية ب 

احمد  بم ع  أبرف  اكمتب   52

السمد8 - 38888 فم8 املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( احمد  برادة  و عنوانه)ا( 
7 تجزئة الجشل حي واد  39  قم  زنقة 

فم8 املغرب كمصفي   38888 فم8 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6269.

18(4I

BCS

STE MARK FOUJOLS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BCS
زنقة فرحمت حشمد ، الطمبق األول 

، ا، الدا  الشيضمء ، 28138، الدا  

الشيضمء املغرب

STE MARK FOUJOLS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 96 بم ع 

آنفم الطمبق 9 املكتب  قم 91 الدا  

الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572575

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

MARK FOUJOLS

-        غرض الشركة بإيجمز: اسير 

الصنمعية  األدوات  كراء  األعممل 

والعربمت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 96 

 91 املكتب  قم   9 بم ع آنفم الطمبق 

الدا  الشيضمء 28888 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  الحفيمني  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 56 48  قم  الزنقة  الشيخ  لعري 

النمظو  28888 النمظو  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد  الحفيمني  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 56 48  قم  حي لعري الشيخ الزنقة 

النمظو  28888 النمظو  املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572575

18(5I

FS

SOCIETE LANDMARK CAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FS

 قم 27 زنقلة عالل بن عشد هللا ، 

52888، الربيدية املغرب

 SOCIETE LANDMARK CAR

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

211 بم غ الداخلة الطمبق الثمني  

52888 الربيدية -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

16721

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
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اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

SOCIETE LANDMARK CAR

-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

السيم ات بدو5 سمئق

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

الثمني   الطمبق  الداخلة  بم غ   211

52888 الربيدية -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

588.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

588.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سليمم5  ايموني  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

 52888 تم كة الجديدة   16 زنقة   14

الربيدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سليمم5  ايموني  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الجديدة  تم كة   16 زنقة   14  قم 

52888 الربيدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.16721

18(6I

Sté ATM - art tendance management-sarl

BEST DECOUPAGE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

 Sté ATM - art tendance

management-sarl

بم ع قسو اداح،عمم ة 

بنعصمم5،بقة 2 تمزة تمزة 

الجديدة، 35888، تمزة املغرب

BEST DECOUPAGE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 58 

عقشة نمفع حي بن جرادي تمزة - 

35888 تمزة املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5581

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   82 املؤ خ في 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

 BEST الوحيد  الشريك  ذات 

اشلغ  أسمملهم    DECOUPAGE

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

حي  نمفع  عقشة   58 اإلجتممعي  قم 

بن جرادي تمزة - 35888 تمزة املغرب 

: تعرض املسير الى نوبة ان  نتيجة ل 

ابهر هذا ام   6 االنهيم  العصبي ملدة 

اثر على اردودية الشركة.

ب  قم  التصفية  اقر  حدد  و 

 - عقشة نمفع حي بن جرادي تمزة   58

35888 تمزة املغرب. 

و عي5:

و  بوصفيحة  اسماة    السيد)ة( 

 35888 بم ع طنجة   18( عنوانه)ا( 

تمزة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   89 بتم يخ  بتمزة   االبتدائية 

2823 تحت  قم 23/58.

18(7I

BCS

STE A.G ARABIA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BCS
زنقة فرحمت حشمد ، الطمبق األول 

، ا، الدا  الشيضمء ، 28138، الدا  

الشيضمء املغرب

STE A.G ARABIA  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 96 بم ع 

آنفم الطمبق 9 املكتب  قم 91 الدا  

الشيضمء       28888 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5725(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 A.G ARABIA
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

األعممل

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

املكتب  قم   9 96 بم ع آنفم الطمبق 

28888 الدا   91 الدا  الشيضمء       

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
احمد  الحفيمني  السيد)ة(   -
حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
 56 48  قم  الزنقة  الشيخ  لعري 

النمظو  28888 النمظو  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احمد  الحفيمني  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 56 48  قم  حي لعري الشيخ الزنقة 

النمظو  28888 النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.5725(1

18((I

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI

COSV
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE  GESTION ZIADI
4)  , بم ع اململكة العربية 

السعودية تجزئة العيو5 2 إقماة 
العزيزية الطمبق الثمني  قم 12 . 4)  
, بم ع اململكة العربية السعودية 
تجزئة العيو5 2 إقماة العزيزية 

الطمبق الثمني  قم 12 .، 98888، 
طنجة املغرب

COSV بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
الخير 1 بم ع 154  قم 28 طنجة  

98888 طنجة  -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134591
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

COSV :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الخيمطة و التصديرو االستيراد

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 28 154  قم  بم ع   1 الخير  تجزئة 

طنجة  98888 طنجة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( بمدية ازكمو بصفته)ا(  

 1 الخير  تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن 

 قم 688  98888 طنجة  املغرب 

بمبو انوا  بصفته)ا(   السيد)ة(   -

 1 الخير  تجزئة  ب:  عنوانه  والكمئن 

 قم 688 98888 طنجة  املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( بمدية ازكمو بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: تجزئة الخير 

1  قم 688  98888 طنجة  املغرب 

بمبو انوا  بصفته)ا(  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب: تجزئة الخير 

1  قم 688 98888 طنجة  املغرب 

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   83 بتم يخ 

.134591

18(9I

fiduciaire l’entente

STE KANZAT ARREDA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

fiduciaire l’entente
 res jawhara av nehro app n° 10
 - 1ere etage meknes ، 50000،

meknes maroc
STE KANZAT ARREDA بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 14 حي 

بوطيب عي5 تموجدات الحمجب - 
51188 عي5 تموجدات اغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.39339

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
املؤ خ في 86 يونيو 2822 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
حي بوطيب عي5 تموجدات   14 » قم 
تموجدات  عي5   51188  - الحمجب 
سالم  »تجزئة  يمض  إلى  اغرب« 
34-3 عي5  الطمبق اال �سي احل  قم 
عي5   51188  -  51188 تموجدات 

تموجدات  اغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   1( بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2822 تحت  قم 9)3).

1898I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

GLOBAL SAFE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET
FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM
 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC
GLOBAL SAFE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 59 تجزئة 
زهرة ادني 1 ،اجموعة 8 ،طمبق 4 

بقة 11 - 38888 فم8 املغرب.
قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 
.62389

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2822 نونبر   38 في  املؤ خ 
ذات  بركة   GLOBAL SAFE حل 
اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
 1 ادني  زهرة  تجزئة   59 اإلجتممعي 
 -  11 بقة   4 ،طمبق  ،اجموعة 8 
لعدم  نتيجة  املغرب  فم8   38888

تحقيق أهداف الشركة
على  الحصول  ان  التمكن  عدم 

الزبنمء
إاكمنيمت املية جد احدودة.

و عي5:
و  هللا  فضل  فريدة   السيد)ة( 
 1 ادني  زهرة  تجزئة   59 عنوانه)ا( 
 11 بقة   4 ،طمبق   8 ،اجموعة 
)ة(  كمصفي  املغرب  فم8   38888

للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
بتم يخ 38 نونبر 2822 وفي 59 تجزئة 
زهرة ادني 1 ،اجموعة 8 ،طمبق 4 

بقة 11 - 38888 فم8 املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   28 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 35)5.
1891I

AA CONSULTING S.A.R.L

H4H
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

AA CONSULTING S.A.R.L
14 ،  بم ع  بم يس الطمبق الثمني 
 قم 22 ، 28888، الدا  الشيضمء 

املغرب
H4H بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 282، 

بم ع عشد املوان الرقم 5 - 28842 
الدا  الشيضمء املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.453179

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 23 ام 8 2822 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

 -  5 بم ع عشد املوان الرقم   ،282«

إلى  املغرب«  الشيضمء  الدا    28842

»122، بم ع انقم الطمبق 7 - 28678 

الدا  الشيضمء  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 11 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

امي 2822 تحت  قم 23699).

1892I

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U

MOUNI PRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ULTRA - FIDUCIAIRE SARL A.U
 قم 234، بم ع فلسطي5 حي 

القد8 2 ش 2 ، 25888، خريشكة 

املغرب

MOUNI PRO  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  الطمبق 

األول  قم 1356 حي االنشعمت 82 - 

25888 خريشكة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.65(1

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2822 دجنبر   29 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

الحشيب اوني  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   788

)ة(  السيد  لفمئدة   حصة   1.888

دجنبر   29 بتم يخ  الحراة  اليم8 

.2822

تفويت السيد )ة( سنمء اوني 388 

 1.888 أصل  ان  اجتممعية  حصة 

اليم8  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

الحراة بتم يخ 29 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بخريشكة  بتم يخ 86 فبراير 

2823 تحت  قم 52.

1893I



عدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823)الجريدة الرسمية   4644

تفرانت كونسمي ش.م.م

MITRA TRANS SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

تفرانت كونسمي ش.م.م

تجزئة املغرب الجديد  قم 1863 

العرائش ، 92888، العرائش املغرب

MITRA TRANS SARL AU بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : تجزئة 

املغرب الجديد  قم 349 - 92888 

العرائش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.5553

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2822 تقر  حل  23 دجنبر  املؤ خ في 

بركة   MITRA TRANS SARL AU

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

 188.888 اشلغ  أسمملهم  الوحيد 

اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5  د هم 

 349 الجديد  قم  املغرب  تجزئة 

نتيجة  املغرب  العرائش   92888  -

النخفمض كشير للطلب على السلع.

و عي5:

السيد)ة( عشد الشمسط  قمد ي و 

اقماة الفردو8 عمم ة ب  عنوانه)ا( 

بقة 3 طريق اسفي  48158 اراكش 

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

تجزئة  وفي   2822 دجنبر   23 بتم يخ 

 92888  -  349 الجديد  قم  املغرب 

العرائش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بملعرائش  بتم يخ 86 فبراير 

2823 تحت  قم 66.

1894I

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE STRATEGIQUE

CONSULTING

STE JANASAMAH CAR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 FIDUCIAIRE D ALLIANCE
STRATEGIQUE CONSULTING
 BOITE POSTAL N° 1892 BAM
 FES ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
STE JANASAMAH CAR بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي السفلــــي 

 قم: 15 زنقـة ك تجـزئـة  يــمض 
يــمسميـن اتجر 1 طريـق عيـن 
الشقــف فــم8. 38888 فــــــــم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75689
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

JANASAMAH CAR
-        غرض الشركة بإيجمز: كـــراء 

السيــم ات بــدو5 ســــــــــمئـق.
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
تجـزئـة  ك  زنقـة   15 السفلــــي  قم: 
1 طريـق عيـن   يــمض يــمسميـن اتجر 

الشقــف فــم8. 38888 فــــــــم8 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 
طرف  ان  عينيــة  حصص  د هم، 

املســمهميــن في تأسيـس الشركـة.
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

خـملـد  الزيــدي  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب:  قم:  بصفته)ا(  
طريـق  يــمسميـن   تجـزئـة  يــمض   16
فـــــم8   38888 فــم8.  الشقــف  عيـن 

املغــــرب
بــو يــز  ضـــوا5  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: الفوج 
تشــال  م  م  ق  بمملنطقة  للمشـمة   45

الداخلـة. 73888 الداخلــة املغــــــرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
كمــمل  بنــوف  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 قم:28 زنقـة 12 حــي املرجــة  38888 

فـــــم8 املغـــرب
خـملـد  الزيــدي  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
يــمسميـن   تجـزئـة  يــمض   16 ب:  قم: 
 38888 فــم8.  طريـق عيـن الشقــف 

فـــــــم8 املغـــــرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.75689

1895I

FLASH ECONOMIE

CAFE LE PETIT JOYAU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FISCOGEF
إعـــال5 بـخـصـوص تأسـيـس بـركـــة

 CAFE LE PETIT JOYAU
R.C: 32263

اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2822 تم  )8 دجنبر  بملشيضمء بتم يخ 

تأسيس بركة بمملواصفمت التملية:
 CAFE LE PETIT  : التسمية 

 JOYAU
تجزئة   31 :  قم  املقر االجتممعي 

إقماة الشم ك املحمدية.

الهدف االجتممعي : اقهى 

ذات  بركة   : القمنوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة ذو بريك وحيد  

الرأسممل : 8.888) د هم اقسمة 

الى:

188 د هم  88) حصة ان فئة   •

للسيد  عشدالرحيم نمصح

التسيير : تعيي5 السيد عشدالرحيم 

نمصح اسير وحيد للشركة ملدة غير 

احدودة

بمملحكمة   : القمنوني  اإليداع 

 81 يوم  بمملحمدية  االبتدائية 

فبراير2823 تحت  قم 218

ينمير   81 : ان  السنة االجتممعية 

الى 31 دجنبر .

املدة : 99 سنة

السجل التجم ي : 32263
ان أجل النشر

1896I

fidia audit

HANY COM هاني كوم
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

fidia audit

 rue mustapha el maani 281

 2eme etage appt.12 casablanca

، 20130، casablanca maroc

HANY COM همني كوم بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 281 زنقة 

اصطفى املعمني الطمبق االول الرقم 

6 28138 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي:  

 572(11

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 HANY :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

COM همني كوم.
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بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االبهم ات واالعالنمت املختلفة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 281 

زنقة اصطفى املعمني الطمبق االول 

الرقم 6 28138 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

ام ية  الضهروي  السيد)ة(   -

 218 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 2 طمبق   11 د ج  املوان  عشد  بم ع 

بقة 5 28888 الدا  الشضمء املغرب

ليلى  الضهروي  السيد)ة(   -

 218 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 2 طمبق   11 د ج  املوان  عشد  بم ع 

بقة 5 28888 الدا  الشضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

ليلى  الضهروي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

218 بم ع عشد املوان د ج 11 طمبق 

الشيضمء  الدا    28888  5 بقة   2

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم    2823 فبراير   28 بتم يخ 

. 572(11

1897I

األستمذ أاي5 الخيري  -  اوثـــــــــق

AJL INVEST
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

األستمذ أاي5 الخيري  -  اوثـــــــــق

16 ، زنقة الحسي5 بن علي ، 

28878، الدا  الشيضمء املفرب

AJL INVEST بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 265 بم ع 

الز قطوني طمبق 9  قم 92 28258 

الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

(68849

في  اؤ خ  اوثق  عقد  بمقت�سى  

)8 فبراير 2823 تقر  تأسيس بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AJL INVEST

-        غرض الشركة بإيجمز: براء، 

بيع، كراء و تسيير أاالك عقم ية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 265 
 92 9  قم  طمبق  الز قطوني  بم ع 

28258 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
ودغيري  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   سفيمني 

الذئمب  عي5  أكس  تجزئة   12 ب: 

8)281 الدا  الشيضمء املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( احمد ودغيري سفيمني 

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

12 تجزئة أكس عي5 الذئمب 8)281 

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.(68849

189(I

اكتب الغزوي

STE DOS METROS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

اكتب الغزوي

بم ع احمد السمد8 االد يسية 

 قم 87) ، 28358، الدا الشيضمء 

املغرب

STE DOS METROS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

بو كو5 اقماة  يم5 3 عمم ة  قم 

182 الطمبق االول اكتب  قم 2 

انفم الدا الشيضمء 28848 الدا  

الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

566571

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

DOS METROS
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

في الشنمء و االبغمل املختلفة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

عمم ة  قم   3 اقماة  يم5  بو كو5 

182 الطمبق االول اكتب  قم 2 انفم 

الدا الشيضمء 28848 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

العزيز  عشد  الزيدي  السيد)ة(   -

والكمئن  بصفته)ا(   حصة   588

عنوانه ب: حي الوفمء عمم ة )  قم 3 

املحمدية 18))2 املحمدية املغرب

اسممعيل الشو حيمي  السيد)ة(   -

والكمئن  بصفته)ا(   حصة    588

الطمبق  بلفدير  اقماة  ب:  عنوانه 

يخلف  بني   ( عمم ة   2 الشقة   1

املحمدية 15))2 املحمدية املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسممعيل الشو حيمي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 2 الشقة   1 الطمبق  بلفدير  اقماة 

عمم ة ) بني يخلف املحمدية 15))2 

املحمدية املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 دجنبر   26 بتم يخ 

.566571

1899I
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االعالنمت االدا ية والقمنونية  للشركمت املغربية

PARAPHARMACIE ÎLE-DE-
FRANCE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

االعالنمت االدا ية والقمنونية  
للشركمت املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب
MAROC

PARAPHARMACIE ÎLE-DE-
FRANCE  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 71 
بلوك 4 حي برانس أ يتيي 8888) 

أكمدير -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
54423

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 11 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
PARAPHARMACIE ÎLE-DE-

 FRANCE
-        غرض الشركة بإيجمز: تمجر 

املنتجمت و املواد الصيدالنية 
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 
71 بلوك 4 حي برانس أ يتيي 8888) 

أكمدير -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 عمام 
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 
د هم  ألف  امئة   (100.000٫00(
حصة   )1888( ألف  على  اقسمة 
للحصة  د هم  بممئة  اجتممعية 
تنسب إلى كل بريك بمم يتنمسب اع 

ابتراكمته وهي كمم يلي السيد: احمد 
هموش  )1888) حصة اجتممعية 

الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

هموش   احمد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
ب:  قم 71 بلوك 4 حي برانس أ يتيي 

8888) أكمدير  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( فمطمة الزهراء الزهم   
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
أ يتيي  برانس  حي   4 بلوك   71  قم 

8888) أكمدير  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.54423
1188I

االعالنمت االدا ية والقمنونية  للشركمت املغربية

EL HAYANY SERVICES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

االعالنمت االدا ية والقمنونية  
للشركمت املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب
MAROC

EL HAYANY SERVICES بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 2552 
احل  قم 1 بم ع أم الربيع تيليال 

تيكوين 8888) أكمدير -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
54341

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

 EL :عند اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

HAYANY SERVICES

-        غرض الشركة بإيجمز: تحويل 

األاوال الوطنية و الدولية 
-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

الربيع  أم  بم ع   1 احل  قم   2552

تيليال تيكوين 8888) أكمدير -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99 عمام 

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

د هم  ألف  امئة   (100.000٫00(

حصة   )1888( ألف  على  اقسمة 

للحصة  د هم  بممئة  اجتممعية 

تنسب إلى كل بريك بمم يتنمسب اع 

ابتراكمته وهي كمم يلي السيد: احمد 

الحيمني ( )1888حصة اجتممعية

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحيمني   احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بريك  بصفته)ا( 
1 بم ع أم  2552 احل  قم  ب:  قم 

أكمدير    (8888 تيكوين  تيليال  الربيع 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الحيمني   احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
1 بم ع أم  2552 احل  قم  ب:  قم 

أكمدير    (8888 تيكوين  تيليال  الربيع 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.54341

1181I

االعالنمت االدا ية والقمنونية  للشركمت املغربية

SSAIB INVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

االعالنمت االدا ية والقمنونية  
للشركمت املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب
MAROC

SSAIB INVEST بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بقة  قم 
7 الطمبق الرابع  قم 737 حي تمديد 

تيليال تيكوين 8888) أكمدير -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

54427
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 SSAIB :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

INVEST
-        غرض الشركة بإيجمز: وكملة 

االتصمل الرقمي
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بقة 
حي   737 الرابع  قم  الطمبق   7  قم 
تمديد تيليال تيكوين 8888) أكمدير -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة )سنة(: 99 عمام 

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 
د هم  ألف  )100.000٫00)امئة 
حصة   )1888( ألف  على  اقسمة 
للحصة  د هم  بممئة  اجتممعية 
يتنمسب  بمم  بريك  كل  إلى  تنسب 
السيد:  يلي  كمم  وهي  ابتراكمته  اع 
)588( حصة اجتممعية  د ول امثيو 
و السيدة كمم ا سلوامتو كماي )588) 

حصة اجتممعية.
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الشركمء  حول  بيمنمت          -
)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( د ول امثيو  بصفته)ا( 
بريك والكمئن عنوانه ب: بقة  قم 
737 حي تمديد  7 الطمبق الرابع  قم 
تيليال تيكوين 8888) أكمدير  املغرب

كماي   كمم ا سلوامتو  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه  بريك)ة(  بصفته)ا( 
الرابع  قم  الطمبق   7 بقة  قم  ب: 
737 حي تمديد تيليال تيكوين 8888) 

أكمدير  املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( د ول امثيو  بصفته)ا( 
اسير والكمئن عنوانه ب: بقة  قم 7 
تمديد  حي   737 الرابع  قم  الطمبق 
تيليال تيكوين 8888) أكمدير  املغرب

كماي   كمم ا سلوامتو  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 737 الطمبق الرابع  قم   7 بقة  قم 
 (8888 تيكوين  تيليال  تمديد  حي 

أكمدير  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.54427
1182I

االعالنمت االدا ية والقمنونية  للشركمت املغربية

)LEADER LED( ليدر ليد
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

االعالنمت االدا ية والقمنونية  
للشركمت املغربية

 AGADIR ،((888 ، املغرب
MAROC

)LEADER LED( ليد  ليد       بركة 
ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

اغرام5  حي اعال بيوكرى ابتوكة  
ايت بمهم 7288) بيوكرى -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

27993

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

)LEADER LED( ليد  ليد      

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الصوت  االت  كراء   / التواصل 

و  الندوات  /تنظيم  الصو ة  و 

 / االضمءة  و  االنم ة   / التظمهرات 

تكوين في اجمل الصوت و الصو ة / 

التجم ة املختلفة .
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

ابتوكة   بيوكرى  اعال  حي  اغرام5  

ايت بمهم 7288) بيوكرى -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 عمام  سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، 

للسيد  املوك  د هم   188.888.88

يمسي5 بوفو8

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بوفو8   يمسي5  السيد)ة(   -
زنقة  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

ابتوكة   بيوكرى  اعال  حي  اغرام5  

ايت بمهم 7288) بيوكرى  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بوفو8   يمسي5  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
بيوكرى  اعال  حي  اغرام5   زنقة  ب: 
بيوكرى    (7288 بمهم  ايت  ابتوكة  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.27993

1183I

FLASH ECONOMIE

IMMO FATHI
بركة التضمان

تعيي5 اسير جديد للشركة

IMMO FATHI
 بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زاوية بم ع 
عشد املوان و امر بير�سي عمم ة 295 

طمبق 3 املكتب  قم
C1( . الدا  الشيضمء  

 قم التقييد في السجل التجم ي 
534187

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم تعيي5   2823 ام 8   82 املؤ خ في 
في  القمطنة  فتحي  عمئشة  السيدة 
7 املدينة  11  قم  اقماة سيرنم عمم ة 
الخضراء بوسكو ة الشيضمء  كمسيرة 
جديدة للشركة اكم5 السيد توفيق 

 كمدي 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

ام 8 2822 تحت  قم )58)1)

1184I

NADOFISC SARL

STE NADOR INSTALL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

NADOFISC SARL
بم ع 3 ام 8 زنقة قرطشة عمم ة 
7 بقة  قم 2 النمضو  ، 62888، 

النمضو  املغرب
STE NADOR INSTALL  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 

28 دوا  افرا بني بويفرو  النمظو  

62672 النمظو  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

25387

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 NADOR INSTALL

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

تركيشمت كهربمئية

- اعممل السشمكة، تركيب التدفئة 

والتكييف.

- اعممل اخرى للتركيب.

-  عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 28 

دوا  افرا بني بويفرو  النمظو  62672 

النمظو  -

املدة التي تأسست ان أجلهم      -

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم

-  اشلغ الحصص النقدية: 1.888 

د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ     -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الحسي5  الكواري  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 62672 النمظو   بويفرو   بني  افرا 

النمظو  املغرب

احمد  الكواري  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

 62672 النمظو   بويفرو   بني  افرا 

النمظو  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 
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-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الحسي5  الكواري  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

دوا  افرا بني بويفرو  النمظو  62672 

النمظو  املغرب

احمد  الكواري  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

دوا  افرا بني بويفرو  النمظو  62672 

النمظو  املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.25387

1185I

ME FIDUCIAIRE 

MADIKAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ME FIDUCIAIRE

 AV MOULAY ABDELAZIZ.

 ,RCE SANAWBAR ,BUR N°4

 ,KENITRA ، 14000، KENITRA

MAROC

MADIKAN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 181 بم ع 

اوالي عشد العزيز افماة الصنوبر 

اكتب  قم 84 14888 القنيطرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(383

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

MADIKAN

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

األعممل الز اعية.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

بم ع اوالي عشد العزيز افماة   181

 14888  84 اكتب  قم  الصنوبر 

القنيطرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( خملد زايدي بصفته)ا(  

169 بم ع  والكمئن عنوانه ب: عمم ة 

 2 االامم علي اقماة تمفوغملت بقة 

14888 القنيطرة املغرب

العشودي  نمئلة  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

اقماة  االامم علي  بم ع   169 عمم ة 

القنيطرة   14888  2 تمفوغملت بقة 

املغرب

د ا  زايدي بصفته)ا(   السيد)ة(   -

169 بم ع  والكمئن عنوانه ب: عمم ة 

 2 االامم علي اقماة تمفوغملت بقة 

14888 القنيطرة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

د ا  زايدي بصفته)ا(  السيد)ة(   -

 169 اسير والكمئن عنوانه ب: عمم ة 

تمفوغملت  اقماة  علي  االامم  بم ع 

14888 القنيطرة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.6(383

1186I

FLASH ECONOMIE

شركة الجديد بيل ميزون
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بـــــــركـــــــة الجديد بيل ايزو5 

ش.ذ.م.م

بركة ذات املسؤولية املحدودة  

تـــأسيـــس بركـــة

املؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-

بتم يخ  و املسجل   24/81/2823 في  

النظمم  وضع  تم   38/81/2823,

األسم�سي لشـــركـــة الجديد بيل ايزو5 

ش.ذ.م.م بمملميزات التملية:

بيل  الجديد  بـــــركـــــة  التسمية:   -

ايزو5 ش.ذ.م.م.
- الغرض: انعش عقم ي

- الرأسممل: حدد  أسممل الشركة 

د هم اقسمة إلى     888.88  188 في 

د هم   188.88 1888حصة ان فئة 

للحصة الواحدة خصصت كمم يلي:

- 288 حصة للســـيد الوكي يسي5.

جليلي  للســـيد  حصة   188  -

اد ي�سي احمد.

- 288 حصة للســـيد الوكي زكريمء.
بغديوي  للســـيد  حصة   588  -

املصطفى

 1 بد وين  االجتممعي:    املقر   -

 2 الطمبق    Aالسعمدة عمم ة اركب 

 قم 32 طـــنجــة.

- املدة: 99 سنــــة بعـــد تـــأســيســهم.

- التسيير: تسير الشركة ان طرف 

السيـد الوكي يسي5, الحمال للشطمقة 

CD164(13  والسيد   الوطنية  قم:, 

,الحمالة  احمد  اد ي�سي  جليلي 

 C711962 :للشطمقة الوطنية   قم

إعطمء حق اإلاضمء  -اإلاضمء:     

الوكي  السيـد   : االثني5  ان  واحد 

الوطنية  للشطمقة  الحمال  يسي5, 

جليلي  أوالسيد    CD164(13  قم:, 

للشطمقة  ,الحمالة  احمد  اد ي�سي 

 C711962 .:الوطنية  قم

فمتـــــح  ان  االجتممعية:  السنة   -

يـــنمير إلى 31 دجـــنبر.

األسم�سي  النظمم  إيداع  تم   --2

لدى  الضشط  بكتمبة  للشركة 

بتم يخ  بطنجة  التجم ية  املحكمة 

16/82/2823 تحت  قم 2479 و  قم 

  . RCN° 135837 السجل التجم ي

1187I

BELGAZI ALI

 FIDUCIAIRE COMPTABLE
 JURIDIQUE ET FISCALE

BELGAZI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

BELGAZI ALI

بم ع ااير اوالي عشد هللا  قم 33 

- طشق 1 -  قم املكتب 16 طنجة، 

98888، طنجة املغرب

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

 JURIDIQUE ET FISCALE

BELGAZI  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 14 بم ع 

اوالي اسممعيل -اقماة اوالي 

اسممعيل الطمبق الثملث  قم 9. 

98888 طنجة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

135387

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 FIDUCIAIRE COMPTABLE

 JURIDIQUE ET FISCALE BELGAZI

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

القمنوني املحمسشة  بمعممل  القيمم 

ية  د واالقتصم , لية ملم ا , لضريبية ا , ة

ان  التجم   وجميع  الشركمت  لجميع 

االشخمص الطشيعيي5.
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و  القمنونية  االستشم ة  تقديم 

تنفيذ كمفة اهمم التنظيم االدا ي و 

اململي.

املتعلقة  العقود  جميع  تحرير 

تصفيتهم  و  الشركمت  بتمسيس 

واندامجهم. 

 -        عنوا5 املقر االجتممعي: 14 

بم ع اوالي اسممعيل -اقماة اوالي 

 .9 الثملث  قم  الطمبق  اسممعيل 

98888 طنجة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( علي بملغمزي بصفته)ا(  

بم ع اوالي   14 والكمئن عنوانه ب: 

اسممعيل  اوالي  -اقماة  اسممعيل 

الطمبق الثملث  قم 9. 98888 طنجة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( علي بملغمزي بصفته)ا( 

بم ع   14 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

اوالي  -اقماة  اسممعيل  اوالي 

 .9 الثملث  قم  الطمبق  اسممعيل 

98888 طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.135387

118(I

FLASH ECONOMIE

 CLUB TOURISTIQUE MULTI
 SERVICES AL HAOUZ

)C.T.M.S.H
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

تـأسيـــس بركــــــــة

 SOCIETE »CLUB TOURISTIQUE

 MULTI SERVICES AL HAOUZ

)C.T.M.S.H(« SARL AU

تأسيس بركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

بشريك وحيد 

بمراكش  عرفي  عقد  بمقت�سى 

إعداد  تم   ,  2823 ينمير   82 بتم يخ 
القمنو5

املسؤولية  األسم�سي لشركة ذات 

بميزاتهم  واحد  بشريك  املحدودة 

التملية ׃

  -1 التسمـيـــــــة׃   

 CLUB TOURISTIQUE  «    

 MULTI SERVICES AL HAOUZ

(C.T.M.S.H( « SARL à AU

-2 الــغـرض ׃ غرض الشركة هو׃

 - فندق يتوفر على أكثر ان عشرة 

أشخمص.

- ااتالك احطة خداة للسيم ات 

ذات املحركمت.
-3 املقر االجتممعي     قم 244 الحي 
الصنمعي سيدي غمنم الطمبق األول 

على اليسم  اراكش.

-4 الـمـــــــــدة׃ ادة الشركة 99 سنة 

ابتداء ان تم يخ تأسيسهم.
يحدد  الشركة׃  -5  أسممل 

اقسم  د هم   2.888.888 في 

د هم   188 حصة  على28.888 

اسجلة  الواحدة  العينية  للحصة 

بمسم الشريك الوحيد.

 28.888 عمر:  اهموا  السيد 

حصة.

-6 التسيير ׃ يقوم بتسيير الشركة 

امثلة  وهي  عمر،  اهموا  السيد 

بإاضمئه.

-7 السنة االجتممعية׃ تبتدئ ان 

فمتح ينمير وتنتهي في31 دجنبر ان كل 

سنة.

القيمم  تم  ׃  القمنوني  اإليداع   -

بمإليداع القمنوني لدى كتمبة الضشط 

تحت  بمراكش  التجم ية  بمملحكمة 

 قم 144756 بتم يخ 13/82/2823

الخص ان أجل النشر 

1189I

NADEK CONSULTING

MAY LOC MARITIME

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

NADEK CONSULTING

 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN

MAROC

MAY LOC MARITIME بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع از و 

 قم 1 قيسيرية بسم هللا  قم 17 

تطوا5 - 93888 تطوا5 املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.25447

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر  حل   2821 نونبر   26 املؤ خ في 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة 

 MAY LOC الوحيد  الشريك  ذات 

MARITIME  اشلغ  أسمملهم 98.888 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

بسم هللا  قم  قيسيرية   1 از و  قم 

تطوا5 املغرب   93888  - تطوا5   17

.COVID 19 : نتيجة ل

بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

از و  قم 1 قيسيرية بسم هللا  قم 17 

تطوا5 - 93888 تطوا5 املغرب. 

و عي5:

و  قربوب  يوسف   السيد)ة( 

 AVIGNON (4888 فرنسم )عنوانه)ا

فرنسم كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   14 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2822 تحت  قم )814.

1118I

FLASH ECONOMIE

ABRAJ DUOMO

إعال5 اتعدد القرا ات

FISCOGEF

 ABRAJ DUOMO

RC : 545357

العمم  الجمع  احضر  بمقت�سى 

ينمير   23 بتم يخ  املنعقد  االستثنمئي 

 ABRAJ بركة  بركمء  قر    2823

DUOMO ام يلي :

الحصص  بيع  على  املصمدقة   -

االجتممعية ان طرف كل ان  هشمم 

حمدك و عمدل اسكيكري إلى السيد 

ابراهيم صبري.

ان  السمبع  الفصل  تعديل   -

القواني5 األسمسية للشركة

صبري  ابراهيم  السيد  تعيي5   -

اسير وحيد للشركة

األسمسية  القواني5  تحيي5   -

املنصوص  التعديالت  وفق  للشركة 

عليهم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بتم يخ  التجم ية بملشيضمء 

2823 تحت  قم 59652).
ان أجل النشر

1111I
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NADEK CONSULTING

 SANDRA PROMOTION
IMMOBILIERE

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل بركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC

 SANDRA PROMOTION
IMMOBILIERE  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 23 بم ع 
طماشوكطو حي اوالي الحسن تطوا5 

- 93888 تطوا5 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.12873

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر    2823 فبراير   87 في  املؤ خ 
ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 
 SANDRA الوحيد  الشريك  ذات 
   PROMOTION IMMOBILIERE
د هم   18.888 اشلغ  أسمملهم 
بم ع   23 اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 
طماشوكطو حي اوالي الحسن تطوا5 
 : تطوا5 املغرب نتيجة ل   93888  -

.COVID 19
و حدد اقر التصفية ب 23 بم ع 
طماشوكطو حي اوالي الحسن تطوا5 

- 93888 تطوا5 املغرب. 
و عي5:

السيد)ة( بشير  املرو5 و عنوانه)ا( 
حي االغرا8 بم ع بني عرو8  قم 19 
تطوا5   93888 ارتيل    2 1 بقة  ط 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   28 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم 537.
1112I

comptahagga

BAZIGH NEGOCE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

comptahagga
 guelmim guelmim، 81000،

guelmim maroc
BAZIGH NEGOCE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

النخيالت زنقة طرفمية  قم )3 
كلميم 1888) كلميم -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

4413
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 12 
بركة  تأسيس  تقر    2822 أكتوبر 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

BAZIGH NEGOCE
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

خدامت النقل
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
النخيالت زنقة طرفمية  قم )3 كلميم 

1888) كلميم -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بزيغ  الحسي5  السيد)ة(   -
دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
كلميم   (1888 اكيسل ابمينو كلميم 

املغر

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اسير  بصفته)ا(   8 السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: 8888 8 8 8

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 أكتوبر   1( بتم يخ 

.4413

1113I

FIDOLIN

S.EN.MAROC

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نشمط الشركة 

FIDOLIN

 AV MOHAMED V IMM 9 APPT

 4 TABRIQUET SALE ، 11150،

SALE MAROC

S.EN.MAROC بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 252 حي 

األال طريق القنيطرة سال سال 

11588 سال املغرب.

توسيع نشمط الشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.38447

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 83 ينمير 2823 تمت إضمفة 

إلى نشمط الشركة  التملية  األنشطة 

الحملي :

بيع اواد الشنمء 

نقل الشضمئع

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

فبراير   16 بتم يخ  بسال   االبتدائية 

2823 تحت  قم 48599.

1114I

GHALIME MARIAM

 NAJDI DES TRAVAUX
INDUSTRIELS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

GHALIME MARIAM
 2EME ETAGE N°14 RUE 21

 AOUT KHOURIBGA ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 NAJDI DES TRAVAUX

INDUSTRIELS  بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 146 
الشنميمت الجديدة للتنشيف - 

خريشكة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
(879

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 NAJDI :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

 DES TRAVAUX INDUSTRIELS
 1 غرض الشركة بإيجمز:          -

أعممل اتنوعة أو إنشمئية
2 االنشمءات الفوالذية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
 - للتنشيف  الجديدة  الشنميمت   146

خريشكة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 



4651 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

يمسي5  نجدي  السيد)ة(   -
 146 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
 25888 الشنميمت الجديدة للتنشيف 

خريشكة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
يمسي5  نجدي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
للتنشيف  الجديدة  الشنميمت   146

25888 خريشكة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.(879

1115I

NADEK CONSULTING

NF PUB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

NADEK CONSULTING
 WILAYA CENTER RES SALIM

 10 BUR 8 ، 93000، TETOUAN
MAROC

NF PUB  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
 يحم5  قم 33 تطوا5  - 93888 

تطوا5 املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.2(599

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  87 فبراير  املؤ خ في 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
اشلغ     NF PUB الوحيد  الشريك 
وعنوا5  د هم   58.888  أسمملهم 
بم ع  يحم5  قم  اإلجتممعي  اقرهم 
93888 تطوا5 املغرب   - 33 تطوا5  

.COVID 19 : نتيجة ل

بم ع  ب  التصفية  اقر  حدد  و 
 93888  - تطوا5    33  يحم5  قم 

تطوا5 املغرب. 

و عي5:

و  النفم ي  ندى   السيد)ة( 

ايراك  اركب  اكر    86 عنوانه)ا( 

بقة   85 طمبق   83 بلوك  بمس 

املغرب  تطوا5   93888 ارتيل    28

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   87 بتم يخ  االبتدائية بتطوا5  

2823 تحت  قم )56.

1116I

NE ADNANI TRAVAUX

KESH INVEST
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

NE ADNANI TRAVAUX

بقة  قم 3 الطمبق اال �سي اقماة 

املنم ة 2 بم ع احمد 6 كليز اراكش 

، 48888، اراكش املغرب

KESH INVEST بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

األ �سي اتجر 184 تجزئة الشريفية 

تسلطمنت 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133755

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 KESH اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

INVEST

 1- -        غرض الشركة بإيجمز:  

انعش عقم ي.

-2 الشيع الشراء في العقم ات 

واختلف  الشنمء  في  اقمول   3-

األعممل.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

تجزئة   184 اتجر  األ �سي  الطمبق 

الشريفية تسلطمنت 48888 اراكش 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بلخضر  الدين  عالء  السيد)ة(   -

 3( ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

بم ع دافوت  75828 بم يس فرنسم

بن  الدين  سيف  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   العربية 

ب: سوسة * * تونس

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

بلخضر  الدين  عالء  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم يس   75828 دافوت   بم ع   3(

فرنسم

بن  الدين  سيف  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  العربية 

عنوانه ب: سوسة * * تونس

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   24 بتم يخ 

.133755

1117I

CABINET RAMI EXPERTISE

3K STAR
إعال5 اتعدد القرا ات

CABINET RAMI EXPERTISE
  Espace Rihab Fés, Avenue Allal
 ben Abdellah Immb D, N°56,

 5ème étage Bureau 30 ، 30000،
Fés, Maroc

3K STAR »بركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حي اسطم  
تمونمت - 34888 تمونمت املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.1273
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   25 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تأكيد وتعيي5 املديرين
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تعديل النظمم األسم�سي
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :16 بند  قم 
و  أحمد  قلوبي  السيد  تعيي5  اميلي: 
اللطيف اديرين  السيد قلوبي عشد 
بشكل  املديرو5  سيعمل  اشم كي5. 
انفصل. وفًقم لذلك ، سيكو5 لديهم 
لتمثيل  األوسع  الصالحيمت  جميع 

الشركة في عالقمتهم اع أطراف ثملثة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بتم يخ  االبتدائية بتمونمت  

2823 تحت  قم 4).
111(I

STE CONSEIL MAROC

TAMUDA VET
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

STE CONSEIL MAROC
 AV SIDI TALHA IMMEUBLE

 SOUNBOLA DAHABIA 2 EME
 ETAGE N 8 TETOUAN ، 93000،

TETOUAN MAROC
 TAMUDA VET
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بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 

اال �سي بم ع القمهرة د ب 1  قم 9 
تطوا5 93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
329(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

TAMUDA VET
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

التصدير
االستيراد
التخزين
التوزيع

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
الطمبق اال �سي بم ع القمهرة د ب 1 

 قم 9 تطوا5 93888 تطوا5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اململك   عشد  العالوي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
الفنيدق   15 ليل  قم  زنقة  االايرة 

93188 الفنيدق املغرب
فكري  املرابط  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: اسشمنيم 

11288 الجزيرة الخضراء اسشمنيم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اململك   عشد  العالوي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 15 تجزئة االايرة زنقة ليل  قم  ب: 

الفنيدق 93188 الفنيدق املغرب
فكري  املرابط  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

الخضراء  الجزيرة   11288 اسشمنيم 

اسشمنيم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.329(1

1119I

MISAGROUP

GMS INVEST AFRICA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62  61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

GMS INVEST AFRICA بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة ) 

كندي عمم ة سنتم كال ا اتجر  قم 

2-2 طنجة  28188  طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134455

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 GMS بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

INVEST AFRICA

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

خدامت التموين والتموين.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

) كندي عمم ة سنتم كال ا اتجر  قم 

2-2 طنجة  28188  طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

القمد ي  عثمم5  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه  بوتشيش بصفته)ا(  

ب: 181 بم ع فم8 طمبق 4 بقة 7) 

طنجة 28188  طنجة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

- عثمم5 القمد ي بوتشيش »بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

اقرهم  والكمئن  بصفتهم   الوحيد« 

اإلجتممعي ب: 181 بم ع فم8 طمبق 

طنجة    28188 طنجة   (7 بقة   4

عند  التجم ي  السجل  املغرب  قم 

الدائم:  املمثل   134455 االقتضمء: 

املغربعثمم5 القمد ي بوتشيش 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

القمد ي  عثمم5  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير  بصفته)ا(  بوتشيش 

طمبق  فم8  بم ع   181 ب:  عنوانه 

طنجة    28188 طنجة   (7 بقة   4

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   26 بتم يخ 

.134455

1128I

FIDUCIAIRE AYMANE ائتممنية أيمن

 SOCETET GUIR ZIZ AUTO
ECOLE

إعال5 اتعدد القرا ات

 FIDUCIAIRE ائتممنية أيمن

AYMANE

347 بم ع الو قطوني ، 54888، 

خنيفرة املغرب

 SOCETET GUIR ZIZ AUTO

ECOLE  »بركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  قم 

114، زنقة العربي بن أحمد الشنمي، 

تمحميدانت، الريش، ايدلت - - 

الريش املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.11(9

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

2822 تم اتخمذ  15 دجنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 81 هشة الحصص لألبنمء: 

الذي ينص على اميلي: وهب الوالدا5 

السيد احمد عقموي وزوجته السيدة 

التي  الحصص  الفقير جميع  لطيفة 

الشركة أعاله،  يملكمنهم في  أسممل  

لكل واحد  )58(حصة  وهي خمسي5 

انهمم، لولديهمم بملتسموي كمم يلي:  - 

أسماة عقموي 58 حصة بقيمة 188 

 58 عقموي  طه  د هم للحصة، - 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة، 

الذي  تعيي5 املسير:   82 قرا   قم 

تم تعيي5 السيد  ينص على اميلي: -2 

أسماة عقموي اسيرا أوال للشركة ملدة 

غير احدودة اكلفم بمألعممل اإلدا ية 

اسيرا  عقموي  طه  والسيد  اليواية 

ثمنيم للشركة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 15: الذي ينص على اميلي: 

تم تعيي5 السيد أسماة عقموي اسيرا 

أوال للشركة ملدة غير احدودة اكلفم 

بمألعممل اإلدا ية اليواية والسيد طه 

عقموي اسيرا ثمنيم للشركة.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
16 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 32/2823.
1121I

FIDMOU SNC

تافراوت لالنتاج
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49
 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc

تمفراوت لالنتمج بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمملية 

2 زنقة 6 العمم ة 23 ش )      الدا  
الشيضمء 28888      الدا  الشيضمء 

املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.39364

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تقر    2822 أكتوبر   17 في  املؤ خ 
حل بركة ذات املسؤولية املحدودة 
اشلغ  أسمملهم  لالنتمج   تمفراوت 
اقرهم  وعنوا5  د هم   18.888
العمم ة   6 زنقة   2 اإلجتممعي سمملية 
      28888 الدا  الشيضمء        ( 23 ش 
الدا  الشيضمء املغرب نتيجة ل :  اجع 

ألسشمب إقتصمدية.
سمملية  التصفية ب  اقر  و حدد 
)      الدا   23 ش  6 العمم ة  2 زنقة 
الدا  الشيضمء        28888 الشيضمء 

املغرب. 
و عي5:

و  عمري  يوسف   السيد)ة( 
عنوانه)ا( سمملية 2 زنقة 6 العمم ة 23 
املغرب  الدا  الشيضمء    28888 ( ش 

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: اسير الشركة.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

نونبر 2822 تحت  قم 47176).

1122I

املحمسشة نعمم5 اجيدة

 AUTO ECOLE MOHCINE
AZAHRAOUI

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

املحمسشة نعمم5 اجيدة
 قم 1 بم ع عالل بن عشد هللا 

سيدي احمد التمدلي صفرو ، 

31888، صفرو املغرب

 AUTO ECOLE MOHCINE

AZAHRAOUI بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  ايت 

فريكو كيكو بوملم5 كيكو - كيكو -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2341

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 15 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 AUTO :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

ECOLE MOHCINE AZAHRAOUI

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اؤسسة لتعليم السيمقة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

ايت فريكو كيكو بوملم5 كيكو - كيكو -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احسن  ازهراوي  السيد)ة(   -
دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
ايت فريكو كيكو بوملم5 كيكو 33853 

كيكو املغرب
احمد  ازهراوي  السيد)ة(   -
دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
ايت فريكو كيكو بوملم5 كيكو 33853 

كيكو املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
احسن  ازهراوي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
كيكو  بوملم5  كيكو  فريكو  ايت  دوا  

33853 كيكو املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.2341
1123I

FIDMOU SNC

فاير فايتينغ مارين سافينغ 
للتجهيزات

بركة ذات املسؤولية املحدودة
حل بركة

FIDMOU SNC
 Salmia 2 Bd El Joulane Imm 49
 Apt 1 BP 20700 Casablanca
Maroc، 0، Casablanca Maroc

فمير فميتينغ ام ين سمفينغ 
للتجهيزات بركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو  التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اقماة 

الهدى زنقة احمد بلفريج G2 ع 98 
ط 3 ش 15 سيدي اوان 28888 

الدا  الشيضمء املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.533183

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر  حل   2822 نونبر   22 املؤ خ في 
بركة ذات املسؤولية املحدودة فمير 
للتجهيزات   سمفينغ  ام ين  فميتينغ 

د هم   188.888 اشلغ  أسمملهم 

اقماة  اإلجتممعي  اقرهم  وعنوا5 

 98 ع   G2 الهدى زنقة احمد بلفريج 

 28888 سيدي اوان   15 ش   3 ط 

  : ل  نتيجة  املغرب  الشيضمء  الدا  

اسشمب إقتصمدية.

اقماة  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

 98 ع   G2 الهدى زنقة احمد بلفريج 

 28888 سيدي اوان   15 ش   3 ط 

الدا الشيضمء املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( عشد العزيز  بودفوست 

بمب  اقماة  القد8  حي  عنوانه)ا(  و 

البرنو�سي   1    B11 ع  الشيضمء  

املغرب  الشيضمء  الدا     28888

كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتضمء  وعند   

املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 

تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 

العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

: اسير الشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 14 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 477)5).

1124I

MISAGROUP

ARCHICULTE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

MISAGROUP

 AV LALLA YACOUT ANGLE

 MUSTAFA EL MAANI 2EME

 ETG N 62  61 ، 20000،

CASABLANCA MAROC

ARCHICULTE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 59 زنقة 

الخنسمء الطمبق 3  قم 7 حي 

النخيل بملدا  الشيضمء 28188 الدا  

الشيضمء -
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إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

549793

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2822 يوليوز 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ARCHICULTE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -
اهند8 اعمم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 59 
حي   7 3  قم  الطمبق  زنقة الخنسمء 

النخيل بملدا  الشيضمء 28188 الدا  

الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

بن  تمودي  زكريم  السيد)ة(    -

والكمئن عنوانه  بقرو5 بصفته)ا(  

ب:  55 بم ع العربي الدغمي حي بد  

فم8 28188  فم8 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-  زكريم تمودي بن بقرو5 »بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

اقرهم  والكمئن  بصفتهم   الوحيد« 

العربي  بم ع   55 ب:   اإلجتممعي 

فم8    28188 الدغمي حي بد  فم8 

عند  التجم ي  السجل  املغرب  قم 

الدائم:   املمثل   549793 االقتضمء: 

زكريم تمودي بن بقرو5 .

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بن  تمودي  زكريم  السيد)ة(    -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  بقرو5 
55 بم ع العربي الدغمي  عنوانه ب:  

حي بد  فم8 28188  فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 يوليوز   2( بتم يخ 

.549793
1125I

SONAFIA

SONAFIA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تجديد ادة ازاولة اهمم املسيرين

SONAFIA
 DOUAR OULED OGBA ،
12010، TEMARA MAROC

SONAFIA »بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد«

 DOUAR :وعنوا5 اقرهم االجتممعي
 OULED OGBA - 12010

.TEMARA MAROC
»تجديد ادة ازاولة اهمم املسيرين«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.572715
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
املؤ خ في 81 نونبر 2822 تقر  تجديد 
ملدة:  املسيرين  اهمم  ازاولة  ادة 

ILLIMITEE سنوات.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 17 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )))6.
1126I

ELECTRICITE MARZOUK

ELECTRICITE MARZOUK
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ELECTRICITE MARZOUK
حي اللوزيي5 2  قم 982 تطوا5 ، 

93888، تطوا5 املغرب
ELECTRICITE MARZOUK  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

اللوزيي5 2  قم 982 تطوا5 93888 
تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
2912

 28 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 ELECTRICITE MARZOUK
بإيجمز:  الشركة  غرض          -
 TRAVAUX installation electique
 Èlectricitè batiment Èlectricitè

 BT
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
 93888 982 تطوا5  2  قم  اللوزيي5 

تطوا5 -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

38.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

38.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
ارزوق   إسممعيل  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: الوطية 
د ب الكواش  قم 11 تطوا5  93888 

تطوا5 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
  ELECTRICITE MARZOUK  -
املحدودة«  املسؤولية  ذات  »بركة 
اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن  بصفتهم  
تطوا5    982 2  قم  حي اللوزيي5  ب: 
تطوا5 املغرب  قم السجل   93888
 32975 االقتضمء:  عند  التجم ي 

املمثل الدائم: إسممعيل ارزوق .

 -        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
ارزوق   إسممعيل  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
الوطية د ب الكواش  قم 11 تطوا5  

93888 تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.2912
1127I

Audimi

RENAISSANCE IT SERVICES
إعال5 اتعدد القرا ات

Audimi
 Borj El yacout, Imm. B, 2éme

 étage, bureau 4, ، 20120،
Casablanca maroc

 RENAISSANCE IT SERVICES
»بركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع 

سمية، إقماة بهرزاد 3، الطمبق 5، 
 قم 2، الدا  الشيضمء - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.
»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.557325

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   86 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تحويل املقر اإلجتممعي للشركة.
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

 فع  اسممل الشركة.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 5: الذي ينص على اميلي: 
 ،3 613 ، زنقة كلميمة، الطمبق   قم 
املكتب  قم ج و ي 3 ج، الدا  الشيضمء
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 
يسمهم الشركمء بمملشملغ التملية نقدا:  
  58.888 السيد احمد طم ق سقمط 
د هم السيد جالل بن عشدو 58.888 

د هم املجموع 188.888  د هم.
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بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

 188,888 حدد  أ8 امل الشركة ب 

د هم، اقسمة إلى ألف 1,888 حصة 

د هم يخصص كل انهم   188 بواقع 

اع  يتنمسب  بمم  للشركمء  بملكمال 

اسمهممتهم على النحو التملي:  السيد 

  ، حصة   588 سقمط  طم ق  احمد 

ارقمة ان 1 إلى 588 السيد جالل بن 

 581 588 حصة ،  ارقمة ان  عشدو 

 1,888 الحصص  إجمملي   1888 إلى 

ألف حصة قيمة كل انهم امئة د هم

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 24 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 68193).

112(I

STE GEF GESTION SARL AU

STE HC SITTING SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

STE GEF GESTION SARL AU

 MAROUANE 5 ISSIL AVENUE

 ALLAL FASSI 1ER ETAGE N°

 2 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

 STE HC SITTING SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 29 زنقة 

يوغوسالفي الطمبق االول  قم 11 

جليز 48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

131(87

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

.HC SITTING SARL AU

-        غرض الشركة بإيجمز:  عمية 
وجميع  املسني5  األطفمل  جليسة 

األنشطة االجتممعية األخرى
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 29 
االول  قم  الطمبق  يوغوسالفي  زنقة 

11 جليز 48888 اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( فمطمة الزهراء اماوني 
امر  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
بق)2ا   1 عمم ة  الشمبو ي  احمد 

11182 سال الجديدة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( فمطمة الزهراء اماوني 
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بقة   1 عمم ة  الشمبو ي  احمد  امر 

)2ا 11182 سال الجديدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2822 دجنبر   28 بتم يخ 

.131(87
1129I

CAC PARTNERS

 MINDSCAPE EVENT 
PRODUCTION

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAC PARTNERS
 45Lotissement  Guynemer  Bd
 Al Abtal  Casablanca-Maroc

 45Lotissement  Guynemer  Bd
 Al Abtal  Casablanca-Maroc،

MAROC 28888، الدا  الشيضمء
 MINDSCAPE EVENT 

PRODUCTION بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي إقماة 

الز قم، 117 زنقة ابن انير، الطمبق 
األول  قم  العمم ة 2 املعم يف 

الدا الشيضمء 28888 الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
573367

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
الشركة،  تسمية          -
بمختصر  اإلقتضمء،  عند  اتشوعة 
 MINDSCAPE EVENT تسميتهم:  

PRODUCTION
-        غرض الشركة بإيجمز:  تنظيم 
العروض  وإنتمج  النصمئح  وتقديم 
 ; واملهرجمنمت وجميع أنواع األحداث 
، وتنظيم  االستشم ات في االتصمالت 
األحداث ، واإلعال5 ، وصو ة العالاة 
جميع  وتنظيم  تصميم   ; التجم ية 
والثقمفية  الريمضية  األحداث  أنواع 
واملؤسسية ؛ تشغيل النوادي الليلية 
أجهزة  تأجير   ; املطمعم  تشغيل   ;
املعدات  وجميع  والضوء  الصوت 
الالزاة إلقماة أي عرض وأي حدث 
اجتممعي ثقمفي ؛ إنشمء ، براء ، تأجير 
 ، التجم ية  األصول  جميع  إدا ة   ،
تأجير ، تركيب ، تشغيل أي اؤسسة 
نشمط  أو  بنشمط  تتعلق  أعممل   ،
القيمم بجميع عمليمت  ؛  آخر احدد 
إنتمج وتوزيع  ؛  االستيراد والتصدير 
أو  أو براء  أخذ  ؛  انتجمت اإلعال5 
العمليمت  جميع  نقل  أو  استخدام 
بهذه  املتعلقة  االختراع  ات  وبراء 
األنشطة ؛ أالتجم ة ، الشراء ، الشيع ، 
التشمدل ، الشحن ، العمولة ، االاتيمز 
 ، السمسرة   ، التمثيل   ، الحصرية   ،
جميع اعماالت  ؛  التسويق والتوزيع 

االستحواذ  ؛  والعقم ات  الوسمطة 
أي  في  حصص  أو  امتلكمت  على 
األو اق  وبراء  اؤسسة  أو  بركة 
اململية أو األو اق اململية ؛ بشكل عمم 
، جميع املعماالت التجم ية أو اململية 
أو  اململية  األو اق  أو  الصنمعية  أو 
أو  اشمبر  بشكل  املتعلقة  العقم ات 
تعزز  قد  والتي  بأهدافهم  اشمبر  غير 

تطوير الشركة وتوسعهم.
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
انير،  ابن  زنقة   117 الز قم،  إقماة 
الطمبق األول  قم  العمم ة 2 املعم يف 
الدا الشيضمء 28888 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
العلوي  اسممعيل  السيد)ة(   -
املراني  بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 
6ب.ح،  بينووود لند5 8.و26   57
لند5    CR8 املتحدة  اململكة   151

اململكة املتحدة
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-

-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
العلوي  اسممعيل  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(  املراني  
لند5  بينووود   57 ب:  عنوانه 
8.و26 6ب.ح، 151 اململكة املتحدة 

CR8 لند5  اململكة املتحدة
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.573367

1138I
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CAC PARTNERS

PULSE EVENTS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAC PARTNERS
 45Lotissement  Guynemer  Bd
 Al Abtal  Casablanca-Maroc

 45Lotissement  Guynemer  Bd
 Al Abtal  Casablanca-Maroc،
MAROC 28888، الدا  الشيضمء
PULSE EVENTS بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي إقماة 
الز قم، 117 زنقة ابن انير، الطمبق 

األول  قم  العمم ة 2 املعم يف 
الدا الشيضمء 28888 الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573365
في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   25
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PULSE EVENTS
-        غرض الشركة بإيجمز:  تنظيم 
العروض  وإنتمج  النصمئح  وتقديم 
 ; واملهرجمنمت وجميع أنواع األحداث 
، وتنظيم  االستشم ات في االتصمالت 
األحداث ، واإلعال5 ، وصو ة العالاة 
جميع  وتنظيم  تصميم   ; التجم ية 
والثقمفية  الريمضية  األحداث  أنواع 
واملؤسسية ؛ تشغيل النوادي الليلية 
أجهزة  تأجير   ; املطمعم  تشغيل   ;
املعدات  وجميع  والضوء  الصوت 
الالزاة إلقماة أي عرض وأي حدث 
اجتممعي ثقمفي ؛ إنشمء ، براء ، تأجير 
 ، التجم ية  األصول  جميع  إدا ة   ،
تأجير ، تركيب ، تشغيل أي اؤسسة 
نشمط  أو  بنشمط  تتعلق  أعممل   ،
القيمم بجميع عمليمت  ؛  آخر احدد 

إنتمج وتوزيع  ؛  االستيراد والتصدير 

أو  أو براء  أخذ  ؛  انتجمت اإلعال5 

العمليمت  جميع  نقل  أو  استخدام 

بهذه  املتعلقة  االختراع  ات  وبراء 

األنشطة ؛ أالتجم ة ، الشراء ، الشيع ، 

التشمدل ، الشحن ، العمولة ، االاتيمز 

 ، السمسرة   ، التمثيل   ، الحصرية   ،

جميع اعماالت  ؛  التسويق والتوزيع 

االستحواذ  ؛  والعقم ات  الوسمطة 

أي  في  حصص  أو  امتلكمت  على 

األو اق  وبراء  اؤسسة  أو  بركة 

اململية أو األو اق اململية ؛ بشكل عمم 

، جميع املعماالت التجم ية أو اململية 

أو  اململية  األو اق  أو  الصنمعية  أو 

أو  اشمبر  بشكل  املتعلقة  العقم ات 

تعزز  قد  والتي  بأهدافهم  اشمبر  غير 

تطوير الشركة وتوسعهم.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -
انير،  ابن  زنقة   117 الز قم،  إقماة 

الطمبق األول  قم  العمم ة 2 املعم يف 

الدا الشيضمء 28888 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 188 لهم:  وتقييم  لهم  اوجز  وصف 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد ااي5 الحفيمني   السيد)ة(   -
زنقة  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

a الخماس  الطمبق  تمعروفت   84

الدا الشيضمء  بو كو5   5 العمم ة 

28888 الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

احمد ااي5 الحفيمني   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تمعروفت الطمبق الخماس   84 زنقة 
الدا الشيضمء  بو كو5   5 aالعمم ة 

28888 الدا الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.573365
1131I

iso fidus

 BOULANGERIE PATISSERIE
LE SARRASIN

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

iso fidus
حي األامل 82   قم 48 اكتب  قم 86 
طمبق الثمني تيط اليل دا الشيضمء ، 

29648، دا الشيضمء املغرب
 BOULANGERIE PATISSERIE LE
SARRASIN بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الطمبق 
السفلي تجزئة سمنية  قم 164 
بم ع تيشكم عي5 الشق  28153 

الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
573825

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
بركة  تأسيس  تقر    2822 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 
 BOULANGERIE PATISSERIE LE

SARRASIN
-        غرض الشركة بإيجمز: اخبزة 

و حلويمت
-    عنوا5 املقر االجتممعي: الطمبق 
 164 سمنية  قم  تجزئة  السفلي 
 28153 الشق   عي5  تيشكم  بم ع 

الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
صبري   عشدهللا  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: فرنسم 

91326 فرنسم فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
صبري   عشدهللا  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

فرنسم 91326 فرنسم فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.573825

1132I

اكتب أخيم  خديجة

 KHADAMAT NORD
MAROC

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

اكتب أخيم  خديجة
بم ع الجيش امللكي اقماة ايمم5 
طمبق 4  قم 7 تطوا5 ، 93888، 

تطوا5 املغرب
 KHADAMAT NORD MAROC

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

ظهيرة زنقة صملح  قم 85 تطوا5 
93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
329(3
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بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

KHADAMAT NORD MAROC

-        غرض الشركة بإيجمز: تجم ة-

اقمولة التنظيف بجميع أبكملهم

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

تطوا5   85 صملح  قم  زنقة  ظهيرة 

93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

اشلغ الحصص العينية اع       -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
عشد الرحيم املسموي  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 32258 الحسيمة  اازو 5  العربي 

الحسيمة املغرب

أاسم8  طم يق  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 93888 تطوا5    (8 الفنيدق  قم 

تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عشد الرحيم املسموي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي العربي اازو 5 الحسيمة 32258 

الحسيمة املغرب

أاسم8  طم ق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 93888 8) تطوا5  حي الفنيدق  قم 

تطوا5 املغرب.

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.329(3
1133I

FLASH ECONOMIE

IPG MAROC
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

IPG MAROC
 بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
  أسممل الشركة:  3.888.888 د هم
اقرهم االجتممعي بم ع عشد الرحيم 
بوعشيد 27 ،حي الريمض - 18188 

الربمط 
RC:88.639-IF:40457327

العمم  الجمع  قرا ات  بمقت�سى 
دجنبر   15 في  املؤ خة  االستثنمئي 
تغيير  الوحيد  الشريك  قر    2822
اسم الشركة العتممد االسم الجديد 

،»WEngage«
النظمم  ان   3 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتم يخ  بملربمط  التجم ية 

2823 تحت  قم 5)1335
1134I

FLASH ECONOMIE

RIAD HAMI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FLASH ECONOMIE
 Avenue des Forces armées

 royales 28 ، 20000،
CASABLANCA MAROC

RIAD HAMI  بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 
اوالي الحسن 1 عمم ة 1 سيشمم 

بلوك 8 الطمبق 4  قم 18  48888 
اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
133681

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 22 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 RIAD بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

 HAMI
-  غرض الشركة بإيجمز: -تشغيل 

بيت الضيمفة أو  يمض
-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 
سيشمم   1 عمم ة   1 الحسن  اوالي 
 48888  18 4  قم  بلوك 8 الطمبق 

اراكش -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
 18.888 -  اشلغ  أسممل الشركة: 

د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
اشلغ الحصص العينية اع       -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
- بيمنمت حول الشركمء )األشخمص 

الطشيعيو5(: 
 Michel JEAN السيد)ة(   -
بصفته)ا(     FRANCOIS MORTIER
 RUE CHAVEE ب:  عنوانه  والكمئن 
 1 BRAINE L  1421 ALLEUD

BELGIQUE
بولشم وض  حسنمء  السيد)ة(   -
 RUE والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
 CHAVEE 1 BRAINE L  1421

ALLEUD BELGIQUE
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
 Michel JEAN السيد)ة(   -
بصفته)ا(    FRANCOIS MORTIER
 RUE ب:  عنوانه  والكمئن  حر  اسير 
 CHAVEE 1 BRAINE L  1421

.ALLEUD Belgique

بولشم وض  حسنمء  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 RUE CHAVEE 1 BRAINE L  1421

ALLEUD BELGIQUE
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.133681

1135I

FLASH ECONOMIE

WINK IMPORT EXPORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

F.A.T.C SARL

اكتب املحمسشة

زنقة 2 خليل 2  قم 64 الفيليت 

الدا الشيضمء

WINK IMPORT EXPORT

ش.م.م.ش.و

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة للشريك الوحيد

حر   عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2823 ينمير   19 بتم يخ  بملشيضمء 

تم وضع القمنو5 األسم�سي لتأسيس 

وذات  املسؤولية  احدودة  بركة 

الشريك الوحيد بمملميزات التملية:

وينك   : القمنونية  التسمية 

ش.م.م.ش.و  والتصدير   االستيراد 

 WINK IMPORT EXPORT

(SARL(AU

عشد  بم ع   (2: االجتممعي  املقر 

إقماة بهرزاد  وزنقة سمية  املوان 

النخيل   13 ،  قم  الثملث  الطمبق 

الدا الشيضمء.

والتصدير،  االستيراد  اوضوعهم: 

الشيع  التوزيع واملواصالت،  التجم ة، 

وعلى العموم  بصفة عماة،  والشراء 

التجم ية  الصنمعية،  العمليمت  كل 

بصفة  املتعلقة  املنقولة  واململية 

بمملوضوع  اشمبرة  غير  أو  اشمبرة 

أو  اممثل  اوضوع  أو  االجتممعي 

ارتشط.
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ان  ابتداء  عمام   99: ادتهم 

تأسيسهم
في  حدد   : الشركة  امل   أ8 

 1888 إلى  اقسم  د هم   188.888

د هم   188 بقيمة  اجتممعية  حصة 

للواحدة.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

فرحم5 زينب كمسيرة وحيدة للشركة 

ملدة غير احدودة 

ان فمتح ينمير إلى   : السنة اململية 

31 دجنبر.

بمملحكمة  تم   : القمنوني  اإليداع 

 16 بتم يخ  بملدا الشيضمء  التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )99)5)88

وتم التسجيل   : السجل التجم ي 
التجم ي  السجل  في  كذلك 

بملدا الشيضمء تحت  قم 572457
للخالصة والشيم5

F.A.T.C

1136I

FLASH ECONOMIE

MFH Benslimane
بركة املسمهمة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

MFH Beslimane

بركة املسمهمة

اقرهم اإلجتممعي 218،بم ع 

الز قطوني طمبق 6 -  الدا  الشيضمء
 أسمملهم: 328.888 د هم

تحويل املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

192115

اإلدا ة  اجلس  قرا   بمقت�سى 

تم تحويل   2812 امي   14 املؤ خ في 

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

287  ،بم ع الز قطوني طمبق 6 الدا  

،بم ع الز قطوني   218 إلى  الشيضمء 

طمبق 6 الدا  الشيضمء

النظمم  ان   4 الفصل  تعديل 

األسم�سي للشركة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

التجم ية بملدا  الشيضمء

1137I

ACCOUNTABILITY

AFFAOUI
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ACCOUNTABILITY

بم ع عشد الكريم الخطمبي زنقة 

حسن بن اشم ك إقماة الخطمبية 

عمم ة ب طمبق 1  قم 3 ، 48888، 

اراكش املغرب

AFFAOUI بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

عشد الكريم الخطمبي زنقة حسن 

بن اشم ك إقماة الخطمبية عمم ة 

ب الطمبق األول  قم 3  48888 

اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

12(941

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2822 غشت 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AFFAOUI

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

تشغيل وإدا ة دا  ضيمفة أو  يمض

- تشغيل وادا ة اطعم

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

حسن  زنقة  الخطمبي  الكريم  عشد 

بن اشم ك إقماة الخطمبية عمم ة ب 

الطمبق األول  قم 3  48888 اراكش 

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الدين  عز  عفوي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: حدائق 

اغواطيم   271 8  قم  ب  االطلس 

الحوز 48888 اراكش املغرب

- السيد)ة( عفوي نمدية بصفته)ا(  

 41121 ايطمليم  ب:  عنوانه  والكمئن 

ايطمليم ايطمليم

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الدين  عز  عفوي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 271 ب: حدائق االطلس ب 8  قم 

اراكش   48888 الحوز  اغواطيم 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2822 بتنبر   15 بتم يخ 

.12(941

113(I

اكتب أخيم  خديجة

LAMCHIMCHI IMPORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

اكتب أخيم  خديجة

بم ع الجيش امللكي اقماة ايمم5 

طمبق 4  قم 7 تطوا5 ، 93888، 

تطوا5 املغرب

LAMCHIMCHI IMPORT بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

املعركة االنوال  قم 16 طمبق 

اال �سي  قم 3  93888 تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32955

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 82 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LAMCHIMCHI IMPORT

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

-استيراد  الغدائية  املواد  استيراد 

املالبس  واالحدية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

املعركة االنوال  قم 16 طمبق اال �سي 
 قم 3  93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

املشيم�سي  أبراف  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

بن  تجزئة  قشملة   12(6 ايضم   قم 

تطوا5   93888 عشود كويلمم تطوا5 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

املشيم�سي  أبرف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع ايضم  قم 6)12 قشملة تجزئة 

 93888 تطوا5  كويلمم  عشود  بن 

تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   15 بتم يخ 

.32955

1139I
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METREK COMPTA PRO

STE OPEN DREAM TRANS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

METREK COMPTA PRO
 KISSARIAT AL HOUDA AV MED
 V 1ER ETAGE N 4 ، 14200، SIDI

SLIMANE MAROC
 STE OPEN DREAM TRANS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
كوسينمب  قم )1 - 14288 سيدي 

سليمم5 املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.3131

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 فبراير   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
خملد  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
588 حصة اجتممعية ان  بنعشد هللا 
السيد  لفمئدة   حصة   1.888 أصل 
28 فبراير  )ة( حدهم بولعيش بتم يخ 

.2823
خملد  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
588 حصة اجتممعية ان  بنعشد هللا 
أصل 1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( 
فبراير   28 بتم يخ  الفربمخي  عمئشة 

.2823
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسيدي سليمم5  بتم يخ 24 

فبراير 2823 تحت  قم 37/2823.
1148I

SOCIETE YASMINE BEST TRAV

YASMINE BEST TRAV
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOCIETE YASMINE BEST TRAV
 BD MAHDAOUI BENSAID LOT
 HAJ HMIDA RUE B 5 NR 37 ،

60000، OUJDA MAROC
YASMINE BEST TRAV بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة بني 

ارين عمم ة العلج الطمبق الثمني 

الشقة  قم 15 68888 وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48635

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 89 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

YASMINE BEST TRAV
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

أعممل  أعممل أو إنشمءات اختلفة، 

التنظيف والبستنة، صيمنة وتركيب 

صيمنة   ، املعدات الكهربمئية املنزلية 

االستيراد   ، املنمولة  العمكسمت، 

و  الصيمنة   ، التجم ة  و  والتصدير 
التطوير املعلوامتي ، امو5 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

بني ارين عمم ة العلج الطمبق الثمني 

الشقة  قم 15 68888 وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

خضم   فمطنة  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

الحسن الثمني  قم 66 68888 وجدة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت      -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

خضم   فمطنة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع الحسن الثمني  قم 66 68888 

وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.48635

1141I

A.MEDITERANNEE CONSEIL ET GESTION

نوشاتل كار
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 A.MEDITERANNEE CONSEIL ET

GESTION

 RUE BANI MARINE IMM ALEJ

 3EME ETAGE N 19 OUJDA ،

60000، OUJDA MAROC

نوبمتل كم  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

الد فوفي زنقة اليلية الطمبق الرابع 
 قم 29  - وجدة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

48681

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 84 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

نوبمتل كم 

-        غرض الشركة بإيجمز: تأجير 

سيم ات بدو5 سمئق

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

الد فوفي زنقة اليلية الطمبق الرابع 
 قم 29  - وجدة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة.

الشركة:  اشلغ  أسممل          -
188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
عممد  التقدواي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 
النجد 2 زنقة الوضوح  قم 44 سيدي 

يحي  68888 وجدة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
عممد  التقدواي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
تجزئة النجد 2 زنقة الوضوح  قم 44 

سيدي يحي  68888 وجدة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.48681

1142I

fiduconsejo

VAN BUSINESS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

VAN BUSINESS بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع بن 
حسمين  قم 19 تطوا5 93888 

تطوا5 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد
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 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32963

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 VAN تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

BUSINESS

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

األبغمل أو الشنمء

- التجم ة والتجم ة.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

 93888 تطوا5   19 بن حسمين  قم 

تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( ايوب ازايزم بصفته)ا(  

املحمدية  بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن 

 3 ش   1 ط   3 عمم ة  البركة  اقماة 

تطوا5 93888 تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( ايوب ازايزم بصفته)ا( 

بم ع  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

 1 3 ط  املحمدية اقماة البركة عمم ة 

ش 3 تطوا5 93888 تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.32963

1143I

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 ميز كونستريكسيون

MISE CONSTRUCTION 
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE EL HAFIDI SARL AU

 HAY BARAKA SOFIA »B«

 BUREAU N°01 ، 50300،

 BOUFEKRENE MEKNES

MAROC

 MISE 5ايز كونستريكسيو 

CONSTRUCTION  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الشقة 

الكمئنة بتجزئة اسوا  اكنم8  قم 

16 بقة 82 الطمبق االول ايت والل  

اكنم8 58888 اكنم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

5(395

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 38 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:   بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 MISE كونستريكسيو5  ايز 

 CONSTRUCTION

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اإلنشمءات  أو  اختلفة.  أعممل   *

)اقمول(

* اواد الشنمء)تمجر(

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الشقة الكمئنة بتجزئة اسوا  اكنم8 

الطمبق االول ايت   82 16 بقة   قم 

والل  اكنم8 58888 اكنم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

3.288.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

3.288.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اسكملي   يمسي5   السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  
خنيفرة  النجمح  حي   53 82  قم 

54888 خنيفرة املغرب
- السيد)ة( يوسف عال  بصفته)ا(  
بم ع   119 ب:  عنوانه  والكمئن 
فرنسم  فميونس   26888 اونطولي 

26362 فيونس فرنسم
- السيد)ة( عمر الشمدلي بصفته)ا(  
وكليم  تيمد و5  عنوانه ب:  والكمئن 

تنغير 88)45 تنغير املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اسكملي   يمسي5   السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
بم ع 82  قم 53 حي النجمح خنيفرة 

54888 خنيفرة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   24 بتم يخ 

.5(395
1144I

iso fidus

PLASTIQUE TEGUANA
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

iso fidus
حي األامل 82   قم 48 اكتب  قم 86 
طمبق الثمني تيط اليل دا الشيضمء ، 

29648، دا الشيضمء املغرب
PLASTIQUE TEGUANA  بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 61 
اللة اليمقوت املركز التجم ي الريمض 

 قم 5) الطمبق الثمني -  24888 
الدا  الشيضمء املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.348575
الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
2823 تقر  حل  81 فبراير  املؤ خ في 
بركة    PLASTIQUE TEGUANA
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد اشلغ  أسمملهم 18.888 د هم 
 61 اإلجتممعي  قم  اقرهم  وعنوا5 
اللة اليمقوت املركز التجم ي الريمض 
 قم 5) الطمبق الثمني -  24888 الدا  
للظروف  نتيجة  املغرب  الشيضمء 

االقتصمديةالسيئة ,
اململي  التدفق  في  اململية  االزاة   

للشركة..
و عي5:

السيد)ة( عممد  نمصح و عنوانه)ا( 
اليل  تيط   124 1  قم  الرحمة  حي 
املغرب  الشيضمء  الدا    29648

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 
 61 وفي  قم   2823 فبراير   81 بتم يخ 
اللة اليمقوت املركز التجم ي الريمض 
 قم 5) الطمبق الثمني - 24888 الدا  

الشيضمء املغرب.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 5))59).

1145I

hhamid001@gmail.com

PETROFAN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيي5 اسير جديد للشركة

PETROFAN
ش. ذات.م.م

 أسمملهم48.888.888 د هم 
اقرهم االجتممعي.8) بم ع الهمبمي 

الفياللي بولو الشيضمء 
 قشول استقملة اسيروتعيي5 اسير 

جديد
بتم يخ  العرفي   العقد  بمقت�سى 
الشركة  بركمء  قر    ,16/81/2823
املسممة  املحدودة  املسؤولية   ذات 

. PETROFAN : ام يلي 
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السيد  املسير  استقملة  قشول 

اسير جديد  وتعيي5  فمضل  ابراهيم 

القمطنة  واكريم،  سعمد  السيدة 

اوالي  تجزئة   6 بملشيضمء  قم 

كمليفو نيم   اريم  فيال  اسممعيل 

والحمالة   87.84.1974 في  املزدادة 

BK123937 للشطمقة الوطنية  قم

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 16 بتم يخ  الشيضمء  بملدا   التجم ية 

/82/ 2823 تحت  قم 59863)  

1146I

CAFIGEC

DREAM HYGIENE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

DREAM HYGIENE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 

أطلس الطمبق الرابع عمم ة 45  قم 

16 اعم يف 28378 الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572497

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   28

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DREAM HYGIENE

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

بمئع تجزئة ملنتجمت النظمفة تسويق 

اعدات النظمفة.

زنقة  عنوا5 املقر االجتممعي:      -
45  قم  أطلس الطمبق الرابع عمم ة 

16 اعم يف 28378 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل   -

188.888,88 د هم
النقدية:  الحصص  اشلغ     -

188.888,88 د هم
اع  العينية  الحصص  اشلغ   -
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( يتيم احمد بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب:  لسمسفة قصشة 
 14 15  قم  عمم ة   86 ه  ج  ااي5 
الشيضمء  الدا    28198 الشيضمء 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( يتيم احمد بصفته)ا( 
لسمسفة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
15  قم  عمم ة   86 قصشة ااي5 ج ه 

14  28198 الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572497

1147I

4YOUR BUSINESS CONSULTING

BEST HANDS
إعال5 اتعدد القرا ات

 4YOUR BUSINESS
CONSULTING

بم ع الحسن التمني اقماة ابتهمل 8 
الطمبق الثملت بقة 4 ، 43158، 

ابن جرير املغرب
BEST HANDS  »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: حي الزاوية  
ابن جرير 43158 ابن  جرير املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.2717

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   16 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

تفويت الحصص

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

استقملة املسير و تعيي5 اسير جديد 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

للسيد  املوكة  حصة   258 تفويت 

حصة   258 و  لحرش  العزيز  عشد 

السطوطي  أحمد  للسيد  املوكة 

لفمئدة السيد  حمل الفتحي.

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

 188888.88 في   اململ  تحديد  أ8 

اقسمة إلى  )امئة ألف د هم(  د هم 

 188( بمعدل  حصة  ألف   )1888(

للحصة اقسمة  امئة د هم   د هم( 

السيد  حمل  التملي:  الشكل  على 

حصة   588 يمتلك  اصشح  الفتحي 

عشد  السيد   د هم   58888 بقيمة 

حصة   258 يمتلك  لحرش  العزيز 

خملد  السيد  د هم   25888 بقيمة 

حصة بقيمة   258 يمتلك  الكرواني  

25888 د هم

على  ينص  الذي   :12 بند  قم 

العزيز  عشد  السيد  استقملة  اميلي: 

وانحه  الشركة   تسيير  ان  لحرش 

ذاة كمالة ان نهمئية اهماه و  إبراء 

اسيرا  الفتحي  السيد  حمل  تعيي5 

جديدا للشركة ملدة غير احددة

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 22 بتم يخ  جرير   بمبن  االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 46.

114(I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

PEPINIERE RIO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 
صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب
PEPINIERE RIO بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع عشد 
الخملق طو يس  قم 1)1 73888 

الداخلة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23659
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 22 
بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PEPINIERE RIO
 - غرض الشركة بإيجمز:          -
املشمتل وإنتمج جميع أنواع األشجم  

والزهو  وغيرهم.
املسمحمت  وتطوير  صيمنة   -

الخضراء والحدائق.
انتجمت  وجميع  النشمتمت  بيع   -

املزا ع.
املقر االجتممعي:  عنوا5          -
بم ع عشد الخملق طو يس  قم 1)1 

73888 الداخلة -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
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- السيد)ة( ابراهيم السملم اعمم  
والكمئن  اسير   - بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: حي لفطيحمت عمم ة  قم 

81  73888 الداخلة املغرب
- السيد)ة( اوالي بوبراي ملشم كي 
والكمئن  اسير   - بريك  بصفته)ا( 
بم ع  الحمر  العمم ات  ب:  عنوانه 
احمد سملم بن كو   قم 2)2 73888 

الداخلة املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص املعنويو5(: 
املسؤولية  ذات  »بركة    -
والكمئن  املغرب-  بصفتهم  املحدودة« 
-  قم   -  -  - ب:  اإلجتممعي  اقرهم 
 - االقتضمء:  عند  التجم ي  السجل 

املمثل الدائم: - 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( ابراهيم السملم اعمم  
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
حي لفطيحمت عمم ة  قم 81  73888 

الداخلة املغرب
- السيد)ة( اوالي بوبراي ملشم كي 
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
سملم  احمد  بم ع  الحمر  العمم ات 
الداخلة   73888  2(2 كو   قم  بن 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 ينمير   89 بتم يخ 

.23659
1149I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

 AGRICULTURE EL
KHAYDAR

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 
صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب
 AGRICULTURE EL KHAYDAR

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة جشل 

سمغرو حي املسيرة 1  قم )8 73888 

الداخلة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23723

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   18

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AGRICULTURE EL KHAYDAR

 - غرض الشركة بإيجمز:          -

ز اعة واعملجة وتطوير وإنتمج جميع 

انتجمت  وتسويق  البستنة  انتجمت 

األشجم   ز اعة  وكذلك  البستنة 

وز اعة الحمضيمت وتربية الدواجن 

والخضروات املشكرة ؛

اإلنتمج الز اعي بجميع أبكمله:   -

التشجير ، والز اعة ، وز اعة الكروم 

وجميع  املشكرة  والخضروات   ،

املنتجمت األخرى املتعلقة بملتربية ؛
-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 
 8( 1  قم  جشل سمغرو حي املسيرة 

73888 الداخلة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( جممل بولشمز بصفته)ا( 

ب:  عنوانه  والكمئن  اسير   - بريك 
 (2888 بئرانز ا5   حي   18 زنقة   68

طمنطم5 املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

- »بركة ذات اسؤولية احدودة 

 - بصفتهم  الوحيد«  الشريك  ذات 

 -  -  -  - والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

- املمثل الدائم: - 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( جممل بولشمز بصفته)ا( 
زنقة   68 ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 

طمنطم5   (2888 بئرانز ا5   حي   18

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   17 بتم يخ 

.23723

1158I

LS COSMETICS

LS COSMETICS
إعال5 اتعدد القرا ات

LS COSMETICS

تقمطع زنقة كلميمة و بم ع ز قطوني 

طشقة 6 بقة 17 ، 8، . .

LS COSMETICS »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: . - -  الدا  

الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.5857(5

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

2822 تم اتخمذ  38 غشت  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

حصة   )288( بممئتي  اجمًنم  وهب 

لصملح زوجهم سليم عتممني الحمال 

املزداد   BE  798724 للشطمقة  قم 

بتم يخ 89 يوليو 6)19 و )58( حصة 

لصملح بقيقهم ان أاهم اهدي وليمم 

 694747 ام ي الحمال للشطمقة  قم 

EE املزداد بتم يخ 28 أكتوبر 2888.

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
املوافقة كشركمء جدد: * السيد سليم 
عثممني الحمال للشطمقة الوطنية  قم 
BE 798724 املزداد بتم يخ 89 يوليوز 
ام ي  وليمم  اهدي  السيد   *  19(6
 EE  694747 للشطمقة  قم  الحمال 

املزداد بتم يخ 28 أكتوبر 2888
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
الحظ تحول بكل الشركة ان بركة 
لشريك  احدودة  اسؤولية  ذات 
اسئولية  ذات  بركة  إلى  واحد 
احدودة  و ُانحت جميع الصالحيمت 
إلتممم اإلجراءات آملنصوص عليهم في 

القمنو5.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
النظمم  تعديل جميع اقتضيمت  تم 

األسم�سي
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 27 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

دجنبر 2822 تحت  قم )6)51).

1151I

AMIATIS CONSEIL

TRANS ADAZI
إعال5 اتعدد القرا ات

AMIATIS CONSEIL
اقماة الحديقة ٬الطمبق الثملث٬ 
اكتب 53 ٬طريق الربمط ٬عي5 
السشع ، 28888، الدا  الشيضمء 

املغرب
TRANS ADAZI »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوا5 اقرهم االجتممعي: إقماة 

حدائق صوفيم ،املجمع السكني 84 
، عمم ة 81 بقة  قم 81،  الطمبق 

السفلي، ليسمسفة  - - الدا الشيضمء 
املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.417123
بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 ينمير   12 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
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على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 
اميلي: • نقل املقر اإلجتممعي للشركة 
: الدا   - املقر اإلجتممعي القديم  ان: 
املجمع  التقدم  اجموعة   ، الشيضمء 
 ، الثمني  الطمبق   ،  2-17 السكني 
املقراإلجتممعي   - البرنو�سي.  سيدي 
إقماة   ، الشيضمء  الدا   الجديد: 
 84 ،املجمع السكني  حدائق صوفيم 
الطمبق    ،81 بقة  قم   81 عمم ة   ،

السفلي، ليسمسفة.
على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 
في  أسممل الشركة  الزيمدة   • اميلي: 
988.888.88 د هم عن طريق  بمشلغ 
في  للشركمء  املستحقة  الديو5  داج 
 188.888.88 ان  لينتقل  الشركة 
د هم إلى 1.888.888.88 د هم ، ان 
حصة   9.888 وإصدا   إنشمء  خالل 
 188.88 بقيمة  جديدة  إجتممعية 
ارقمة ان  للحصة الواحدة،  د هم  
1.881 إلى 18.888 واحر ة بملكمال.

على  ينص  الذي   :83 قرا   قم 
اميلي: • املوافقة على تحديت النظمم 

األسم�سي للشركة.
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
بند  قم 4: الذي ينص على اميلي: 

املقر اإلجتممعي للشركة
بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

املسمهممت
بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

الراسممل
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

ينمير 2823 تحت  قم 21))5).
1152I

بن الهمبمي عزالي5

BONESTOR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

بن الهمبمي عزالي5
 hay riad chel massira  n 11 ،

58888، اكنم8 املغرب
BONESTOR  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 13 حي 
 يمض زنقة 28 بم ع املسيرة ويسال5 

اكنم8 - 58888 اكنم8 املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

5(893

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2823 ينمير   1(

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميتهم  بمختصر  اإلقتضمء 

. BONESTOR

تجم ة   : بإيجمز  الشركة  غرض 

املالبس بملتقسيط - التفموض.
 13 :  قم  عنوا5 املقر االجتممعي 

املسيرة  بم ع   28 زنقة  حي  يمض 

اكنم8   58888  - اكنم8  ويسال5 

املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

 1.888   : بريش  احمد  السيد 

حصة بقيمة 188 د هم للحصة .

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -  

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  بريش  احمد  السيد 

البسمتي5 اكنم8   4( اليوسفية  قم 

58888 اكنم8 املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بريش  احمد  السيد 

البسمتي5 اكنم8   4( اليوسفية  قم 

58888 اكنم8 املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   26 بتم يخ  بمكنم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 4)3.

1153I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

THE SAND BAY HOTEL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 
صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب
THE SAND BAY HOTEL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي الرحمة 

 قم 12 - 73888 الداخلة املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.23769

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تمت   2823 ينمير   38 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
 YASSINE TABI )تفويت السيد )ة
258 حصة اجتممعية ان أصل 588 
 HOCINE )ة(  السيد  حصة لفمئدة  

TABI بتم يخ 38 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 38 بتم يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

ينمير 2823 تحت  قم 143/2823.

1154I

 Majalat Consulting SARL اجمالت لالستشم ات

AU

AUTO60
بركة ذات املسؤولية املحدودة

إنشمء فرع تمبع للشركة

 Majalat اجمالت لالستشم ات
Consulting SARL AU

 قم 24 الطمبق الثمني، عمم ة 17، 
تجزئة املسيرة، بم ع الريمض، 
املحمدية ، 18))2، املحمدية 

املغرب
AUTO68 بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 24,الطمبق 

التمني,االقماة ف ب 17, تجزئة 
املسيرة ,بم ع الريمض 28))2 

املحمدية اململكة املغربية.

إنشمء فرع تمبع للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.177

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 81 غشت 2822 تقر  إنشمء 

التسمية  تحت  للشركة   تمبع  فرع  

و الكمئن بملعنوا5 اسكن   AUTO68
حي اوالي عشد   231 بم ع   31  قم 

الدا  الشيضمء   284(8 هللا عي5 بق 

و املسير ان طرف  اململكة املغربية  

السيد)ة( كميل عشد العزيز.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بمملحمدية  بتم يخ 26 ينمير 

2823 تحت  قم 193.

1155I

 Majalat Consulting SARL اجمالت لالستشم ات

AU

BDZ SOINS
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 Majalat اجمالت لالستشم ات

Consulting SARL AU
 قم 24 الطمبق الثمني، عمم ة 17، 

تجزئة املسيرة، بم ع الريمض، 

املحمدية ، 18))2، املحمدية 

املغرب

BDZ SOINS بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 476 

حي الوحدة 38))2. املحمدية  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

32217

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 BDZ تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

.SOINS
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بإيجمز:  الشركة  غرض          -

والتد يب  واإل بمد  التجم ة 

واملشو ة والعنمية في اجمل الصحة 

املعم ض   تنظيم  والجممل،  والليمقة 

أنشطة للعنمية للجممل  والفعمليمت. 

والنظمفة  والتغذية  والصحة 

واستحضرات  ؛  بملجسم  والعنمية 

املتجم ة والتوزيع  التجميل والجممل. 

واالستيراد والتصدير.

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

476 حي الوحدة 38))2. املحمدية  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اريم بداز بصفته)ا(   السيد)ة(   -

 2 إقماة  قية  ب:  عنوانه  والكمئن 

املحمدية   2((28  2 2  قم  عمم ة 

اململكة املغربية

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اريم بداز بصفته)ا(  السيد)ة(   -

إقماة  قية  اسير والكمئن عنوانه ب: 

املحمدية   2((28  2 2  قم  عمم ة   2

اململكة املغربية

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   25 بتم يخ 

.32217

1156I

AMIATIS CONSEIL

MOROCCO BAGS
إعال5 اتعدد القرا ات

AMIATIS CONSEIL

اقماة الحديقة ٬الطمبق الثملث٬ 

اكتب 53 ٬طريق الربمط ٬عي5 

السشع ، 28888، الدا  الشيضمء 

املغرب

MOROCCO BAGS »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  تقمطع 

بم ع عشد املؤان اع طريق بير�سي ، 

 D28. - الطمبق الرابع ، اكتب  قم

28888. - - الدا الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.528879

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   8( املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :81 قرا   قم 

اميلي: - قشول بريك جديد في الشركة 

الحمال للشطمقة  السيد احمد اتبر، 

 .BL121563 الوطنية  قم

على  ينص  الذي   :82 قرا   قم 

على  املوافقة  و  القشول   - اميلي: 

السيد  بيد  بي5  األسهم  تحويل 

الوطنية  للشطمقة  الحمال  حمودة، 
 قم D78(568 و الذي فوت 888.)1 

السيد  لفمئدة  إجتممعية  حصة 

احمد اتبر، الحمال للشطمقة الوطنية 
.BL121563 قم 

على  ينص  الذي   :83 قرا   قم 

اتبر،  نبيل  السيد  تعيي5   - اميلي: 

الوطنية  قم  للشطمقة  الحمال 

في  جديد  اسير  بصفته   B445726

الشركة.

على  ينص  الذي   :84 قرا   قم 

اميلي: - املوافقة على تحديت النظمم 

األسم�سي للشركة.

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

بند  قم 6: الذي ينص على اميلي: 

املسمهممت.

بند  قم 7: الذي ينص على اميلي: 

الراسممل

على  ينص  الذي   :43 بند  قم 

اميلي: التسيير و التوقيع

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 28 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59446).

1157I

AGUIGANE GOLD  SARL AU  أكيكم5 كولد

 AGUIGANE أكيكان كولد
GOLD  SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

  AGUIGANE GOLD  أكيكم5 كولد

SARL AU

دوا  الرحملة أقم طمطم ، 4888)، 

طمطم املغرب

  AGUIGANE GOLD أكيكم5 كولد

SARL AU بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  

الرحملة أقم  - 4888) طمطم املغرب

تأسيس بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد 
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

645

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
القمنو5  إعداد  تم   2821 يونيو   87

اسؤولية  ذات  لشركة  األسم�سي 

الوحيد  الشريك  ذات  احدودة 

بمملميزات التملية:

ذات  بركة   : الشركة  بكل 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد.

عند  اتشوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتضمء بمختصر تسميتهم : أكيكم5 

 AGUIGANE GOLD  SARL كولد 

.AU

نقل   : بإيجمز  الشركة  غرض 

الشضمئع لحسمب الغير.

دوا    : االجتممعي  املقر  عنوا5 

الرحملة أقم  - 4888) طمطم املغرب.

أجلهم  ان  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 188.888 اشلغ  أسممل الشركة:  

د هم، اقسم كملتملي:

والعمئلية  الشخصية  األسممء   -

وصفمت واواطن الشركمء :

عنوانه)ا(  أكيكم5  اشم ك  السيد 

طمطم   (4888 تمنم ت   أكرض  دوا  

املغرب.

والعمئلية  الشخصية  األسممء   

واواطن اسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أكيكم5  اشم ك  السيد 

طمطم   (4888 تمنم ت   أكرض  دوا  

املغرب

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   81 بتم يخ  االبتدائية بطمطم  

2821 تحت  قم 71/21.

115(I

CECOGEL / SARL

L’ORIENT PRESTIGE
إعال5 اتعدد القرا ات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

L’ORIENT PRESTIGE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: وجدة، 7) 

طريق أحفير - - وجدة املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.36917

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   86 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

ان  اجتممعية  حصة   388 تفويت 

السيد بنعيني احمد إلى السيد هممني 

788 حصة اجتممعية  جواد وتفويت 

ان السيد بنعيني احمد إلى السيد 

هممني أنس.
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قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
استقملة السيد بنعيني احمد كمسير 
و تعيي5 السيد هممني الطمهر هممني 

كمسير وحيد للشركة
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
تحويل الشكل القمنوني للشركة ان 
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
بريك وحيد إلى بركة ذات اسؤولية 

احدودة
قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحديث القمنو5 العمم للشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :6-7 بند  قم 
حصة اجتممعية للسيد   388 اميلي: 
هممني جواد و 788 حصة اجتممعية 

للسيد هممني أنس 
على  ينص  الذي   :16 بند  قم 
الطمهر  هممني  السيد  تعيي5  اميلي: 

هممني كمسير وحيد للشركة 
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   18 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2823 تحت  قم 554.

1159I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

ECH-CHOAYBY TAXI
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 
صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب
ECH-CHOAYBY TAXI بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

الحسني  قم 7)3 73888 الداخلة -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
23925

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 13 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

ECH- بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

CHOAYBY TAXI

-    غرض الشركة بإيجمز:  اشغل 

تمك�سي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 

الحسني  قم 7)3 73888 الداخلة -

-      املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل     -

188.888 د هم

النقدية:  الحصص  اشلغ      -

188.888 د هم

اع  العينية  الحصص  اشلغ      -

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت     -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الشعيبي  احمد  السيد)ة(   -

وحيد  بريك   - اسير  بصفته)ا( 

حي الحسني  قم  والكمئن عنوانه ب: 

7)3 73888 الداخلة املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

- »بركة ذات اسؤولية احدودة 

 - بصفتهم  الوحيد«  الشريك  ذات 

 -  -  -  - والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

- املمثل الدائم: - 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الشعيبي  احمد  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

 73888  3(7 الحسني  قم  حي  ب: 

الداخلة املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.23925

1168I

CECOGEL / SARL

 ECOLE DES HAUTES 

 ETUDES D’INGENIERIE

PRIVEE
إعال5 اتعدد القرا ات

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

 ECOLE DES HAUTES ETUDES 

D’INGENIERIE PRIVEE »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: وجدة ، 

زنقة الحرية حي الحكمة - - وجدة 

املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.21223

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2828 83 بتنبر  املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 

ان  اجتممعية  حصة   7(38 تفويت 

السيدة بربوبة فمتن لفمئدة السيد 

بربوبة احمد  و تفويت 38)7 حصة 

نجمة  السيدة عثمم5  اجتممعية ان 

لفمئدة السيد بربوبة احمد

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 

تحويل الشكل القمنوني للشركة ان 

الى  ذات اسؤولية احدودة   بركة 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد 

قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 

و  فمتن  بربوبة  السيدة  استقملة 

تعيي5 السيد احمد بربوبة كمسير 

وحيد للشركة

قرا   قم 4: الذي ينص على اميلي: 

تحديث القمنو5 العمم للشركة

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

على  ينص  الذي   :6-7 بند  قم 

اميلي: تفويت 38)7 حصة اجتممعية 

لفمئدة  فمتن  بربوبة  السيدة  ان 

تفويت  و  احمد   بربوبة  السيد 

حصة اجتممعية ان السيدة   7(38

بربوبة  السيد  لفمئدة  نجمة  عثمم5 

احمد

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

بتنبر   29 بتم يخ  بوجدة   التجم ية 

2828 تحت  قم 2154.

1161I

MOORISH

BYL-OPC

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

MOORISH

39 بم ع لال يمقوت الطمبق 5 بقة د 

، 8)288، الدا  الشيضمء املغرب

BYL-OPC بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 418 بم ع 

الز قطوني إقماة حماد الشقة 1 - 

28888 الدا  الشيضمء املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.457(21

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

  BYL-OPC الوحيد  الشريك  ذات 

د هم   18.888 اشلغ  أسمملهم 

418 بم ع  وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 

 -  1 الز قطوني إقماة حماد الشقة 

الدا  الشيضمء املغرب نتيجة   28888

ل : التوقف التمم لنشمط الشركة.

 418 ب  التصفية  اقر  حدد  و 

بم ع الز قطوني إقماة حماد الشقة 

1 - 28888 الدا  الشيضمء  املغرب. 
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و عي5:
و  بنعشد هللا   مليمء     السيد)ة( 
ام ية  تجزئة  لكريممت  عنوانه)ا( 
الدا    28888  ( الرقم   31 الزنقة 
الشيضمء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 
احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 
و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 23 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59959).

1162I

FA ADVISING EXPERTS SARL

AL KAYANE BENZ GROUP
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FA ADVISING EXPERTS SARL
اكتب  قم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 
2 بم ع عالل الفم�سي، إقماة حرف 

ب، اراكش ، 48888، اراكش 
املغرب

 AL KAYANE BENZ GROUP
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اكتب 
 قم 15، املجمع املنهي ،تجزئة 2 

بم ع عالل الفم�سي، إقماة حرف ب 
48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

1334(5
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

AL KAYANE BENZ GROUP
-        غرض الشركة بإيجمز: اقمول 

لألعممل املتنوعة أو الشنمء.

 وكيل أعممل

التصدير واالستيراد  

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

15، املجمع املنهي ،تجزئة  اكتب  قم 

إقماة حرف  بم ع عالل الفم�سي،   2

ب 48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بنزكري  هشمم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اجمل أبراج بمب أطلس   2 فيال اش 

الويدا5 48888 اراكش املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

»بركة ذات  الكيم5 بنز كروب    -

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

والكمئن  بركة  بصفتهم  الوحيد« 

اقرهم اإلجتممعي ب: اكتب  قم 15، 

عالل  بم ع   2 ،تجزئة  املنهي  املجمع 

 48888 ب  حرف  إقماة  الفم�سي، 
اراكش املغرب  قم السجل التجم ي 

املمثل   1334(5 االقتضمء:  عند 
الدائم: هشمم بنزكري 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بنزكري  هشمم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

اجمل أبراج بمب أطلس   2 فيال اش 

الويدا5 48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.1334(5

1163I

FOUZMEDIA

STE AK KHAIR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

STE AK KHAIR  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي زنقة 153 

الرقم 335 أفكم - القنيطرة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

94263

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

2821 تقر  تأسيس بركة  12 أبريل 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

 AK KHAIR

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تحويل األاوال 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: زنقة 

153 الرقم 335 أفكم - القنيطرة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
دنو5   أبرف  السيد)ة(   -

والكمئن  صمحب الشركة   بصفته)ا( 

 14888 القنيطرة   ب:  عنوانه 

القنيطرة  املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

دنو5   أبرف  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

14888 القنيطرة  املغرب املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

.94263

1164I

FOUZMEDIA

 SOCIETE AKDI UNIVERS

CLEAN SARL
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

 SOCIETE AKDI UNIVERS CLEAN

SARL  بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 28 

بلوك 13 حي السالم  - - سيدي 

سليمم5  املغرب .

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.1167

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  87 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

 SOCIETE AKDI الوحيد  الشريك 

اشلغ     UNIVERS CLEAN SARL

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

بلوك   28 اإلجتممعي  قم  اقرهم 

سيدي سليمم5    -  - حي السالم    13

املغرب  نتيجة ل : حل الشركة .
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ب  قم  التصفية  اقر  حدد  و 

- سيدي   - 13 حي السالم   بلوك   28

سليمم5  املغرب . 

و عي5:

و  الفيدا5  عزيزة    السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي املر8  قم ))4  43888 

قلعة السراغنة  املغرب  كمصفي )ة( 

للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 87 بتم يخ  بملقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2823 تحت  قم 21/2823.

1165I

FIDUINVEST

 GROUPE YABANY DE

GESTION
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUINVEST

 AVENUE TANTAN RESIDENCE

 SOULAIMANE 1B ETAGE 1 N°

 15 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

 GROUPE YABANY DE GESTION

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

اوالي اسممعيل 14 اقماة اوالي 

اسممعيل الطمبق الثملث  قم 9 - 

98888 طنجة املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.129973

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2828 دجنبر   28 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

اليشمني  االاي5  )ة(  السيد  تفويت 

 188 حصة اجتممعية ان أصل   18

حصة لفمئدة  السيد )ة( نوفل اليشمني 

بتم يخ 28 دجنبر 2822.

اليشمني  االاي5  )ة(  السيد  تفويت 

 188 حصة اجتممعية ان أصل   18

حصة لفمئدة  السيد )ة( احمد كريم 

اليشمني بتم يخ 28 دجنبر 2822.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

ينمير   23 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 5))261.

1166I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

 ZAHAR &DALAM
CONSTRU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 

صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب

 ZAHAR &DALAM CONSTRU

بركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

الوحدة زنقة بو تو يكو بلوك 51 
 قم 7)1 73888 الداخلة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

15713

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

12 ام 8 2828 تقر  تأسيس بركة 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ZAHAR &DALAM CONSTRU

 • غرض الشركة بإيجمز:          -

تشييد املشمني

• إنشمء اشمني الهندسة املدنية

خِطيط.
َ
• ت

• بالط ا �سي ؛

• القم  الطريق.

• تأجير اعدات الشنمء.

• تأجير آالت الشنمء.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
الوحدة زنقة بو تو يكو بلوك 51  قم 

7)1 73888 الداخلة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الزاهر  الحسي5  السيد)ة(   -

والكمئن  اسير   - بريك  بصفته)ا( 
 35 82  قم  القسم  حي  عنوانه ب: 

73888 الداخلة املغرب

- السيد)ة( هشمم دالم بصفته)ا( 

بريك - اسير والكمئن عنوانه ب: حي 

الوحدة  قم 1269  73888 الداخلة 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت    -

)األشخمص املعنويو5(: 

-  »بركة ذات اسؤولية احدودة 

 - بصفتهم  الوحيد«  الشريك  ذات 

 -  -  -  - والكمئن اقرهم اإلجتممعي ب: 
 قم السجل التجم ي عند االقتضمء: 

- املمثل الدائم: - 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الزاهر  الحسي5  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 
 73888  35 82  قم  حي القسم  ب: 

الداخلة املغرب

- السيد)ة( هشمم دالم بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: حي الوحدة 
 قم 1269  73888 الداخلة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.15713

1167I

ائتممنية فيداكم، بركة ذات املسؤولية املحدودة

NEW FISH TRADE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر االجتممعي للشركة

ائتممنية فيداكم، بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

بم ع العركوب  قم 7724-81 
صندوق البريد  قم 146، 73888، 

الداخلة املغرب
NEW FISH TRADE بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 1658 

بم ع احمد فمضل السماللي الطمبق 
الثمني الشقة  قم 84 حي الرحمة  - 

73888 الداخلة املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.11949

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 19 ينمير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»1658 بم ع احمد فمضل السماللي 
حي   84 الشقة  قم  الثمني  الطمبق 
الداخلة املغرب«   73888  - الرحمة  
 -  81-7724 إلى »بم ع العركوب  قم 

73888 الداخلة  املغرب«.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
 15 بتم يخ  االبتدائية بوادي الدهب  

فبراير 2823 تحت  قم 221/2823.

116(I

International Juris Consulting

Marsan Holding Offshore
بركة ذات املسؤولية املحدودة

وفمة بريك

International Juris Consulting
 Ave Mohamed V  45 Apt N° 10،

90000، TANGER Tanger
Marsan Holding Offshore  بركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 3)1 بم ع 

ولي العهد احل  قم 26  98888 
طنجة  اململكة املغرية.
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وفمة بريك
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.52287
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تم اإلعالم  22 نونبر  املؤ خ في 
دينيس   الشريك جيرا د جمك  بوفمة 
على  حصصه  توزيع  و  أنسملدي 
 لرسم اإل اثة املؤ خ في 83 

ً
الو ثة تشعم

فبراير 2822 بملشكل األتي :
السيد)ة(  ام كو5 زوجة أنسملدي 

فرانسي5 أ ليت   ،  1.888 حصة .
السيد)ة(  أنسملدي زوجة  بيكمزو 

كم ولي5 نيكول ام ي  ،  334 حصة .
نمتملي   سمند ين  السيد)ة( 

أنسملدي  ،  333 حصة .
اليزابيث   ستيفمني  السيد)ة( 

نم دوكم  ،  333 حصة .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 2761.

1169I

 AUDIT CONSEIL ET GESTION DES

ENTREPRISE

PROADMIN
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

 AUDIT CONSEIL ET GESTION
DES ENTREPRISE

 RUE MANSOUR EL ABIDI 85
 1er étage MAARIF ، 20330،

CASABLANCA MAROC
PROADMIN بركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر  قم 6 الطمبق 
3 اابقة 3 28188 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571717
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 28 
بركة  تأسيس  تقر    2822 دجنبر 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

PROADMIN

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

االستشم ات االدا ية

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

املسيرة زنقة 6 أكتوبر  قم 6 الطمبق 3 

اابقة 3 28188 الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

58.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

اصطفى  يوحميدي  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: حي جوادي زنقة 9  قم 62 

28438 الدا  الشيضمء املغرب

هللا  عشد  بوحميدي  السيد)ة(   -

والكمئن  واسير  بريك  بصفته)ا( 

هيرفي   4651 بلجيكم  ب:  عنوانه 

بلجيكم

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

اصطفى  يوحميدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
 28438  62 9  قم  حي جوادي زنقة 

الدا  الشيضمء املغرب

هللا  عشد  بوحميدي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بلجيكم 4651 هيرفي بلجيكم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.571717

1178I

MARYAMA AL MANARA

Direct-occaz
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Direct-occaz
59 بم ع الز قطوني  قم )1 الطمبق 

6 الدا  الشيضمء ، 28368، الدا  
الشيضمء املغرب

Direct-occaz بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 59 بم ع 
احمد الز قطوني طمبق 6  قم )1 

28368 الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
572655

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

Direct-occaz
-        غرض الشركة بإيجمز: وسيط 

بيع وبراء السيم ات املستعملة
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 59 
بم ع احمد الز قطوني طمبق 6  قم 

)1 28368 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بنجلو5  طم ق  السيد)ة(   -
والكمئن  وحيد  بريك  بصفته)ا( 
عنوانه ب: كولف تي فيال 43 املدينة 
الدا    28388 بوسكو ه   الخضراء 

الشيضمء املغرب.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
بنجلو5  طم ق  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

املدينة الخضراء   43 كولف تي فيال 

الشيضمء  الدا    28388 بوسكو ه  

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572655

1171I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

ASSURANCES ATTASHIL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

157 بم ع القد8، تجزئة املجد، 

الطمبق األول، بقة  قم 6 البريد 64 

- العوااة، 98888، طنجة املغرب

ASSURANCES ATTASHIL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 

الوهمبي، طمبق تحت أ �سي، بم ع 

فمطمة الزهراء  قم 16 زنقة بني 

اكمدة  - - طنجة املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.78579

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 15 فبراير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

»تجزئة الوهمبي، طمبق تحت أ �سي، 
زنقة   16 الزهراء  قم  فمطمة  بم ع 

بني اكمدة  - - طنجة املغرب« إلى »ام 

بي5 الطمبقي5، حي أ ض العلج بم ع 

 98888  -   16 الزهراء  قم  فمطمة 

طنجة   املغرب«.
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بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   23 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 263117.
1172I

MOORISH

WHITECOLLARS SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOORISH
39 بم ع اللة اليمقوت الطمبق 5 
الشقة د 39 بم ع اللة اليمقوت 

الطمبق 5 الشقة د، 28888، الدا  
الشيضمء املغرب

  WHITECOLLARS SARL AU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 418 بم ع 
الز قطوني إقماة حماد الشقة 1 - 

28848 الدا  الشيضمء املغرب.
تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.479731

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
تمت   2823 ينمير   85 في  املؤ خ 

املصمدقة على :
خليل  اروا5  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  ان  اجتممعية  حصة   1.888
1.888 حصة لفمئدة  السيد )ة( جواد  

املسموي بتم يخ 85 ينمير 2823.
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   
 89 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 14)57).
1173I

nador conseil sarl au

PAPIER FLEUR
بركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نشمط الشركة 

nador conseil sarl au
 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc
PAPIER FLEUR  بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم االجتممعي كلم 

15 طريق الرئيسية  قم 82 الحي 
الصنمعي سلوا5 - 62888 النمظو  

املغرب.

توسيع نشمط الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.19(87

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   28 في  املؤ خ 

نشمط  إلى  التملية  األنشطة  إضمفة 

الشركة الحملي :

انتمج صفمئح االلوانيوم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بملنمضو   بتم يخ 86 فبراير 

2823 تحت  قم 5279.

1174I

بركة ابهوش للخدامت

CERAMICA  ALJANOUB
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

بركة ابهوش للخدامت

بم ع اكة عمم ة الصملحي الطمبق 

االول  قم 84 العيو5 ، 78818، 

العيو5 املغرب

CERAMICA  ALJANOUB بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي ادينة 

الوحدة الشطر الثمني بلوك I  زنقة 

الفراولة  قم 641 بقة  قم 83  - 

العيو5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

44741

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

.CERAMICA  ALJANOUB

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تجديد  الكبرى،  الديكو   أبغمل 

أنواع  جميع  وتطوير  العقم ات 

و  الخشبية  النجم ة  الفضمءات. 

املطمبخ.  ترايم  املعدنية.  النجم ة 

جميع  وتركيب  الخزائن  صنمعة 

والرخمم  والجد ا5  األ ضيمت  أنواع 

والجشص املقوى والشالستيك واللينو 

واألملنيوم والزجمج . الديكو  الداخلي 

وبراء  استيراد  واملعمصر.  التقليدي 

وبيع جميع املنتجمت واملواد واملعدات 

الخمصة بملديكو  والتطوير العقم ي. 

بيع  العقمقير.  األ ضيمت.  تغطية 

واألعممل  الصحي  الشالط  وتركيب 

املتنوعة والخدامت املتعددة. أبغمل 

الهندسية  والهيمكل  العماة  الشنمء 

والصرف الصحي والطرق والششكمت 

والتطوير  الحفر  وأعممل  املختلفة 

والكهربمء  واإلصالحمت  والصيمنة 

وحفر  والدهم5  والنجم ة  والسشمكة 

املشمني.  اآلبم  وتصنيع وتسويق اواد 

التجم ة،   . الشيع بملجملة والتقسيط 

التجم ة العماة.االستيراد والتصدير.

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

  I ادينة الوحدة الشطر الثمني بلوك 
زنقة الفراولة  قم 641 بقة  قم 83  

- العيو5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

واني  السعيد  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: عمم ة 

أكمدير   (8888 ارينم   8( الشقة   25

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

واني  السعيد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 (8888 ارينم   8( الشقة   25 عمم ة 

أكمدير املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.44741

1175I

PUSH CENTER

 GATEWAY SOFTWARE AND
SERVICES

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

 GATEWAY SOFTWARE AND

SERVICES بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 357 بم ع 

احمد 5 طمبق 5 بقة  قم 9 فضمء 

أ/2 بيلفيدير الدا  الشيضمء  28888 

الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572687

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   38

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 GATEWAY SOFTWARE AND

SERVICES

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

نصيحة األعممل واملسمعدة.
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-        عنوا5 املقر االجتممعي: 357 
 9 بقة  قم   5 طمبق   5 بم ع احمد 
الشيضمء   الدا   بيلفيدير  أ/2  فضمء 

28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة )سنة(: 99
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
نمصري  احمد  السيد)ة(   -
 177 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
ليفم5  اقماة  ب  د ج  سقراط  زنقة 
الدا   املعم يف    22 ش   5 طمبق 
الشيضمء  الدا    28888 الشيضمء 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
نمصري  احمد  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
اقماة  ب  د ج  سقراط  زنقة   177
املعم يف    22 ش   5 طمبق  ليفم5 
28888 الدا  الشيضمء  الدا  الشيضمء 

املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   16 بتم يخ 

.572687
1176I

PUSH CENTER

BYTE SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

PUSH CENTER
 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC
BYTE SERVICES بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 357 بم ع 
احمد 5 طمبق 5 بقة  قم 9 فضمء 
أ/2 بيلفيدير الدا  الشيضمء  28888 

الدا  الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572739
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 86 
ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 BYTE بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

SERVICES
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

خدامت الكمشيوتر
-        عنوا5 املقر االجتممعي: 357 
 9 بقة  قم   5 طمبق   5 بم ع احمد 
الشيضمء   الدا   بيلفيدير  أ/2  فضمء 

28888 الدا  الشيضمء -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888,88 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888,88 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
- السيد)ة( اريم بو حي بصفته)ا(  
بم ع   127 ب:  عنوانه  والكمئن 
 18 بقة   83 الروداني د ج ب طمبق 
املعم يف الدا  الشيضمء 28888 الدا  

الشيضمء املغرب
الغنضو   عمر  السيد)ة(   -
 127 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
بم ع الروداني د ج ب طمبق 83 بقة 
 28888 املعم يف الدا  الشيضمء   18

الدا  الشيضمء ملغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

الغنضو   عمر  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع الروداني د ج ب طمبق 83 بقة 

 28888 املعم يف الدا  الشيضمء   18

الدا  الشيضمء املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   17 بتم يخ 

.572739

1177I

centre d’affaires sicilia

SAFILOUZ
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

centre d’affaires sicilia

vn safi ، 46000، safi maroc

SAFILOUZ بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : 44 

اجموعة 6 زنقة دكملة كموكي - - 

اسفي املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.(625

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  14 فبراير  املؤ خ في 

املسؤولية  ذات  بركة   SAFILOUZ

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

 44 اإلجتممعي  د هم وعنوا5 اقرهم 
 -  - كموكي  دكملة  زنقة   6 اجموعة 
اسفي املغرب نتيجة لعدم توفر سوق 

الشغل.

و عي5:

و  اوات  لحسن   السيد)ة( 

اسفي   46888 اسفي  عنوانه)ا( 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 44 وفي   2823 فبراير   14 بتم يخ 
 -  - كموكي  دكملة  زنقة   6 اجموعة 

اسفي املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   15 بتم يخ  االبتدائية بآسفي  

2823 تحت  قم )281.

117(I

SERVICES BASE D’AMITIE

IRON ACT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

SERVICES BASE D’AMITIE

 61AV LALLA YACOUT ANGLE

 MAANI 2 EME ETG N° 62

 CASABLANCA 61AV LALLA

 YACOUT ANGLE MAANI 2

 EME ETG N° 62 CASABLANCA،

20400، CASABLANCA MAROC

IRON ACT بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سيدي 

اوان الجديد اجموعة 4 الزنقة 

21 الرقم 22 - 28488 الدا الشيضمء 

املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.385(71

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  86 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

اشلغ    IRON ACT الشريك الوحيد 

وعنوا5  د هم   18.888  أسمملهم 

اوان  سيدي  اإلجتممعي  اقرهم 

21 الرقم  الجديد اجموعة 4 الزنقة 

املغرب  الدا الشيضمء   28488  -  22

نتيجة ل : ازاة اقتصمدية.

التصفية ب سيدي  اقر  و حدد 

الزنقة   4 اجموعة  الجديد  اوان 

21 الرقم 22 - 28488 الدا الشيضمء 

املغرب. 

و عي5:

و  زوبيري  يوسف   السيد)ة( 

الجديد  اوان  سيدي  عنوانه)ا( 

 28 الرقم   21 الزنقة   4 اجموعة 

املغرب  الدا الشيضمء   28488

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 8( بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 57577).

1179I

SIMPLCOMPT CONSULTING

GOLD STAGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

بم ع عالل الفم�سي عمم ة 12 بقة 

 قم 2 حي سي5 اراكش ، 48887، 

اراكش املغرب

GOLD STAGE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بم ع 

عشد الكريم الخطمبي اقماة جواد 

189الطمبق الثملث بقة 43 كليز 

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133585

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 87 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 GOLD :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

STAGE

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تنظيم اختلف التظمهرات والندوات 

واملؤتمرات احليم وعممليم

بيع املعدات املكتبية

االستيراد والتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: بم ع 

جواد  اقماة  الخطمبي  الكريم  عشد 

كليز   43 بقة  الثملث  189الطمبق 

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 
الشركة : 99 سنة

-  اشلغ  أسممل الشركة: 188.888 
د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 
د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
عمئشة  الشيوزي  السيد)ة(   -
 28( والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  
 48888 الخميس  ملعمصربمب  بي5 

اراكش املغرب
الشيوزي  بيعة  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  تجزئة 
اراكش   48888  16 الحديقة  قم 

املغرب
املكة  الشيوزي  السيد)ة(   -
بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب:  تجزئة 
اراكش   48888  16 الحديقة  قم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
املكة  الشيوزي  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:   بصفته)ا( 
 48888  16 الحديقة  قم  تجزئة 

اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.133585
11(8I

SOCIETE SEJD SARL

CAFTAN OMAR
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

SOCIETE SEJD SARL
 RES SOUFIANE RUE HASSAN
 IBN OUAZZANE N 6 ، 90000،

TANGER MAROC

CAFTAN OMAR بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي إقماة 

الشموية بم ع يوسف ابن تشمفي5 
زنقة  ابيد  �سى طمبق  ابع  قم 21 

98888 طنجة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

134927

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CAFTAN OMAR

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

الخيمطة التقليدية 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: إقماة 

تشمفي5  ابن  يوسف  بم ع  الشموية 
 21 زنقة  ابيد  �سى طمبق  ابع  قم 

98888 طنجة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عمر الوكولي  بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب: زنقة الرامنة  قم 

5 98888 طنجة  املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عمر الوكولي  بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: زنقة الرامنة 

 قم 5 98888 طنجة املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.134927

11(1I

اكتب الشنتوف

TIWDAK

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

اكتب الشنتوف

بم ع الحسن الثمني الطمبق االول 

 قم 9 ، 93888، تطوا5 املغرب

TIWDAK بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي عمم ة  قم 

7 الطمبق األول بمب الشطيوي تجزئة 

جنم5 اكنم8 2  - - اكنم8 املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.525

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 12 ينمير 2823 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

بمب  األول  الطمبق   7 »عمم ة  قم 

 -  -  2 الشطيوي تجزئة جنم5 اكنم8 

أبريل اقماة   9« إلى  اكنم8 املغرب« 

 94828  -  13 4  قم  الطمبق  ادم 

تطوا5  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   86 بتم يخ  التجم ية بمكنم8  

2823 تحت  قم 525.

11(2I
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FIDUNEWS SARL A.U

FER PARTNERS SARL A.U
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

FIDUNEWS SARL A.U

 BD BAHMAD N°10 BELVEDERE

 CASABLANCA 220 ، 20300،

CASABLANCA MAROC

 FER PARTNERS SARL A.U

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي األال 

2  قم 127 تيط اليل الشيضمء - 

29648 الدا  الشيضمء املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.3(5(23

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2823 تقر  حل  83 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

 FER PARTNERS الوحيد  الشريك 

SARL A.U  اشلغ  أسمملهم 188.888 

اإلجتممعي حي  د هم وعنوا5 اقرهم 
األال 2  قم 127 تيط اليل الشيضمء 

- 29648 الدا  الشيضمء املغرب نتيجة 

ل : الحل املسشق للشركة.

و حدد اقر التصفية ب حي األال 
2  قم 127 تيط اليل  - 29648 الدا  

الشيضمء املغرب. 

و عي5:

و  بمحمي  البشير   السيد)ة( 
127 تيط  2  قم  عنوانه)ا( حي األال 

29648 الدا  الشيضمء  اليل الشيضمء 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 21 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 59599).

11(3I

LGR CONSEILLE SARL AU

 AUTO ECOLE
IMINTANOUT

بركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس بركة

LGR CONSEILLE SARL AU
 MAG SIS A QUARTIER

 BOUITKAN LKASBA TAHTANYA
 IMINTANOUTE ، 41050،

IMINTANOUTE MAROC
  AUTO ECOLE IMINTANOUT

بركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

اغز نتسرفي5 اانتمنوت 41858 
اانتمنوت -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
2343

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 18 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
 AUTO :اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم

 ECOLE IMINTANOUT
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

اؤسسة تعليم السيمقة
-        عنوا5 املقر االجتممعي: حي 
 41858 اانتمنوت  اغز نتسرفي5 

اانتمنوت -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
اوسموي  السيد)ة(  بيد   -
ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  
بم ع االطلس حي تمز وت اانتمنوت 

41858 اانتمنوت املغرب.

الطملب  احمد  السيد)ة(   -

دوا   والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

اانتمنوت  غمنم  سيدي  الخير  توك 

41858 اانتمنوت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
اوسموي  السيد)ة(  بيد   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم ع االطلس حي تمز وت اانتمنوت 

41858 اانتمنوت املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.2343

11(4I

FOUZMEDIA

LA  STE  TFG  IMMOBILIER
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FOUZMEDIA

 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc

   LA  STE  TFG  IMMOBILIER

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )4 زنقة 

ابو بكر الصديق اقماة ايمم5 اكتب 

2  - القنيطرة  -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(383

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 16 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

  LA  STE  TFG  IMMOBILIER

بإيجمز:  الشركة  غرض          -

انعش عقم ي

-        عنوا5 املقر االجتممعي: )4 

ايمم5  اقماة  الصديق  بكر  ابو  زنقة 

اكتب 2  - القنيطرة  -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عشد هللا عد بصفته)ا(  

بن  املسيرة  حي  ب:  عنوانه  والكمئن 

الطيب 62253 الد يوش املغرب

- السيد)ة( أيوب أفقير بصفته)ا(  

حي احريق زنقة  والكمئن عنوانه ب: 

الضيمء  قم 2 93158 ارتيل املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

- السيد)ة( عشد هللا عد بصفته)ا( 

اسير والكمئن عنوانه ب: حي املسيرة 

بن الطيب 62253 الد يوش املغرب

- السيد)ة( أيوب أفقير بصفته)ا( 

حي احريق  اسير والكمئن عنوانه ب: 

ارتيل   93158  2 الضيمء  قم  زنقة 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 ينمير   21 بتم يخ 

.6(383

11(5I
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Tigos

IMLIL TRADING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Tigos

 rue felix max guedeg ، 78

28888، الدا  الشيضمء املغرب

IMLIL TRADING بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 26 بم ع 

ار8 السلطم5 الطمبق 1 الشقة 3  

28886 الدا الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

573399

 19 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

بركة  تأسيس  تقر    2822 أكتوبر 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 IMLIL اإلقتضمء، بمختصر تسميتهم: 

TRADING

-        غرض الشركة بإيجمز: تصدير 

و ٱستيراد املواد اإلعالاية

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 1 بم ع ار8 السلطم5 الطمبق   26

الشقة 3  28886 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

النبي  عشد  عزوزي  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: إيطمليم 

28121 ايالنو إيطمليم.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

النبي  عشد  عزوزي  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

إيطمليم 28121 ايالنو إيطمليم

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.573399

11(6I

خبرة  الشرق

BOUCHOUICHA CAR
إعال5 اتعدد القرا ات

خبرة  الشرق

49 بم ع الشكمي لهشيل اقماة  يمض 

املدينة بقة  قم 3 بركم5 49 بم ع 

الشكمي لهشيل اقماة  يمض املدينة 

بقة  قم 3 بركم5، 699، بركم5 

املغرب

BOUCHOUICHA CAR »بركة 

ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع بئر 

أنز ا5  قم 16 بقة تقع بملطمبق 

الثملث حي الحسني بركم5 - 63388 

بركم5 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(473

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   22 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

على  ينص  الذي   :1 قرا   قم 

السيد  ان  الحصص  تفويت  اميلي: 

لجواز  الحمال  البشير  بوبويشة 

السيد  الى   C423649 السفر  قم 

العسري عشد القمد  الحمال للشطمقة 

.PP(82817 الوطنية  قم

قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
العثممني  السيد  جديد  اسير  تعي5 
اليم8 الحمال للشطمقة الوطنية  قم
و استقملة املسير الحملي   FA164595
السيد املسموي بالل الحمال للشطمقة 

FA1(1(78 الوطنية  قم
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
تحويل الشكل القمنوي للشركة ان 
الى  بركة دات املسؤولية املحدودة 
بركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
الذي ينص على   :1.6.7 بند  قم 
السيد  ان  الحصص  تفويت  اميلي: 
لجواز  الحمال  البشير  بوبويشة 
السيد  الى   C423649 السفر  قم 
العسري عشد القمد  الحمال للشطمقة 

PP(82817 الوطنية  قم
بند  قم 15: الذي ينص على اميلي: 
العثممني  السيد  جديد  اسير  تعي5 
اليم8 الحمال للشطمقة الوطنية  قم
و استقملة املسير الحملي   FA164595
السيد املسموي بالل الحمال للشطمقة 

FA1(1(78 الوطنية  قم
بند  قم 2: الذي ينص على اميلي: 
تحويل الشكل القمنوي للشركة ان 
الى  بركة دات املسؤولية املحدودة 
بركة دات املسؤولية املحدودة دات 

الشريك الوحيد
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
فبراير   22 بتم يخ  ببركم5   االبتدائية 

2823 تحت  قم 188/2823.
11(7I

Audifisc Maroc

STRATEGIC BRIDGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

Audifisc Maroc
 Anoual Capital Center Angle Bd
 Abdelmoumen et Bd Anoual,
 Entrée B, N° 8 Casablanca،
20140، Casablanca Maroc

STRATEGIC BRIDGE بركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 265 بم ع 

احمد الز قطوني - 28888 الدا  

الشيضمء املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.525359

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 فبراير   87 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

كممل عالبوش  )ة(  تفويت السيد 

333 حصة اجتممعية ان أصل 667 

حصة لفمئدة  السيد )ة( سيمو5 افي 

بتم يخ 27 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 27 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم )6812).

11((I

FIDUNARA

CONSTRAMENAGE
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUNARA
زنقة 38  قم 155 حي اوالي عشد هللا 

عي5 الشق الدا الشيضمء ، 28268، 

الدا الشيضمء املغرب

CONSTRAMENAGE بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  إقماة 

املستقشل م 8 2 عمم ة 5 الرقم 

2 سيدي اعروف الدا الشيضمء 

28528  الدا  الشيضمء -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

572(51

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 24 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CONSTRAMENAGE

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

الشنمء املختلفة.
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-        عنوا5 املقر االجتممعي:  إقماة 

 2 الرقم   5 عمم ة   2 املستقشل م 8 

سيدي اعروف الدا الشيضمء 28528  

الدا  الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

 1.888 وصف اوجز لهم وتقييم لهم: 

د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سعد  بوعنم5  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تجزئة 

الفتح  حي   18 31  قم  زنقة  عثمم5 

 28678 الدا الشيضمء  الشق  عي5   3

الدا الشيضمء املغرب

- السيد)ة( غيثة القشلي بصفته)ا(  

 1 األال  حي  ب:   عنوانه  والكمئن 

 28678 الدا الشيضمء    1 4  قم  زنقة 

الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سعد  بوعنم5  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي   18 31  قم  تجزئة عثمم5 زنقة 

الدا الشيضمء  الشق  عي5   3 الفتح 

28678 الدا الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   28 بتم يخ 

.572(51

11(9I

ائتممنية بيم5 حنم5

LA VILLA D›OZ
بركة التوصية بمألسهم 

تأسيس بركة

ائتممنية بيم5 حنم5

عرصة ملعمش طريق املستودع 

الشلدي  قم 147 اراكش ، 48888، 

اراكش اراكش

LA VILLA D’OZ بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اركز 

االعممل زينيت بم ع اسلم بوكم  

بقة  بملدو  الثملث  قم 14 بمب 

دكملة  48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

133697

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 14 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

LA VILLA D’OZ

-        غرض الشركة بإيجمز: تمجير 

غرف او بقق افروبة

-        عنوا5 املقر االجتممعي: اركز 

بوكم   اسلم  بم ع  زينيت  االعممل 

بمب   14 الثملث  قم  بملدو   بقة  

دكملة  48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

الك  جو5  برانيتيو  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 1888 

طريق بيف  33218 بيجمك فرنسم.

- السيد)ة( بودين انيك بصفته)ا(  
كمستس    ديت  ب:  عنوانه  والكمئن 

33218 بيجمك فرنسم
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
 STE LES PROMOTION D’oz -
بصفتهم    « »بركة التوصية بمألسهم 
 161 ب:  اإلجتممعي  اقرهم  والكمئن 
33148 فـيلنمف دوغنو   بم ع برلي5   
عند  التجم ي  السجل  فرنسم  قم 
املمثل   (2(41624( االقتضمء: 

الدائم: برانيتيو جو5 الك 
- STE SCI ESPERANZA »بركة 
اقرهم  والكمئن  بصفتهم   التضمان« 
برلي5    بم ع   161 ب:  اإلجتممعي 
فرنسم  قم  فـيلنمف دوغنو    33148
االقتضمء:  عند  التجم ي  السجل 
)44157232 املمثل الدائم: برانيتيو 

جو5 الك 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
الك  جو5  برانيتيو  السيد)ة(   -
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
فـيلنمف   33218 طريق بيف    1888

دوغنو  فرنسم
- السيد)ة( بودين انيك بصفته)ا( 
ديت  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
دوغنو   فـيلنمف   33218 كمستس  

فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.133697
1198I

Y.A.N.Z CONSULTING

STE TRANS ZAYOU
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

Y.A.N.Z CONSULTING
 AV OUED NAKHLA ، 93000،

TETOUAN MAROC
STE TRANS ZAYOU بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي اجمع 

حدائق كمبو  قم 11 ارتيل 93888 

تطوا5 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

23788

 86 عقد حر اؤ خ في  بمقت�سى  

ينمير 2812 تقر  تأسيس بركة ذات 

الشريك  ذات  احدودة  اسؤولية 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

TRANS ZAYOU

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع 

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

ارتيل   11 كمبو  قم  حدائق  اجمع 

93888 تطوا5 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

حسن  الشيخي  السيد)ة(   -

والكمئن عنوانه ب: بم ع  بصفته)ا(  

اوالي الحسن بن املهدي عمم ة حمو 

 93888 تطوا5   84 82  قم  طمبق 

تطوا5 املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
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حسن  الشيخي  السيد)ة(   -

عنوانه  والكمئن  اسير  بصفته)ا( 

بم ع اوالي الحسن بن املهدي  ب: 

عمم ة حمو طمبق 82  قم 84 تطوا5 

93888 تطوا5 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2812 ينمير   24 بتم يخ 

.23788

1191I

بركة حسمبمت فم8

RIAD DAR LAURA
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

بركة حسمبمت فم8

 قم 5 قسم ية السقمط الشطحمء ، 

8، فم8 املغرب

RIAD DAR LAURA بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 28 

صالج الدوح فم8 املدينة 38188 

فم8 -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

75571

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 27 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 RIAD بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 

DAR LAURA

-        غرض الشركة بإيجمز: دا  

الضيمفة , اطعم

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

28 صالج الدوح فم8 املدينة 38188 

فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم.

-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 
بوزيدي  احمد  السيد)ة(   -
عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(   اد ي�سي 
بم ع  أاينة  اللة  د ب   18 ب:  قم 
 38188 عالل الفم�سي الشطحمء فم8 

فم8 املغرب
جيفري  ويلسو5  السيد)ة(   -
والكمئن عنوانه  بصفته)ا(    يشم د  
ب:  قم ) د ب اللة أاينة بم ع عالل 
38188 فم8  الفم�سي الشطحمء فم8 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( احمد بوزيدي اد ي�سي 
اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 
د ب اللة أاينة بم ع عالل   18  قم 
38188 فم8  الفم�سي الشطحمء فم8 

املغرب
جيفري  ويلسو5  السيد)ة(   -
والكمئن  اسير  بصفته)ا(   يشم د  
أاينة  اللة  د ب   ( ب:  قم  عنوانه 
فم8  الشطحمء  الفم�سي  عالل  بم ع 

38188 فم8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.75571
1192I

FOUZMEDIA

TRANCOZO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

FOUZMEDIA
 KENITRA ، 14000، kenitra

maroc
TRANCOZO  بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي )4 بم ع 

ابو بكر الصديق اقماة ايمم5 اكتب 

82– 14888 الـقـنـيـطـرة -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

6(221

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 TRANCOZO

-        غرض الشركة بإيجمز: نقل 

الشضمئع 

-        عنوا5 املقر االجتممعي: )4 

بم ع ابو بكر الصديق اقماة ايمم5 

اكتب 82– 14888 الـقـنـيـطـرة -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

لحلو  الصمدق  عشد  السيد)ة(   -

بلوك  والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

ب  قم 6 املقمواة --- و زازات املغرب 

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

لحلو  الصمدق  عشد  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

و زازات   --- املقمواة   6 بلوك ب  قم 

املغرب .

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.6(221

1193I

TRAINING SOLUTIONS SARL AU

 BOULANGERIE LES DEUX
AMIS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 TRAINING SOLUTIONS SARL

AU
 قم 1 بنمية 46.47 تجزئة املركز, 

بم ع احمد الخماس و زازات ، 

45888، و زازات املغرب

   BOULANGERIE LES DEUX AMIS

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  الشو  

ترايكت 45888 و زازات -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

122(9

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   27

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

  BOULANGERIE LES DEUX AMIS

-        غرض الشركة بإيجمز: اخبزة

اقهى

اطعم، امو5 حفالت

-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  

الشو  ترايكت 45888 و زازات -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم.
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

وبدة  ابراهيم  السيد)ة(   -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: تكيمي 

و زازات   45888 ترايكت   الجديد 

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

وبدة  ابراهيم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 45888 ترايكت   الجديد  تكيمي 

و زازات املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   18 بتم يخ 

.122(9

1194I

LE PREMIER CONSEIL

AMSIRAR TRANSPORT
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

AMSIRAR TRANSPORT بركة 

ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم االجتممعي الشقة 

5 الطمبق األ �سي حرف  ج انم ة 

االطلس الحي الصنمعي اقمطعة 

املنم ة  - 48888 اراكش املغرب.

تقليص هدف الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

25397

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

املؤ خ في 27 دجنبر 2822 تم حذف 

األنشطة التملية ان نشمط الشركة 

الحملي :

*النقل الخمص.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   25 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم )14485.

1195I

LE PREMIER CONSEIL

BLADI BUILDING
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي5 امثل قمنوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BLADI BUILDING »بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: الشقة 

 قم 24 الطمبق الثملث  عمم ة عمم ة 

حي املنم ة - 48888 اراكش املغرب.

»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.(7339

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

وتشعم   2823 ينمير   26 في  املؤ خ 

تعيي5  تقر   الحملي  املسير  الستقملة 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 

- الهنتفي سهمم

 - . بركة ذات اسؤولية احدودة 

ذات الشريك الوحيد الكمئن اقرهم 

اإلجتممعي ب: . . . .

عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   82 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 144371.

1196I

LE PREMIER CONSEIL

FILM TECHNIC MOROCCO
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيي5 امثل قمنوني للشركة

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
 FILM TECHNIC MOROCCO

»بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: بم ع عشد 
الكريم الخطمبي اقماة جواد العمم ة  

 قم 189 الشقة  قم 43 الطمبق 
الثملث - 48888 اراكش املغرب.
»تعيي5 امثل قمنوني  للشركة«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
.92291

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
وتشعم   2822 دجنبر   28 في  املؤ خ 
تعيي5  تقر   جدد  لتعيي5 اسير)ين( 

املمثل)ين( القمنوني)ين(: 
- كمستيدو فريم8  سم ة بيترا

 - . بركة ذات اسؤولية احدودة 
ذات الشريك الوحيد الكمئن اقرهم 

اإلجتممعي ب: . . . .
عند  التجم ي  السجل   قم 

االقتضمء: .
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   86 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم )14346.
1197I

LE PREMIER CONSEIL

MARRAKECH LOC
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

LE PREMIER CONSEIL
 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY
 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC
MARRAKECH LOC بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : املكتب 
 قم 13 عمم ة النخيل  بم ع أم  

الربيع كليز - 48888 اراكش املغرب.

قفل التصفية
 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.78817

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
تقر    2821 دجنبر   29 في  املؤ خ 

بركة   MARRAKECH LOC حل 

اشلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

 13 املكتب  قم  اإلجتممعي  اقرهم 

الربيع كليز  عمم ة النخيل  بم ع أم  

نتيجة  املغرب  اراكش   48888  -

ل*تراجع العمئدات وحدة املنمفسة.

و عي5:

و  امل�سي  احمد   السيد)ة( 

 21 بلوك  الحسني  الحي  عنوانه)ا( 
املغرب  اراكش   48888  5(5  قم 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

وفي املكتب   2821 دجنبر   29 بتم يخ 
أم   بم ع  النخيل   عمم ة   13  قم 

الربيع كليز - 48888 اراكش املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
يوليوز   22 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2822 تحت  قم 842)13.

119(I

LE PREMIER CONSEIL

BADAIL SERVICES
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

BADAIL SERVICES بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 37 

اغلي 1ملحمايد - 48888 اراكش 

املغرب.
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حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.5(799
بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 
2822 تقر  حل  81 دجنبر  املؤ خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 
اشلغ  أسمملهم    BADAIL SERVICES
اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888
1ملحمايد  اغلي   37 اإلجتممعي  قم 
 : اراكش املغرب نتيجة ل   48888  -

تراجع العمئدات وحدة املنمفسة.
 37 و حدد اقر التصفية ب  قم 
اراكش   48888  - 1ملحمايد  اغلي 

املغرب. 
و عي5:

و  بحيري  سعيد   السيد)ة( 
عنوانه)ا( اغلي 1  قم 37 بم ع الهنمء 
املغرب  اراكش   48888 املحمايد  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتضمء  وعند   
املخولة  الصالحيمت  على  املفروضة 
تشليغ  احل  و  املخمبرة  احل  لهم 
العقود و الوثمئق املتعلقة بملتصفية 

:  قم 37 اغلي 1ملحمايد
بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 
ينمير   86 بتم يخ  بمراكش   التجم ية 

2823 تحت  قم 143469.

1199I

FIDUCIA-MID

BAOUCH SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

حل بركة

FIDUCIA-MID
 قم )9 الطمبق االول طريق اكنم8 
ايمالل ايدلت ، 54358، ايدلت 

ايدلت
BAOUCH SARL  بركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو  

التصفية(
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تمالحت 

زايدة  - - ايدلت املغرب.
حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.1115

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2823 ينمير   18 املؤ خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  بركة 

اشلغ  أسمملهم     BAOUCH SARL

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

- ايدلت   - اإلجتممعي تمالحت زايدة  

نشمط  توقف   : ل  نتيجة  املغرب 

الشركة.

و حدد اقر التصفية ب تمالحت 

زايدة  - - ايدلت املغرب. 

و عي5:

و  بمعوش  توفيق   السيد)ة(  

عنوانه)ا( حي تمالحت زايدة  54375 

ايدلت املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

ينمير   12 بتم يخ  االبتدائية بميدلت  

2823 تحت  قم )8.

1288I

FIDUCIA-MID

MAFAZA CAR SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIA-MID

 قم )9 الطمبق االول طريق اكنم8 

ايمالل ايدلت ، 54358، ايدلت 

ايدلت

MAFAZA CAR SARL بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 89 

زنقة القد8 بم ع املسيرة الخضراء 

بواية - - ايدلت املغرب.

تفويت حصص
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.2((5

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2823 ينمير   17 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

تفويت السيد )ة(  ضوا5 العمدلي 

588 حصة اجتممعية ان أصل 988 

احمد  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

الغم�سي  بتم يخ 17 ينمير 2823.
تفويت السيد )ة(  ضوا5 العمدلي 

488 حصة اجتممعية ان أصل 988 

سعيد  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

الغم�سي  بتم يخ 17 ينمير 2823.

هشمم العمدلي  )ة(  تفويت السيد 

188 حصة اجتممعية ان أصل 188 

حسنمء  )ة(  السيد  لفمئدة   حصة 

الحو  بتم يخ 17 ينمير 2823.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

14 فبراير  االبتدائية بميدلت  بتم يخ 

2823 تحت  قم 31.

1281I

FIDUCIA-MID

 APPARTEMENTS
  FAMILIAUX MEUBLES

SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FIDUCIA-MID
طريق  االول  الطمبق   9(  قم 

 ،54358  ، ايدلت  ايمالل  اكنم8 

ايدلت ايدلت

 APPARTEMENTS FAMILIAUX

ذات  بركة   MEUBLES  SARL

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي االشقة 
زنقة  األ �سي،84  الطمبق   81  قم 

طنجة  - ايدلت -

ذات  بركة  تأسيس  عن  إعال5 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

33(1

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 27 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

 APPARTEMENTS FAMILIAUX

.MEUBLES  SARL

-        غرض الشركة بإيجمز: كراء 

بقق افروبة

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

الطمبق األ �سي،84   81 االشقة  قم 

زنقة طنجة  - ايدلت -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سميرحموجم5  السيد)ة(    -

والكمئن عنوانه ب:  قم  بصفته)ا(  

 54358 ايمالل  النمصر  زنقة   85

ايدلت املغرب

املوجود   لطيفة عشد  السيد)ة(   -

 85 ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 54358 ايمالل   حنشل  ابن  زنقة 

ايدلت املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

سميرحموجم5  السيد)ة(    -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 قم 85 زنقة النمصر ايمالل 54358 

ايدلت املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   14 بتم يخ 

.33(1

1282I
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FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

شركة عادل لولجة ش م م
 دات بريك وحيد

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس بركة

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU
 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA
 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE
 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC
بركة عمدل لولجة ش م م دات 

بريك وحيد  بركة ذات اسؤولية 
احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي دوا  بني 
وكيل بالد واد ليزا  لولجة قرية 

تمونمت 34888 تمونمت -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
2265

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 11 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:
-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 
بركة  بمختصر تسميتهم:  اإلقتضمء، 
بريك  دات  م  م  ش  لولجة  عمدل 

وحيد 
بإيجمز:  الشركة  غرض          -

تحويل االاوال 
-        عنوا5 املقر االجتممعي: دوا  
ليزا  لولجة قرية  بني وكيل بالد واد 

تمونمت 34888 تمونمت -
-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة
الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم
-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم
-        اشلغ الحصص العينية اع 
وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة( عمدل بنمني بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب: عمم ة 448 طمبق 
 1 تجزئة عرصة الزيتو5   13 3 بقة 
فم8  الشقف  عي5  طريق  الضحى 

38888 فم8 املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة( عمدل بنمني بصفته)ا( 
 448 اسير والكمئن عنوانه ب: عمم ة 
عرصة  تجزئة   13 بقة   3 طمبق 
الزيتو5 1 الضحى طريق عي5 الشقف 

فمFES 38888 8 املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   11 بتم يخ 

.2265

1283I

FACE FIDUCIAIRE

ديوان دونفا
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

FACE FIDUCIAIRE
289 بم ع اصطفى املعني الطمبق 

الثملث  قم 6 ، 28138، الدا  
الشيضمء املغرب

ديوا5 دونفم بركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي تجزئة 
جنم5 ولفة عمم ة 1 احل 18 حي 

حسني  28888 الدا الشيضمء -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

571971
بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 81 
بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 
بمملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التملية:
اتشوعة  تسمية الشركة،          -
تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

ديوا5 دونفم.

-        غرض الشركة بإيجمز: امسك 

قمعة بمي ٬تنظيم الفعمليمت

املقر االجتممعي:  عنوا5          -

 18 1 احل  تجزئة جنم5 ولفة عمم ة 

حي حسني  28888 الدا الشيضمء -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

سهيل  القنديل  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

 11 بلوك  الحضرية  الجممعة  حي 

 28888 الشيضمء  ح  ح   586  قم 

الدا الشيضمء املغرب

العفو ة  نوال  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

11  قم  بلوك  الحضرية  الجممعة 

 28888 الشيضمء  الحسني  حي   586

الدا الشيضمء املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

العفو ة  نوال  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

حي الجممعة الحضرية بلوك 11  قم 

 28888 الشيضمء  الحسني  حي   586

الدا الشيضمء املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   13 بتم يخ 

.571971

1284I

ائتممنية بيم5 حنم5

PIVOINE

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

ائتممنية بيم5 حنم5

عرصة ملعمش طريق املستودع 

الشلدي  قم 147 اراكش ، 48888، 

اراكش اراكش

PIVOINE بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : بمب 

دكملة طريق احمد اكملة  قم 51 

اراكش - 48888 اراكش املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.182323

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر  حل   2822 23 ام 8  املؤ خ في 

املسؤولية  ذات  بركة   PIVOINE

 188.888 اشلغ  أسمملهم  املحدودة 

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي بمب 

 51 اكملة  قم  احمد  طريق  دكملة 

املغرب  اراكش   48888  - اراكش 

نتيجة لعدم اردودية النشمط.

و عي5:

و  الوهمج  امهر    السيد)ة( 

الشهجة   حي   398 عنوانه)ا(  قم 

)ة(  48888 اراكش املغرب كمصفي 

للشركة.

النمجي و  عشد الواحد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( بيكوتيمي ج 7 اش 4 ب 4 

بكس  )41 بيكوتيمي  كندا كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

بتم يخ 23 ام 8 2822 وفي بمب دكملة 

طريق احمد اكملة  قم 51 - - اراكش 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 145274.

1285I
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CABINET COMPTABLE AMIN EZZOUBIR

DOMOLIFE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

 CABINET COMPTABLE AMIN

EZZOUBIR

 N°197 APPARTEMENT 4

 CM UNITE 2 DAOUDIATE

 MARRAKECH ، 40100،

MARRAKECH MAROC

DOMOLIFE بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 52 

بم ع اوالي  بيد بقة ب3 كليز  

48888 اراكش -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

14589(

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في )8 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

DOMOLIFE

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 
التركيب وأنظمة أتمتة املنمزل

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

52 بم ع اوالي  بيد بقة ب3 كليز  

48888 اراكش -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

18.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

- السيد)ة(  بيع السمئح بصفته)ا(  
والكمئن عنوانه ب: اقماة دا  الضممنة 
بطر 2 عمم ة 5  قم 81 واحة سيدي 
اراكش   48888 الويدا5   ابراهيم 

املغرب
الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 
-        األسممء الشخصية والعمئلية 
وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 
األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 
- السيد)ة(  بيع السمئح بصفته)ا( 
اقماة  ب:  عنوانه  والكمئن  اسير 
5  قم  عمم ة   2 الضممنة بطر  دا  
الويدا5   ابراهيم  سيدي  واحة   81

48888 اراكش املغرب
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 
تحت  قم   2823 فبراير   21 بتم يخ 

.14589(
1286I

NAJIHI CONSULTING

CANDY TRAVAUX
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

NAJIHI CONSULTING
 N°40 5eme ETAGE BUREAUX

 ANDALOUSS RUE ACILA LOTS
 IDRISSIA ATLAS FES ، 30000،

FES MAROC
CANDY TRAVAUX بركة ذات 
اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي  قم 48 
بم ع جدة حي االال طريق صفرو 

فم8 - فم8 -
إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 
الوحيد

 قم التقييد في السجل التجم ي: 
75575

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تقر  تأسيس بركة   2823 ينمير   23
ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

CANDY TRAVAUX

-        غرض الشركة بإيجمز: أعممل 

اختلفة

استيراد و تصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي:  قم 

48 بم ع جدة حي االال طريق صفرو 

فم8 - فم8 -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

588.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

588.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

صديقي  فمطمة  السيد)ة(   -

ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

53 بقة  لسمسفة تجزئة يسرى  قم 

الشيضمء  الدا    28888 الشيضمء   5

املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

صديقي  فمطمة  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

53 بقة  لسمسفة تجزئة يسرى  قم 

الشيضمء  الدا    28888 الشيضمء   5

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   22 بتم يخ 

.75575

1287I

PUSH CENTER

FIDU.PRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر االجتممعي للشركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

FIDU.PRO  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 48 زنقة 

الشموية فضمء  قم 2 الدا  الشيضمء 

- 28888 الدا  الشيضمء املغرب.

تحويل  املقر االجتممعي للشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.24(225

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

املؤ خ في 86 نونبر 2815 تم  تحويل  

ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 
»48 زنقة الشموية فضمء  قم 2 الدا  

الشيضمء  الدا    28888  - الشيضمء 

»بم ع ايميل زوال زنقة  إلى  املغرب« 
الدا    29 11  قم  طمبق  الرثيل 

الشيضمء   الدا    28888  - الشيضمء 

املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 12 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

نونبر 2815 تحت  قم 584))885.

128(I

PUSH CENTER

FIDU.PRO
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

FIDU.PRO  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم االجتممعي 48 زنقة 

الشموية فضمء  قم 2 الدا  الشيضمء 

- 28888 الدا  الشيضمء املغرب.

تغيير تسمية الشركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

24(225
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 بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

2815 تم تغيير  86 أكتوبر  املؤ خ في 

 «  FIDU.PRO« الشركة ان  تسمية 

. « FIDU.PRO CONSULTING« إلى

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 12 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

نونبر 2815 تحت  قم 584))885.

1289I

ائتممنية بيم5 حنم5

 EL JAWHARA LIL

KHADAMAT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل بركة

ائتممنية بيم5 حنم5

عرصة ملعمش طريق املستودع 

الشلدي  قم 147 اراكش ، 48888، 

اراكش اراكش

 EL JAWHARA LIL KHADAMAT

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي حي 

بويز ا5 التحتمني بمبوية ايت او ير 

الحوز - 48888 اراكش املغرب.

حل بركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.91821

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

2823 تقر  حل  28 فبراير  املؤ خ في 

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

 EL JAWHARA الوحيد  الشريك 

اشلغ  أسمملهم    LIL KHADAMAT

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

التحتمني  بويز ا5  حي  اإلجتممعي 

 48888  - الحوز  او ير  ايت  بمبوية 

اراكش املغرب نتيجة ل : عدم نجمح 

املشروع.

حي  ب  التصفية  اقر  حدد  و 

بويزو ا5 التحتمني ايت او ير الحوز  

اراكش - اراكش املغرب. 

و عي5:

عشد الهمدي   قربوش  السيد)ة( 

التحتمني  بويز ا5  دوا   عنوانه)ا(  و 

 48888 الحوز  او ير  ايت  بمبوية 

اراكش املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 6)1452.

1218I

PUSH CENTER

FIDU.PRO

بركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

PUSH CENTER

 CASABLANCA CASA، 20000،

CASA MAROC

FIDU.PRO  بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 48 زنقة 

الشموية فضمء  قم 2 الدا  الشيضمء 

- - الدا  الشيضمء املغرب.

تفويت حصص

 قم التقييد في السجل التجم ي 

.24(225

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تمت   2815 أكتوبر   86 في  املؤ خ 

املصمدقة على :

عدنم5 اليماني  )ة(  تفويت السيد 

أصل  ان  اجتممعية  حصة   258

588 حصة لفمئدة  السيد )ة( احمد 

إسممعيلي بتم يخ 86 أكتوبر 2815.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم   

 12 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

نونبر 2815 تحت  قم 584))85.

1211I

ائتممنية بيم5 حنم5

MIRROU AFLMANE
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل بركة

ائتممنية بيم5 حنم5

عرصة ملعمش طريق املستودع 

الشلدي  قم 147 اراكش ، 48888، 

اراكش اراكش

MIRROU AFLMANE بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو  التصفية(

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي د ب الواد 
 قم 178 سيشع  - 48888 اراكش 

املغرب.

حل بركة
 قم التقييد في السجل التجم ي 

.59259

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 

تقر    2823 فبراير   81 في  املؤ خ 

ذات اسؤولية احدودة  حل بركة 

 MIRROU الوحيد  الشريك  ذات 

 18.888 اشلغ  أسمملهم    AFLMANE

د هم وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي د ب 

 48888  - سيشع    178 الواد  قم 

اراكش املغرب نتيجة ل : عدم نجمح 

املشروع.

و حدد اقر التصفية ب د ب الواد 
 48888 اراكش  سيشع    178  قم 

اراكش املغرب. 

و عي5:

السيد)ة( سعيد  اروا و عنوانه)ا( 

دوا  واغرا  سيدي غيمت ايت او ير 

املغرب  اراكش   48888 اراكش 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتضمء الحدود املفروضة 

احل  لهم  املخولة  الصالحيمت  على 

و  العقود  تشليغ  احل  و  املخمبرة 

الوثمئق املتعلقة بملتصفية : -

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  التجم ية بمراكش  

2823 تحت  قم 7)1452.

1212I

ALISSONE CONSULTING

HJVE SARL
بركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس بركة

ALISSONE CONSULTING

 310Angle BD Omar Riffi  Et La

 Liberte CASABLANCA، 20120،

CASABLANCA MAROC

HJVE SARL بركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي 18، بم ع 

الحرية الطمبق 3 بقة 5 الدا  

الشيضمء. 28128 الدا  الشيضمء. -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 قم التقييد في السجل التجم ي:  

 578943

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 23 

ينمير 2823 تقر  تأسيس بركة ذات 

املسؤولية املحدودة بمملميزات التملية:

اتشوعة  تسمية الشركة،          -

تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء،  عند 

HJVE SARL

-        غرض الشركة بإيجمز: - 

جميع الخدامت ذات الصلة اشمبرة 

أو غير اشمبرة بملفعمليمت و بمألنشطة 

املتعلقة بملسيمحة وغيره

عمليمت  أي  عمم  وبشكل   -

والتي قد  أو صنمعية،  املية  تجم ية 

تكو5 ذات صلة اشمبرة أوغيراشمبرة 

بمملمدة املذكو ة أعاله أو بأي اوضوع 

ان املرجح أ5  اممثل أو ذات صلة، 

تفضل تطويرهم أو تمديدهم.

-        عنوا5 املقر االجتممعي: 18، 

بم ع الحرية الطمبق 3 بقة 5 الدا  

الشيضمء. 28128 الدا  الشيضمء. -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

-        اشلغ الحصص النقدية: 188 

د هم.
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-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

احمد  العفير  السيد)ة(    -

بصفته)ا(  والكمئن عنوانه ب: 6 زنقة 

بحر الشلطيق عي5 ديمب  8)281 الدا  

الشيضمء. املغرب

فم5 دير وال جيروم  السيد)ة(   -

 113 والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا(  

بم يس.   75817 كو سيلز  بم ع 

75817 فرنسم بم يس.

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

فم5 دير وال جيروم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

بم يس.   75817 113 بم ع كو سيلز 

75817 بم يس فرنسم
التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم    2823 فبراير   87 بتم يخ 

. 578943

1213I

S.H EXPERTISE

MAROC ETANCHE
إعال5 اتعدد القرا ات

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,18

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

MAROC ETANCHE »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي:  بم ع 

العرا  الطمبق 2 اكتب 6  - - الدا  

الشيضمء املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.5873(5

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 
تم اتخمذ   2823 فبراير   13 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 
قرا   قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تفويت السيد عمدل وهبي 588 حصة 
حصة   588 أصل  ان  اجتممعية 
لفمئدة السيدة سلمى الشحري بتم يخ 

13 فبراير 2823.
قرا   قم 2: الذي ينص على اميلي: 
ان  للشركة  القمنوني  الشكل  تغيير 
الى  بركة ذات املسؤولية املحدودة 
بركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد
قرا   قم 3: الذي ينص على اميلي: 
استقملة السيد عمدل وهبي ان اهماه 

كمسير للشركة
وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 
على  ينص  الذي   :6 بند  قم 
بمشلغ  اململ  تحديد  أ8  تم  اميلي: 
100،000.00 د هم اقسم إلى 1888 
ادفوعة  د هم.    188 بقيمة  سهم 
، وانسوبة للشريك الوحيد  بملكمال 
؛ اعرفة:   بمم يتنمسب اع اسمهممته 
سهم   1888 الشحري  سلمى  السيدة 
)امئة  د هم   100،000.00 بمشلغ 
سهم   1888 اصل  ان  د هم(  ألف 
بمشلغ 100،000.00 د هم )امئة ألف 

د هم(
بند  قم 1: الذي ينص على اميلي: 
تم تشكيلهم ان قشل املوقعي5 أدنمه 
تلك التي يمكن أ5  أصحمب األسهم، 
بركة ذات اسؤولية   ، تكو5 الحًقم 
احدودة ذات الشريك الوحيد والتي 
ستحكمهم القواني5 املعمول بهم وعلى 
وجه الخصوص الظهير  قم 1  49 97 
الصمد  في 5 بوال 1417 )13 فبراير 
5ء96  القمنو5 عدد  بإصدا    )1997
هذا  قواني5  هذه  بموجب  وكذلك 

العقد.
على  ينص  الذي   :12 بند  قم 
سلمى  السيدة  تعيي5  تم  اميلي: 
الشحري املولودة في 89/11/1995 ان 
 1 جنسية اغربية،اقيمة في العنترية 
زنقة جشل العيم�سي  قم 187 طمبق 3 
بقة 6 الحي املحمدي الدا الشيضمء، 

الوطنية  قم  للشطمقة  حمالة 

)BJ43785 املسيرة الوحيدة للشركة 

ملدة غير احدودة. بمإلضمفة إلى ذلك ، 

ستكو5 الشركة الزاة قمنوًنم بتوقيع 

املسيرة الوحيدة في جميع عقودهم.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 22 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 8)597).

1214I

IRIS WELLNESS

IRIS WELLNESS
بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

IRIS WELLNESS

18,زنقة وابنطن الطمبق السفلي 

 قم 4 ، 28868، الدا  الشيضمء 

MAROC

IRIS WELLNESS بركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  كن 

عمر الخيمم وبم ع الشمنفسج بمت 

ب بقة 84 الطمبق 1 بوسيجو  - 

28888 الدا  الشيضمء املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.431683

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2822 دجنبر   31 في  املؤ خ 

ذات  بركة   IRIS WELLNESS حل 

اشلغ  أسمملهم  املحدودة  املسؤولية 

اقرهم  وعنوا5  د هم   25.888

وبم ع  الخيمم  عمر  اإلجتممعي  كن 

الطمبق   84 بمت ب بقة  الشمنفسج 

28888 الدا  الشيضمء   - 1 بوسيجو  

الهدف  لعدم تحقيق  نتيجة  املغرب 

اإلجتممعي.

و عي5:

و  الطملبي  سوسم5    السيد)ة( 

بمبيتري   زنقة  اكر    17 عنوانه)ا(  

املغرب  الشيضمء  الدا    28888

كمصفي )ة( للشركة.

بوزيد و  انيسة نوال    السيد)ة( 

السمقية  زنقة  امهم  فيال  عنوانه)ا( 

احمد  بم ع   (88.  6 كلم  الحمراء 

الربمط   18888 السوي�سي  السمد8 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

2823 وفي  كن عمر  )1 ينمير  بتم يخ 

الخيمم وبم ع الشمنفسج بمت ب بقة 

 28888  - بوسيجو    1 الطمبق   84

الدا  الشيضمء املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

 24 بتم يخ  بملدا  الشيضمء   التجم ية 

فبراير 2823 تحت  قم 68192).

1215I

ste cofiguer sarl

STE BAYO FORAGES
بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس بركة

ste cofiguer sarl

 av guennad tayeb 1 etage n3

guercif ، 35100، guercif maroc

STE BAYO FORAGES بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي الك 

الشويحية اراب بحي النكد 35188 

جرسيف -

إعال5 عن تأسيس بركة ذات 

اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد
 قم التقييد في السجل التجم ي: 

2471

بمقت�سى  عقد عرفي اؤ خ في 83 

بركة  تأسيس  تقر    2823 فبراير 

ذات اسؤولية احدودة ذات الشريك 

الوحيد بمملميزات التملية:

-        تسمية الشركة، اتشوعة عند 

 STE تسميتهم:  بمختصر  اإلقتضمء، 

BAYO FORAGES

-        غرض الشركة بإيجمز: - حفر 

االبم 

-براء وبيع املضخمت.
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-االستيراد والتصدير

-        عنوا5 املقر االجتممعي: الك 

 35188 الشويحية اراب بحي النكد 

جرسيف -

-        املدة التي تأسست ان أجلهم 

الشركة : 99 سنة

الشركة:  اشلغ  أسممل          -

188.888 د هم

اشلغ الحصص النقدية:          -

1.888 د هم

-        اشلغ الحصص العينية اع 

وصف اوجز لهم وتقييم لهم: - د هم، -

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص الطشيعيو5(: 

يونس  بلعممم  السيد)ة(   -

حي  ب:  عنوانه  والكمئن  بصفته)ا(  

الشوبير 1 35188 جرسيف املغرب

الشركمء  حول  بيمنمت          -

)األشخمص املعنويو5(: 

-        األسممء الشخصية والعمئلية 

وصفمت واواطن وصفمت الشركمء أو 

األغيم  الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتجمه الغير: 

يونس  بلعممم  السيد)ة(   -

اسير والكمئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

جرسيف   35188  1 الشوبير   حي 

املغرب

التجم ي  السجل  في  التقييد  تم 

تحت  قم   2823 فبراير   23 بتم يخ 

.2471

1216I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE TRABAR SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

 SOCIETE TRABAR SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي : اركز 

تمضيت تمونمت - - تمونمت املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.2899

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2823 فبراير   15 في  املؤ خ 

 SOCIETE TRABAR SARL حل 

احدودة  اسؤولية  ذات  بركة   AU

ذات الشريك الوحيد اشلغ  أسمملهم 

اقرهم  وعنوا5  د هم   188.888

 -  - اإلجتممعي اركز تمضيت تمونمت 

تمونمت املغرب نتيجة لظروف العمل 

السيئة للشركة.

و عي5:

اصطفى  البرو�سي   السيد)ة( 

تمضيت  بوهية  دوا   عنوانه)ا(  و 

تمونمت   34888 تمونمت  ارنيسة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

اركز  وفي   2823 فبراير   15 بتم يخ 

تمضيت تمونمت - - تمونمت املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  االبتدائية بتمونمت  

2822 تحت  قم 15/2823.

1217I

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

نوفاميديك ش م م
إعال5 اتعدد القرا ات

FIDUCIAIRE FICORAM SARL AU

 IMB 13 LOT MOULIN IDRISSIA

 BUREAUX SAFOUA 1ER ETAGE

 N°05 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

نوفمايديك ش م م »بركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوا5 اقرهم االجتممعي: 91 حي 

انم8 طريق عي5 السمن فم8  

 Q2 HADIKA2 TGHAT FES 337

FES 30000 املغرب.

»إعال5 اتعدد القرا ات«

 قم التقييد في السجل التجم ي: 

.42289

بمقت�سى الجمع العمم االستثنمئي 

تم اتخمذ   2823 فبراير   83 املؤ خ في 

القرا ات التملية: 

الذي   : -1بيع حصص  قرا   قم 

 : تفويت حصص  اميلي:  على  ينص 

 3888 لقد بمع السيد احمد قوبيلي 

اعالل   انم8  السيد  لفمئدة  حصة 

السيد  لفئدة  و588  حصة   2588

قمبل احمد نسيم 

جديد:  بريك  -2قشول  قرا   قم 

السيد انم8  الذي ينص على اميلي: 

نسيم   احمد  قمبل  السيد  و  اعالل 

بركمء جدد

الذي   : -3تغيير النشمط  قرا   قم 

التصدير-توزيع  اميلي:  على  ينص 

انتوجمت االدوية و التجميلية

الذي ينص  -4التسيير:  قرا   قم 

على اميلي: السيد احمد قوبيلي اسير 

للشركة ملدة غير احدودة 

وتشعم لذلك تم تعديل اقتضيمت 

النظمم األسم�سي التملية: 

الذي ينص   :3 بند  قم بند  قم 

على اميلي: التصدير-توزيع انتوجمت 

االدوية و التجميلية

بند  قم 86 و 87: الذي ينص على 

 1588 قوبيلي  احمد  السيد  اميلي: 

اعالل2588  انم8  حصة-السيد 

احمد  قمبل  السيد  حصة- 

قمبل  السيدة  588حصة-  نسيم 

نمدية588حصة

على  ينص  الذي   :13 بند  قم 

اسير  قوبيلي  احمد  السيد  اميلي: 

للشركة ملدة غير احدودة .

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   23 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6354.

121(I

STE FIDNEJ BUREAU SARL

SOCIETE TEMAHEX SARL

بركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

STE FIDNEJ BUREAU SARL

 BD MED V ROUTE DE

 FES-TAOUNATE ، 34000،

TAOUNATE MAROC

SOCIETE TEMAHEX SARL بركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي :  قم 93 

و 95 الكمئني5 ب91 بم ع الطمئف 

تجزئة 763 الوفمء فم8 - - فم8 

املغرب.

قفل التصفية

 قم التقييد في السجل التجم ي : 

.73777

بمقت�سى الجمع العمم اإلستثنمئي 

تقر    2823 فبراير   8( في  املؤ خ 

 SOCIETE TEMAHEX SARL حل 

بركة ذات املسؤولية املحدودة اشلغ 

وعنوا5  د هم   188.888  أسمملهم 

 95 و   93 اإلجتممعي  قم  اقرهم 

بم ع الطمئف تجزئة  الكمئني5 ب91 

املغرب  فم8   -  - فم8  الوفمء   763

نتيجة لعدم الحصول على الرخصة.

و عي5:

السيد)ة( احمد  حيدة و عنوانه)ا( 

فرنسم 69188 فرنسم فرنسم كمصفي 

)ة( للشركة.

و  التزاني  هشمم   السيد)ة( 

حي الداخلة تيسة تمونمت  عنوانه)ا( 

)ة(  تمونمت املغرب كمصفي   34888

للشركة.
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و قد تم انعقمد الجمعية الختماية 

 93 وفي  قم   2823 فبراير   8( بتم يخ 

الطمئف  بم ع  الكمئني5 ب91   95 و 

فم8   -  - فم8  الوفمء   763 تجزئة 

املغرب.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  بفم8   التجم ية 

2823 تحت  قم 6297/823.

1219I

  AAFIR AUDIT & CONSULTING MOROCCO

sigle A2CM  sarl

 ALITHYA NUMERIQUE

MAROC SARL AU

بركة ذات اسؤولية احدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر االجتممعي للشركة

 AAFIR AUDIT & CONSULTING

MOROCCO  sigle A2CM  sarl

بم ع فم8 ،  كن ابن طفيل ، إقماة 

ديماوند، الطمبق األول ، اكتب   قم 

3 ، 98888، طنجة املغرب

 ALITHYA NUMERIQUE MAROC
SARL AU بركة ذات اسؤولية 

احدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوا5 اقرهم اإلجتممعي سمحة 

إبراهيم الروضمني ، بم ع ال سينم ، 
اقماة بيتهوفن 2 الطمبق الثملث  قم 

2) - 98888  طنجة املغرب.
تحويل  املقر االجتممعي للشركة

 قم التقييد في السجل التجم ي 
.11(9(3

الوحيد  الشريك  قرا   بمقت�سى 
املؤ خ في 89 فبراير 2823 تم  تحويل  
ان  للشركة  الحملي  االجتممعي  املقر 

بم ع   ، الروضمني  إبراهيم  »سمحة 

الطمبق   2 بيتهوفن  اقماة   ، ال سينم 

طنجة    98888  -  (2 الثملث  قم 

بن  يوسف  بم ع   25« إلى  املغرب« 

اكتب  بطوطة  ابن  عمم ة  تمبفي5 

 -  4 الطمبق   B4.8( / 89/18  قم 

98888 طنجة  املغرب«.

بمملحكمة  القمنوني  اإليداع  تم 

فبراير   22 بتم يخ  بطنجة   التجم ية 

2823 تحت  قم 39)2.

1228I
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 II. - إعالنات قضائية

املحكمة التجارية بالدارالبيضاء
الف  قم : 92)138

حسمب  قم : 24282

 بيع أصل تجم ي 
فوتت السيدة وفمء الفريتحي 

الحمالة لشطمقة التعريف الوطنية 
BJ21355( قم 

لفمئدة

السيد زهير بشمك الحمال لشطمقة 

BE(661(5 التعريف الوطنية

الكمئن  التجم ي  االصل  اجموع 

بملدا الشيضمء سيدي اوان زنقة 28 
املعد لصيدلية املسممة   95/93  قم 

صيدلية الحيمة.

التجم ي  قم  بملسجل  واملسجل 

.338428

التعرضمت  فإ5  وبذلك 

بمملحكمة  الضشط  بمكتب  تسجل 
التجم ي  السجل  بمكتب  التجم ية 

يوام   15 داخل أجل  بملدا الشيضمء  

املوالية للنشرة األولى والثمنية.

النشرة الثمنية 
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

74 مكرر

املحكمة التجم ية بملدا الشيضمء
الف  قم : 94)138

حسمب  قم : 24281

تفويت حقوق اشمعة بمصل تجم ي 
فوت

السيد احمد اوان  الحمال

 لشطمقة التعريف الوطنية 
H1(19(3 قم 

لفمئدة

السيد عشد الرحيم اوان  الحمال 

 MC7(7لشطمقة التعريف الوطنية

بأصل  اشمعة  حقوق  تفويت 

د ب  بملدا الشيضمء  الكمئن  التجم ي 

حقم5  قم  بن  فمتح  زنقة  الشلدية 

الجمهزة  املالبس  لشيع  املعد   3(

بملسجل  واملسجل  بملتقسيط 

التجم ي  قم 2448)3.

التعرضمت  فإ5  وبذلك 

بمملحكمة  الضشط  بمكتب  تسجل 
التجم ي  السجل  بمكتب  التجم ية 

يوام   15 داخل أجل  بملدا الشيضمء  

املوالية للنشرة األولى والثمنية.

النشرة الثمنية 
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

75 مكرر

املحكمة التجم ية بملدا الشيضمء

الف  قم : 96)138

 قم الحسمب : 24287

اخم جة إسنمد

بي5 السيد احرش احمد حمال 

  BH 58(569 الشطمقة الوطنية  قم 

صملحة إلى غمية 3 سبتمبر 2838 ؛

السيد احرش عشد الغمني حمال 

  BH 525(68 الشطمقة الوطنية  قم 

صملحة إلى غمية 17 نوفمبر 2838 ؛

حمال  هشمم  احرش  السيد 

 BH 534912 الشطمقة الوطنية  قم 

صملحة إلى غمية 28 نوفمبر 2838.

حمال  ااحمد  احرش  السيد 

  BH 326889 الشطمقة الوطنية  قم 

صملحة إلى غمية 23 يونيو 2838.

التجم ية  األصول  في  الحقوق 

املشم  إليهم فيمم بعد.

جميع الحقوق الغير املقسمة   - أ 
التجم ي  السجل  في   56/(8 أي 

في  الواقعة  بملجملة  الشقملة  لتجم ة 

بن جدية تجزئة الكونطوا  فرع C  قم 

وتظهر في السجل  بملدا  الشيضمء   23

التجم ي املحفوظ في سجل املحكمة 

تحت  قم  الشيضمء  للدا   التجم ية 

احرش  السيد  بمسم   38353(

لكل  اخواته  اع  بمالبتراك  هشمم 

ان السيد احرش عشد الغمني تحت 

 قم 383532 والسيد احرش احمد 

والسيد احرش   383534 تحت  قم 

ااحمد تحت  قم 383536.

ب - جميع الحقوق الغير املقسمة 
في  التجم ي  السجل  في   56/(8 أي 
تجم ة الشقملة الششه بملجملة الواقعة 
تجزئة  الشيضمء  الدا    في بن جدية 
25 وتظهر في  D  قم  الكونطوا  بلوك 
السجل التجم ي املحفوظ في سجل 
الشيضمء  بملدا   التجم ية  املحكمة 
السجل  ان   383532 تحت  قم 
عشد  احرش  السيد  بمسم  التحليلي 
 38353( الغمني بمالبتراك اع الرقم 
ان   383536 و قم   383534 و قم 
احرش  بمسم  التحليلي  السجل  
تم  احمد  احرش  يواليه  هشمم 

السيد احرش ااحمد.
التجم ي  السجل  اجمل   - ح 
الخمص ببيع سلع التنظيف الواقعة 
بم ع  الشيضمء  الدا    - بن جدية  في 
بلوك  الكونطوا   تجزئة  ستراسشو غ 
41 وتظهر في السجل التجم ي  B  قم 
املحفوظ في سجل املحكمة التجم ية  
الدا  الشيضمء تحت  قم 383534 ان 
السجل التحليلي بمسم السيد احرش 
 383532 احمد بمالبتراك اع الرقم 
 383536 و  قم   383536  و قم 
و  قم )38353 ان السجل التحليلي 
الغمني  لكل ان السيد احرش عشد 
السيد  ثم  ااحمد  احرش  والسيد 
الواقعة بد ب عمر  احرش هشمم، 
بم ع اقداد بوبعيب وسمبقم بم ع 
43 وتظهر في السجل  دكتو  بو   قم 
تحت  قم  الشيضمء  بملدا   التجم ي 
383536  ان السجل التحليلي بمسم 
السيد احرش ااحمد بمالبتراك لكل 
ان  قم 383532 و 383534 ثم  قم 
)38353 ان السجل التحليلي بمسم 
السيد  يواليه  الغمني  عشد  احرش 

احرش احمد ثم احرش هشمم.
تلقمه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
 18 يوم  في  حنفي  أكنمو  األستمذ 
وإسنمد  بتقسيم  وذلك   2823 ينمير 
الحقوق املشمعة واملشم  إليه وذلك 

على النحو التملي ؛

احمد  احرش  للسيد  بملنسشة 
اخصص  التجم ي  السجل  اجمل 
في  والواقعة  التنظيف  املواد  بملشيع 
تجزئة  ستراسشو غ  بم ع  جدية  بن 
بملدا    41 ب  قم  بلوك  لكونطوا  

الشيضمء.
عشد  احرش  للسيد  بملنسشة 
املشمعة  الحقوق  اجمل  الغمني 
في السجل التجم ي   56/(8 بملنسشة 
والواقعة  بملجملة  الشقملة  تجم ة  في 
 D في بن جدية تجزئة لكونطوا  بلوك

 قم 25 بملدا  الشيضمء.
هشمم  احرش  للسيد  بملنسشة 
املشمعة  الغير  الحقوق  اجمل 
في السجل التجم ي   56/(8 بملنسشة 
في  الواقعة  بملجملة  الشقملة  لتجم ة 
 C تجزئة لكونطوا  بلوك   - بن جدية 

 قم 23 بملدا  الشيضمء.
ااحمد  احرش  للسيد  بملنسشة 
املخصص  التجم ي  السجل  اجمل 
والكمئنة  الغذائية  املواد  بملتجم ة  
في د ب عمر بم ع اقداد بوبعيب 
 43 بو (  قم  دكتو   بم ع  )سمبقم 

بملدا  الشيضمء.
تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 
التجم ية  بمملحكمة  الضشط  بمكتب 
خمسة  أجل  داخل  الشيضمء  بملدا  
األولى  للنشرة  املوالي  يوام  عشر 

والثمنية.
النشرة الثمنية 

عن  ئيس كتمبة الضشط
76 مكرر

املحكمة التجم ية بملدا  الشيضمء
الف  قم )9)138

حسمب 24212
بيع أصل تجم ي

فوت :
الحمالة  بروف  سعمد  السيدة 

.G14626( للشطمقة الوطنية
الحمال  بريف  السيد  بيد 

.BE(3(484 للشطمقة الوطنية
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لفمئدة :

 BENESSAD SA بنسعد  بركة 

املسجلة بملسجل التجم ي بملقنيطرة 

السيد  ويمثلهم   27755 تحت  قم 

للشطمقة  الحمال  الصديق  سعيد 

.G138131 الوطنية

املعد  التجم ي  األصل  اجموع 

لفندق وقمعة بمي املتواجدة بملدا  

الشيضمء 24/22 زنقة طمطم واملسجل 

بملسجل التجم ي  قم )44362.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  بمكتب 

بملدا   التجم ي  السجل  اكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضمء 

يوام املوالي للنشرة األولى والثمنية.

النشرة الثمنية 
عن  ئيس كتمبة الضشط

77 مكرر

املحكمة التجم ية بملدا  الشيضمء

الف  قم 138988

حسمب 24373
بيع أصل تجم ي

فوت :

الحمال  اعظيم  عصمم  السيد 

.BB393 لشطمقة التعريف الوطنية

لفمئدة :

السيدة فمطمة الزهراء الشرا�سي 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 

.BE(73(78

بيع اجموع أصل التجم ي الكمئن 

تجزئة   3 زنقة   51 الشيضمء  بملدا  

الخفيفة  للمأكوالت  املعد  عزالدين 
التجم ي  بملسجل  واملسجل  )سنمك’ 

 قم 442322.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

التجم ية  بمملحكمة  الضشط  بمكتب 

بملدا   التجم ي  السجل  اكتب 

عشر  خمسة  أجل  داخل  الشيضمء 

يوام املوالي للنشرة األولى والثمنية.

النشرة الثمنية 
عن  ئيس كتمبة الضشط

78 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير

اكتب السجل التجم ي

الف  قم : 2823/1

حسمب خصو�سي : 4882 م

تقديم أصل تجم ي كحصة في بركة

بمقت�سى عقد التقديم والقمنو5 

الحصص  اراقب  وتقرير  األسم�سي 

 25 بتم يخ  اإلاضمء  املصحح 

أغسطس 2822، قدم كل ان السيد 

الحسن ايت الطملب بطمقته الوطنية 

ازبير  والسيدالحسن   JB291443

والسيد   JE127763 بطمقته الوطنية 

 J1(89(7 ازبير علي بطمقته الوطنية 

الكمئن  التجم ي  األصل  جميع 

أكمدير  فونتي  النخيل  خليج  بعمم ة 

واملسجل بملسجل التجم ي بمملحكمة 

 72498 تحت  قم  بأكمدير  التجم ية 

و72492 و55468، كحصة في بركة 

.MARKET AL AKHAWAYN

وبذلك فإ5  ئيس اصلحة كتمبة 

أ5  ذي اصلحة  لكل  يعلن  الضشط 

ضشط  بمكتب  تسجل  التعرضمت 

املحكمة التجم ية بأكمدير داخل أجل 

املوالية   )15( يوام  عشر  الخمسة 

 (4  ،(3 للنشرة الثمنية طشقم للمواد 

و184 ان ادونة التجم ة.

النشرة الثمنية 

تحت جميع التحفظمت

عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

47 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
الف تفويت أصل تجم ي عن طريق 

الشيع
الف  قم : 2823/85

 يعلن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط 
أنه    بطنجة،  التجم ية   بمملحكمة 
بمقت�سى عقد ثمبت التم يخ اصمدق 
اإلاضمء بتم يخ فمتح أغسطس 2822 
اإلاضمء  اصمدق  إصالحي  والحق 
بمع   ،2822 ديسمبر   38 بتم يخ 
لشطمقة  الحمال  د بمل،  السيد  ابح 
 D284614 الوطنية  قم  التعريف 
بطنجة  التجم ي  بملسجل  واملسجل 
األصل  اجموع   52918 تحت  قم 
التجم ي الكمئن بطنجة، حي املصلى، 
األ �سي  قم  الطمبق  كتمبرك،  زنقة 
بمتر،  السيد  بيد  لفمئدة   66
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال  
قيمة  وحددت   K297559  قم 
في  الشيع  اوضوع  التجم ي  األصل 
د هم.  288.888 قد ه  إجمملي  اشلغ 
وعليه فإ5 جميع التعرضمت تقدم 
بكتمبة الضشط بهذه املحكمة داخل 
يوام ابتداء   )15( أجل خمسة عشر 
ان تم يخ النشر الثمني طشقم للفصل 

4) وام يليه ان ادونة التجم ة.
النشرة الثمنية 

عن  ئيس كتمبة الضشط
كممل اعطمكة

49 مكرر

املحكمة التجم ية بطنجة
الف تفويت حظوظ

 في أصل تجم ي عن طريق التنمزل 
الف عدد : 2822/86

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 
بطنجة  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
عدليي5  عقدين  بمقت�سى  أنه 
أغسطس  و9   2822 امي   29 بتم يخ 
لهمم  الحق  عدلي  وعقد   ،2822
تفويت  تم   ،2823 ينمير   1( بتم يخ 
األصل  في  املو وثة  الحصص  جميع 
التجم ي الكمئن بطنجة حي الركميع 4 
)7) طريق العوااة واملسجل  قطعة 
تحت  بطنجة  التجم ي  بملسجل 
58852، ان طرف و ثة احمد  عدد 

الغمزي الحداد وهم:

 ،LA1(2786 الريفي    حمة 
 ،LA41586 الحداد  الغمزي  احمد 
 ،LA54(52 الحداد  الغمزي  املفضل 
 ،LA157138 لطيفة الغمزي الحداد 
 LA124153الحداد الغمزي   بيدة 
نمدية   ،LA118696 الغمزي  الحسي5 
الحدادLA139344،فمطمة  الغمزي 
 ،LA155784 الحداد  الغمزي 
 ،LA139343الحداد الغمزي  زكية 
 ،LA155784الحداد الغمزي   بيد 
السيد  لفمئدة  التنمزل  طريق  عن 
الحمال  الحداد  الغمزي  اصطفى 
عدد  الوطنية  التعريف  لشطمقة 
الحصص  قيمة  وحددت   ،L54915
اوضوع التنمزل في اشلغ إجمملي قد ه 

18.888.88 د هم.
وعيه فإ5 جميع التعرضمت تقدم 
بكتمبة الضشط بهذه املحكمة داخل 
أجل 15 يوام ابتداء ان تم يخ النشر 
واميليه ان   (4 الثمني طشقم للفصل 

ادونة التجم ة .
النشرة الثمنية 

اإلاضمء 

 عن  ئيس كتمبة الضشط 

كممل اعطمكة

62 مكرر

املحكمة التجم ية بطنجة
الف تفويت أصل 

تجم ي عن طريق الشيع 
الف عدد : 2822/87

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 
بطنجة  التجم ية  بمملحكمة  الضشط 
 26 بتم يخ  عدلي  عقد  بمقت�سى  أنه 
ديسمبر 2822  بع السيد علي الحيم5 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
بملسجل  واملسجل   K126194 عدد 
 ،(8938 التجم ي بطنجة تحت عدد 
الكمئن  التجم ي  األصل  اجموع 
لفمئدة   16 أاراح  قم  زنقة  بطنجة 
السيد أسماة الديمز الحمال لشطمقة 
 ،K452185 التعريف الوطنية عدد 
التجم ي  األصل  قيمته  وحددت 
اشلغ إجمملي قد ه  في  الشيع  اوضوع 

98.888.88 د هم .
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وعليه فإ5 جميع التعرضمت تقدم 

بكتمبة الضشط بهذه املحكمة داخل 

أجل 15 يوام ابتداء ان تم يخ النشر 

واميليه ان   (4 الثمني طشقم للفصل 

ادونة التجم ة .

النشرة الثمنية 
اإلاضمء  

عن  ئيس كتمبة الضشط

كممل اعطمكة

63 مكرر

املحكمة التجارية بفاس
اصلحة السجل التجم ي

إبهم  عقد تفويت أصل تجم ي

الف بيع  قم : 2823/82

حسمب خمص : 5879

بد   )ذ.  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

اؤ خ  الدين بولغدا5 اوثق بفم8( 

بفم8 بتم يخ 12 ينمير 2823 واسجل 

فوت   ،2823 ينمير   16 بفم8 بتم يخ 

بطمقته  طم ق،  قم  اد يس  السيد 

السمكن   C199871 الوطنية 

بإسشمنيم للسيد عشد الحكيم ازوالي، 

 N393692 الوطنية  بطمقته   قم 

كوتكوت  تجزئة  بسال،   والسمكن 

التجم ي  األصل  احصي5.   4  قم 

 PHARMACIE ZHOR لصيدلية 

املركز   11-18 بفم8  قم  املستغل 

التجم ي عي5 بيضمء، طريق صفرو.

التجم ي  قم  بملسجل  املقيد 

د هم   7(8.888 بثمن قد ه   69282

عليهم  املنصوص  الشروط  حسب 

بعقد التفويت.

وتقشل التعرضمت بكتمبة الضشط 

بمملحكمة التجم ية بفم8 داخل أجل 

يوام   )15( عشر  خمسة  يتعدى  ال 

ابتداء ان النشرة الثمنية.

النشرة الثمنية 
عن  ئيس كتمبة الضشط

سعيد ابن سليمم5

50 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
اكتب صعوبمت املقمولة

فسخ اخطط االستمرا ية وفتح 

اسطرة تصفية قضمئية

في اواجهة بركة الشنمء وتصنيع 

التجهيزات SICOFAM في شخص 

م.ق

الف  قم : 157/)38)/)281

إبعم 

الحكم  قم  بمقت�سى 

 2823 فبراير   7 بتم يخ   2823/19

املقمولة  قم  صعوبمت  الف  في 

قضت   2828  281(/(38(/157

املحكمة التجم ية بمراكش :

االستمرا ية  اخطط  بفسخ 

القضمئية  التصفية  اسطرة  وفتح 

وتصنيع  الشنمء  بركة  اواجهة  في 

شخص  في   SICOFAM التجهيزات 

م.ق املسجلة بملسجل التجم ي لدى 

املحكمة االبتدائية التجم ية بمراكش 

تحت  قم 6511.

وتحديد تم يخ التوقف عن الدفع 

بموجب  سمبقم  املحددة  املدة  في 

اسطرة  بفتح  القم�سي  الحكم 

التسوية القضمئية.

الرحيم  عشد  السيد  وعينت 

اسميح قمضيم انتدبم.

سنديكم  زعكو5  اشم ك  والسيد 

بم ع عشد الكريم   : اصفيم والكمئن 

الخطمبي عمم ة 68 بقة 4 اراكش.

الدائني5  ان  فمملطلوب  وعليه 

املعي5  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشملغ  ضمن قمئمة اوقعة تتضمن 

املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل 

نشر  تم يخ  ان  ابتداء  بهرين  أجل 

هذا اإلبعم  بملجريدة الرسمية طشقم 

 728 و   719  ،5(4 ملقتضيمت املواد 

ان ادونة التجم ة.

بشهرين  األجل  هذا  يمدد   *

خم ج  القمطني5  للدائني5  بملنسشة 

اململكة املغربية.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

2

املحكمة التجم ية بمراكش

اكتب صعوبمت املقمولة

فتح اسطرة التصفية القضمئية

في اواجهة بركة في حق بركة 

 JAKIR LUXURY  جمكير لوكسري كم

CAR

الف  قم : 386/6)/2823

إبعم 

 2823/23 الحكم  قم  بمقت�سى 

 2823 فبراير   7 بتم يخ  الصمد  

املقمولة  قم  صعوبمت  الف  في 

املحكمة  قضت   2823/(386/6

التجم ية بمراكش :

بفتح اسطرة التصفية القضمئية 

في اواجهة بركة في حق بركة جمكير 

 JAKIR LUXURY CAR لوكسري كم  

لدى  التجم ي  بملسجل  املسجلة 

املحكمة االبتدائية التجم ية بمراكش 

تحت  قم 987)).

وتحديد تم يخ التوقف عن الدفع 

في ادة )1 بهرا السمبقة لهذا الحكم.

الرحيم  عشد  السيد  وعينت 

عشد  والسيد  انتدبم  قمضيم  اسميح 

العمطي االزهري نمئب له.

والسيد عشد الغني هشيل سنديكم 

عمم ة   15  : ب  الكمئنة  اصفيم 

19 زنقة  5 اكتب  املسعودي الطمبق 

او يطمنيم اراكش.

الدائني5  ان  فمملطلوب  وعليه 

املعي5  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املشملغ  ضمن قمئمة اوقعة تتضمن 

املطلوبة ارفقة بملوثمئق وذلك داخل 

نشر  تم يخ  ان  ابتداء  بهرين  أجل 

هذا اإلبعم  بملجريدة الرسمية طشقم 

 728 و   719  ،5(4 ملقتضيمت املواد 

ان ادونة التجم ة.

يمدد هذا األجل بشهرين بملنسشة 

اململكة  خم ج  القمطني5  للدائني5 

املغربية.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

3

املحكمة التجم ية بمراكش

بيع أصل تجم ي

الف  قم : 2823/17

حسمب : )577

في اؤ خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

29 ديسمبر 2822 واسجل بمراكش 

بتم يخ 38 ينمير 2823.

بمع السيد عشد الرحمم5 بن عمر 

التعريف  لشطمقة  الحمال  ازوطي 

الوطنية  قم )E2826 السمكن بد ب 

الشموش  قم 146 سيشع اراكش.

احمد  بن  أحمد  السيد  لفمئدة 

لشطمقة  الحمال  الزاويت  ايت 

.E64(643 : التعريف  قم

الكمئن  التجم ي  األصل  جميع 

دكملة  بمب   112 النخلة  قم  بد ب 

بملسجل  واملسجل  واملعد  اراكش 

بجميع   113928 التجم ي تحت  قم 

 : بمشلغ  واملعنوية،  املمدية  عنمصره 

128.888 د همم.

أعاله  املذكو   الشمئع  دائني  فعلى 

قسم  إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أ5 

التجم ية  بمملحكمة  التجم ي  السجل 

بمراكش داخل أجل يبتدئ ان تم يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال5  نشر 

الخماس بعر ان نشر اإلعال5 الثمني.

النشرة األولى
عن  ئيس كتمبة الضشط

4 مكرر

املحكمة التجم ية بمراكش
الف عدد : )/2823

حسمب عدد : 5734

بيع أصل تجم ي
بتم يخ اوثق  عقد   بمقت�سى 

2821 واسجل بمراكش   26 أكتوبر 

بتم يخ 2 نوفمبر 2821 بمع:

السيد او دخمي يعقوب كمدوش 

نيمبة عن بركة كسلند بيش بركة 

ذات اسؤولية احدودة بشريك وحيد 

بوخيمة  ايت  خليفة  السيد  لفمئدة 

نيمبة عن بركة أنتير ليمينير بركة
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بشريك  احدودة  اسؤولية  ذات   
وحيد اجموع األصل التجم ي الكمئن 
بمراكش بم ع عشد الكريم الخطمبي 
بمملتجر  واملستغل  كليز   1(2 عمم ة 
واملعد  بملطمبق األ �سي،   1/1(2  قم 
لشيع املعدات الكهربمئية واإلنم ة، غير 
بمملحكمة  التجم ي  بملسجل  اسجل 
عنمصره  بجميع  بمراكش  التجم ية 
قد ه  بمشلغ  واملعنوية،  املمدية 

1.288.888.88 د هم.  
فعلى دائني الشمئع بملنيمبة املذكو ة 
إلى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أ5  أعاله 
بمملحكمة  التجم ي  السجل  قسم 
التجم ية بمراكش داخل أجل يبتدئ 
ان تم يخ نشر اإلعال5 األول وينتهي في 
اليوم الخماس عشر ان نشر اإلعال5 

الثمني.
النشرة الثمنية 

  عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط 

64 مكرر

املحكمة التجارية بمكناس
الف  قم : 2823/85

بيع  أصل تجم ي 
ان  احر   عدلي  عقد  بمقت�سى 
طرفي العدلي5 عشد اللطيف الغري�سي 
ينمير   2 بتم يخ  العلوي  هللا  وعشد 
2823، املضمن بسجل االاالك  قم 
131، ضمن بعدد 3)2 صحيفة 271 

وتم يخ 25 ينمير 2823.
احمد  آيت  الحسي5  السيد  بمع 
السمكن   1971/6/4 بتم يخ  املولود 
الرااي  بئر  ااشم ك  اوالد   137 بقعة 
الوطنية  قم  بطمقته  القنيطرة 

.A463815
للسيد احمد أيت احمد اولود 
بعمم ة  السمكن   1975/84/84 في 
 ،4 البسمة   ( بقة  قم   5 بلوك   18
الوطنية  بطمقته  اكنم8   1 الطمبق 

.XA33811 قم 
للمتجر  التجم ي  االصل  جميع 
أم الربيع   9 »ه«  قم  الكمئن بشلوك 
لتجم ة  اخصص  اكنم8  البرج 
التجم ي  بملسجل  املسجل  الشقملة 
املؤ خ   686 الترتيبي  16))3  قم 
عنمصره  بجمشع   199(/84/15 في 
املمدية واملعنوية وتم تقويمه في اشلغ 

188.888 د هم.

لذلك فم5 جميع التعرضمت يجب 
بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  أ5 توضع 
اجل داخل  بمكنم8   التجم ية 
النشرة  صدو   تم يخ  ان  يوام   15  

الثمنية.
النشرة الثمنية 

عن  ئيس كتمبة الضشط

69 مكرر

املحكمة التجارية بالرباط
تفويت أصل تجم ي

الف  قم : 2823/83
حسمب  قم : 6898

الطرف األول املمنح :
احمسب  العربي،  احمد علي بن 
والحمال  الجنسية،  اغربي  اعتمد، 
 A254264 الوطنية  لشطمقة 
الكمئن  املحمسشة  ملكتب  واملستغل 
أحمد  بم ع  النهضة،  حي  بملربمط، 
عمم ة  إقماة الزيتو5،   �سى اكديرة، 

.C 9، بقة
فوت للطرف الثمني املستفيد :

إي  كونتمبل  فيدوسيم   بركة 
 FIDUCIAIRE( العربي  بن  فيسكمل 
 COMPTABLE ET FISCAL

.(BENLARBI
 58(66 التجم ي  قم  األصل 
بم ع  حي النهضة،  الربمط،   : الكمئن 
إقماة الزيتو5،  أحمد  �سى اكديرة، 

.C عمم ة 9، بقة
بمصلحة  التعرضمت  وستقشل 
التجم ية  بمملحكمة  التجم ي  السجل 
 15 عشر  خمسة  غمية  إلى  بملربمط 

يوام ان صدو  اإلعال5 الثمني.
النشرة األولى 

 ئيس اصلحة السجل التجم ي

36 مكرر

املحكمة التجم ية بملربمط
تقديم أصل تجم ي كحصة في بركة

الف  قم : 2823/)
حسمب : 6135

الطرف األول :
بطمقة  لعلو،  قم  اامل  حشيشة 
 A52(258  : الوطنية  التعريف 

اغربية الجنسية.

الطرف الثمني :
 PHARMACIE LAALOU بركة 
حشيشة   : القمنوني  امثلهم   SARLAU

اامل لعلو
األصل التجم ي  قم 36526.

احل  (5 عمم ة  قم   :  العنوا5 
اكدال  سينمء  ابن  بم ع   12-11

الربمط.
بمصلحة  التعرضمت  وستقشل 
التجم ية  بمملحكمة  التجم ي  السجل 
 (15( بملربمط إلى غمية خمسة عشر 

يوام ان صدو  اإلعال5 الثمني.
النشرة األولى 

 ئيس اصلحة السجل التجم ي

1 مكرر

املحكمة االبتدائية بالعرائش
 الف إبهم  بيع أصل تجم ي

  قم 2823/81
حسمب  قم 7384

املضمن  العدلي  العقد  بمقت�سى 
األسرة  بكنمش األاالك بقسم قضمء 
بملعرائش  قم االبتدائية   بمملحكمة 
بتم يخ   398 467  قم  أ صحيفة   5  
 (2822 امي   31(  1443 بوال   38
ابترى السيد  بيد بنمو�سى بطمقة 
 LA78596 الوطنية  قم  تعريفه 
عنوانه برقم 14 الحي الجديد الشطر 
الثمني العرائش، ان الشمئع له السيد 
عشد هللا بوبلي بطمقة تعريفه الوطنية 
الشمبم  جنم5   3 عنوانه   ،J123654
األصل  جميع  العرائش،  الغربي 
بتجزئة  الكمئن  للمحل  التجم ي 
النهضة الحي الجديد العرائش واملحل 
التجم ي املذكو  له بمبي5 فمصل بينهمم 
التجم ي  بملسجل  واملسجل  حمجز 
بمملحكمة االبتدائية بملعرائش تحت 
التحليلي،  السجل  ان   2186  قم 

بجميع عنمصره املمدية واملعنوية.
تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 
االبتدائية  بمملحكمة  الضشط  بكتمبة 
التجم ي  السجل  اكتب  بملعرائش، 
يوام املوالية للنشرة   15 داخل أجل 

الثمنية.
النشرة األولى 

 ئيس اصلحة كتمبة الضشط
10 مكرر

املحكمة االبتدائية بسال
إعال5 عن تغيير الشكل القمنوني

السجل التجم ي  قم 29976

الف  قم : 2823/7

حسمب  قم : 69951

املسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بتم يخ 5 ينمير 2823 والذي بمقتضمه 

تم تحويل الشكل القمنوني :

ان صيغة شخص طشيعي بمسم 

اغربي  الحميد،  بنمونة عشد  السيد 

الحمال لشطمقة التعريف  الجنسية، 

القمطن   ،F32(566 الوطنية  قم 

فيال  تجزئة اليسرى والز قمء  بسال، 

1 طريق املهدية، صمحب احل  جيم 

قمعة  الحميد،  عشد  بنمونة  تجم ي 

األفراح االك، اقره : سال  قم 3 الحي 

القنيطرة،  طريق  اصبيحي  الصنمعي 

بمملحكمة  التجم ي  السجل  ذات 

االبتدائية بسال تحت  قم 29976.

إلى صيغة شخص اعنوي بمسم 

SALLE DES FETES MALAK بركة 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

اقرهم  التأسيس  طو   في  وحيد 

الصنمعي  الحي   3 :  قم  االجتممعي 

اصبيحي طريق القنيطرة سال.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضشط  بكتمبة 

تم يخ  ان  يبتدئ  أجل  داخل  بسال 

يوام   15 في  وينتهي  األولى  النشرة 

املوالية للنشرة الثمنية لهذا اإلعال5.

النشرة األولى 

11 مكرر

املحكمة االبتدائية بخريبكة
بيع أصل تجم ي

الف الشيع  قم : 2823/81 ب أ ت

حسمب خمص : )1526 م

نحن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط 

بخريشكة،  االبتدائية  بمملحكمة 

ان   (3 الفصل  ملقتضيمت  تطشيقم 

 15-95 القمنو5  قم  ادونة التجم ة، 

نعلن اميلي :
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بمكتب  اوثق  عقد  بمقت�سى 

األستمذ عمر الغالوي اوثق بخريشكة 

بمعت بركة   ،2823 فبراير   7 بتم يخ 

الكمئن اقرهم   PS POOL SARL AU

األال،  حي   94 برقم  االجتممعي 

 CARIS’O SARL AU خريشكة لشركة

 ،42 برقم  االجتممعي  اقرهم  الكمئن 

صملح،  بن  الفقيه  بميت،  تجزئة 

جميع األصل التجم ي املسجل تحت 
لدى  التحليلي  بملسجل   5633  قم 

االبتدائية  بمملحكمة  الضشط  كتمبة 

بخريشكة وهو عشم ة عن اقهى الكمئنة 

برقم 94، حي األال، خريشكة.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وعليه 

املحكمة  بهذه  الضشط  بمكتب 

بخريشكة  التجم ي(  السجل  )اكتب 

داخل أجل أقصمه خمسة عشر يوام 

بعد النشر الثمني.

النشرة األولى 

34 مكرر

املحكمة االبتدائية بوادي زم
بيع أصل تجم ي

الف  قم : 2823/81

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

بمملديرية  واملسجل   2823 ينمير   31

ينمير   31 بتم يخ  للضرائب  الجهوية 

نمجي  األستمذ  طرف  ان   2823

بمع  بهيئة خريشكة،  عشد هللا احماي 

احمد،  بن  بوبعيب  صدقي  السيد 

بزنقة  القمطن  الجنسية،  اغربي 

الداخلة  حي   163 الرقم  الثوت 

بخريشكة، والحمال لشطمقة التعريف 

للسيد   ،Q1247 الوطنية  قم 

احمد،  بن  الرزاق  عشد  طنم5 

بزنقة  السمكن  الجنسية،  اغربي 

وادي زم،   192 الرقم  االثني5  سوق 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  والحمال 
التجم ي  األصل   ،QA141(95  قم 

املخصص لشيع املجوهرات واملسجل 

بملسجل التجم ي بهذه املحكمة تحت 
 قم 7854 بملسجل التحليلي والواقع 

بملرقم 24 زنقة السويقة وادي زم.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

بمكتب الضشط بمملحكمة االبتدائية 

بوادي زم داخل أجل خمسة عشر 

النشرة  تم يخ صدو   ان  يوام   )15(

الثمنية.

النشرة األولى 
 ئيس اصلحة السجل التجم ي

44 مكرر

املحكمة االبتدائية بآسفي

بيع أصل تجم ي
8/ت : 678

ان   (4 و   (3 للممدتي5  تطشيقم 

عقد  وبمقت�سى  التجم ة،  ادونة 

ديسمبر   29 بتم يخ  احر   عرفي 

2822 واملسجل بتم يخ 3 ينمير 2822 

بآسفي.

تم تفويت جميع األصل التجم ي 

اململوك للسيد عمر الوضمف بجميع 

واملسجل  واملعنوية  املمدية  عنمصره 

 678 تحت  قم  التجم ي  بملسجل 

الكمئن برقم 53 زنقة اد يس بن نمصر 

بركة  لفمئدة  آسفي  الربمط  بم ع 

السيد يمسي5 النتي حسب الشروط 

بثمن  الشيع،  بعقد  عليهم  املنصوص 

قد ه 348.888 د هم.

يتعرضوا  أ5  الشمئع  لدائني  يجوز 

أجل  داخل  الشيع  ثمن  أداء  على 

أقصمه 15 يوام بعد النشر الثمني لهذا 

اضمونة  بواسطة  سملة  اإلعال5 

أو بإيداع هذا  اع اإلبعم  بملتوصل، 

التعرض اقمبل وصل بكتمبة الضشط 

يشي5  أ5  ويجب  املحكمة،  بهذه 

اشلغ  الشطال5  طمئلة  تحت  التعرض 

الدين وأسشمبه واملوطن املختم  داخل 

دائرة املحكمة.

النشرة األولى 
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

48 مكرر

املحكمة االبتدائية بالناضور
اكتب السجل التجم ي

بيع أصل تجم ي
الف   قم 2823-81
حسمب  قم 11328

بمقت�سى عقد  سمي حر  بمكتب 
بملنمضو   اوثق  األستمذ زهير  بمد، 
فوت   ،2822 ديسمبر   23 بتم يخ 
السمكن  الطمهر،  بن  احمد  السيد 
زنقة عي5 حرودة   9 الشيضمء  بملدا  
18 حي  اسي5،  5 بقة  د ج ب طمبق 
األصل  الشم ودي،  اسية  للسيدة 
دا   حي  العروي  الكمئن  التجم ي، 
وهو عشم ة  النمضو ،  الششمب اقليم 
»صيدلية  اسم  تحمل  عن صيدلية 

بن الطمهر«.
تحت  التجم ي  بملسجل  واملقيدة 
 قم : 37464 ان السجل اإليضمحي.

املحكمة  اامم  التعرضمت  تقشل 
)اكتب السجل  االبتدائية بملنمضو  
التجم ي( داخل أجل 15 يوام املوالية 
للنشرة الثمنية تطشيقم للممدة 4) ان 

ظهير فمتح أغسطس 1996.

النشرة الثمنية 
للخالصة واإلبم ة

59 مكرر

املحكمة االبتدائية  بالصويرة
اكتب السجل التجم ي

الف  قم : 2823/87

حسمب  قم : 9559

عقد بيع أصل تجم ي 
إ5  ئيس كتمبة الضشط بمملحكمة 
أسفله  املوقع  بملصويرة  االبتدائية 

يصرح :
أنه بمقت�سى العقد العرفي املؤ خ 

في 18 ينمير 2823 واملؤذى عنه  سوم 

التسجيل بتم يخ )1 ينمير 2823.

لشهب،  ايلود  السيد  بمع 
الوطنية  بطمقته  الجنسية،  اغربي 
بتم يخ  ازداد   ،N117228  قم 
بملرقم  والسمكن   ،197(/89/26
الصويرة،  الخماسة  التجزئة   1(6
ان   %  58 جميع حصته املتمثلة في 
عنمصره  بجميع  التجم ي  االصل 
 6 بملرقم  الكمئن  واملعنوية،  املمدية 
أاينة  اللة  زنقة  الهشمموي  عمم ة 
نشمط ملمم سة  املستغل  الصويرة، 

واملسجل بملسجل التجم ي  اطعم،   
بمملحكمة االبتدائية بملصويرة، تحت 
بثمن قد ه   ،1126( الرقم التحليلي 
السيد  لفمئدة  د هم،   188.888
كدا ي عشد املجيد، اغربي الجنسية، 
الوطنية  التعريف  للشطمقة  الحمال 
بتم يخ  ازداد   ،N3375(4  قم 
بملرقم  والسكن   ،19(9/18/14
الرابع  الشطر  الشحيرة  تجزئة   292

الصويرة.
وعليه فعلى دائني الشمئع املذكو  
اكتب  الى  بتعرضمتهم  يتقداوا  أ5 
السجل التجم ي بهذه املحكمة داخل 
أجل يبتدئ ان تم يخ نشر هذا االعال5 
االول وينتهي في اليوم الخماس عشر 

ان نشر االعال5 الثمني.

النشرة الثمنية 
االاضمء : 

 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

73 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
إعال5 عن بيع أصل تجم ي

الف  قم : 2823/81
حسمب  قم : 19716

بتم يخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
السيد  بمع   2887 ديسمبر   11
لشطمقة  الحمال  حسن،  ملغم ي 
 K17995( الوطنية  قم  التعريف 
لشجموي،  اد يس  اوالي  للسيد 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
التجم ي  األصل   XA24455  قم 
36284 بمملحكمة  املسجل تحت  قم 
والكمئن  بملخميسمت،  االبتدائية 
الفرح،  حي   ،2 اريرت  قم  بزنقة 

تيفلت وهو عشم ة عن اقهى بجميع 

واملقد   واملعنوية  املمدية  عنمصره 

بثمن 188.888 د هم.

لذلك فإ5 جميع التعرضمت يجب 

بمملحكمة  الضشط  بكتمبة  أ5 توضع 
أجل  داخل  بملخميسمت  االبتدائية 
تم يخ  ان  يوام   )15( عشر  خمسة 

صدو  النشرة الثمنية.

النشرة الثمنية 
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

79 مكرر
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املحكمة االبتدائية بانزكان
الف  قم 2823/83
حسمب  قم 13591

تقديم أصل تجم ي حصة في بركة
في  اسمهمة  عقد  بمقت�سى  
 2823 ينمير   16 في  املؤ خ  بركة 

في املؤ خ  الحسمبمت  اراقب   وتقرير 

اودع  وبطلب   ،2823 ينمير   13  
ينمير   23 بتم يخ  الضشط  بكتمبة 

2823 قدم السيد احمد أاي5 غمزي، 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
التجم ي  األصل   Q26357(  قم 

انزكم5«  تغزوت  »صيدلية  املسمى 

الكمئنة بشم ع 3 ام 8 قسم ية بد لي 

احل 2 و 3 بم ع احمد الخماس حي 

بملسجل  واملسجل  انزكم5  الحسني 

التجم ي  تحت  قم 51172 بملسجل 

في  كحصة  املحكمة،  بهذه  التحليلي 

 STE PHARMACIE« الشركة املدعوة

 »TAGHZOUTE INEZGANE

ذات  املسؤولية  احدودة  بركة 

اقرهم  والكمئن  الوحيد  الشريك 

أعاله. إليه  املشم   العنوا5  بنفس 

اصلحة  يعلن  ئيس  عليه  وبنمء 

كتمبة الضشط لكل ذي اصلحة أ5 

املذكو   التقديم  على  التعرضمت 

املحكمة  هذه  ضشط  بكتمبة  تودع 

عشرة  الخمسة  أقصمه  أجل  داخل 

الثمنية  للنشرة  املوالية   )15( يوام 

طشقم للممدة 4) ان ادونة التجم ة.

النشرة الثمنية 
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

80 مكرر

املحكمة االبتدائية بتارودانت
بعشة السجل التجم ي

الف  قم : 2823/82

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

العقد  بمقت�سى  أنه  بتم ودانت 

بتم يخ اإلاضمء  املصحح   العرفي 

بتم يخ واملسجل   2823 ينمير   12  

 16 ينمير 2823 قدات السيدة هدى 

الوطنية  لشطمقتهم  الحمالة  غمزي، 
التجم ي  األصل   Q313123  قم 

عن  عشم ة  هو  الذي  لهم  اململوك 

تم ودانت،  صيدلية  تدعى  صيدلية 

 72 بملرقم  الرئي�سي  اركزهم  الكمئن 

تم ودانت  العلويي5،  سمحة  و73 

واملسجل بمصلحة السجل التجم ي 

بمملحكمة االبتدائية بتم ودانت تحت 
 قم 25458 كحصة في بركة في طو  

 STE PHARMACIE التأسيس تدعى 

 TAROUDANT ASSARAG SARL

AU بقيمة 2.275.653,55 د هم.

وعليه فإ5 جميع التعرضمت تقدم 

داخل خمسة عشر )15( يوام املوالية 

للنشرة الثمنية.

النشرة الثمنية 

52 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
الف الشيع : 2822/87
 سم براء أصل تجم ي

املكلف  القضمئي  املنتدب  يشهد 

بمبتدائية  التجم ي  بملسجل 

بنسليمم5، واملوقع أسفله.

العدلي  العقد  على  بنمء  أنه 

نوح  املصطفى  العدلي5  تلقمه  الذي 

بتم يخ  املؤ خ  فرحة  وبوبعيب 

بتم يخ واملوثق   2822 أكتوبر   6 

بتم يخ واملسجل   2822 نوفمبر   ( 

 12(53 إيداع  قم   ،2822 نوفمبر   4

توصيل   ،11(35 بمالستخالص  أار 

واملصمدق   781854(22(227  قم 

2822، بمع بموجشه  16 نوفمبر  عليه 

 : بطمقته  قم  اتلوف  السيد  بيد 

TA27318، والسمكن بحي اللة اريم 

 -  116  : الرقم  بمء  بلوك  الثمنية، 

بنسليمم5، للسيدين بوبرة لحمماي 

السمكنة،   ،TA98456 بطمقتهم  قم 

5 زنقة  ألف  اجموعة  كريم   حي 

املخنتر  وهند  بنسليمم5   -  6  قم 

: السمكنة   ،XA55374 بطمقتهم 

بنسليمم5  بنسليمم5،  أوالد  دوا    

التجم ي  األصل  جميع  انمصفة 

املعد »كمخبزة« والكمئن بحي النجمة 

بنسليمم5،   -  11 11  قم  بلوك 

بمبتدائية  التجم ي  بملسجل  واملقيد 

بنسليمم5 تحت  قم : 18786 تحليلي 

بثمن إجمملي قد ه 1.588 د هم.

التعرضمت  تقشل  وعليه 

السجل  بعشة  بمبتدائيةبنسليمم5، 

التجم ي داخل أجل 15 يوام املوالية 

للنشرة الثمنية.

النشرة الثمنية 

13 مكرر

املحكمة االبتدائية  بقلعة السراغنة
اصلحة كتمبة الضشط

إعال5 عن تقديم أصلي5 تجم يي5 

كحصة في بركة

الف  قم : 2823/81

حسمب  قم : 9521

الحق تعديلي

يعلن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط 

بمملحكمة االبتدائية بقلعة السراغنة 

في  اؤ خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   أنه 

بتم يخ  واسجل   2822 ديسمبر   38 

9 ينمير 2823 بقلعة السراغنة، فوت 

السيد حسن بوبريط، السمكن بحي 

الهنمء 1 فيال  قم 29 قلعة السراغنة، 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

ذات  الشركة  إلى   Y22364  قم 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

 BOUCHRIT HASSAN املسممة 

SARL AU األصلي5 التجم يي5 الكمئني5 

قلعة  اراكش،  نحو   ( بطريق  قم 

»استغالل  ل  املخصص  السراغنة 

و«االستيراد  خدامت«  احطة 

 1 بلوك النخلة   742 ب   والتصدير« 

عنمصره  بجميع  السراغنة  قلعة 

هذه  في  كحصة  واملعنوية  املمدية 

الشركة واملسجلي5 بملسجل التجم ي 

4668 بثمن  بهذه املحكمة تحت  قم 

د هم.  1.273.888 قد ه  إجمملي 

تسجل  التعرضمت  فإ5  وذلك 

بمكتب الضشط بمملحكمة االبتدائية 

بقلعة السراغنة داخل أجل خمسة 

عشر )15( يوام املوالية للنشرة األولى 

والثمنية.

النشرة الثمنية 
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

51 مكرر

املحكمة االبتدائية  بقلعة 

السراغنة
اصلحة كتمبة الضشط

بيع أصل تجم ي 
2823/85

حسمب  قم : 6)95

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 

بقلعة  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 

السراغنة انه بمقت�سى عقد توثيقي 

اؤ خ في 16 ديسمبر 2822،  واسجل 

بشني   2822 ديسمبر   28 بتم يخ 

الروي�سي  يمسي5  السيد  بمع  االل، 

قلعة   662 I  قم  السمكن بحي الهنمء 

السراغنة، الحمال لشطمقة التعريف 

للسيد   Y356538 الوطنية  قم 

أوالد  بدوا   السمكن  الري�سى  حمزة 

الغمزي أوالد يعقوب قلعة السراغنة، 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

التجم ي  األصل   ،Y437622  قم 

قلعة   (1 الكمئن بملحي الصنمعي  قم 

لصيدلية  املخصص  السراغنة 

واملعنوية  املمدية  عنمصره  بجميع 

بهذه  التجم ي  بملسجل  واملسجل 

بثمن   16286 تحت  قم  املحكمة 

إجمملي قد ه 128888.88 د هم.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

بمكتب الضشط بمملحكمة االبتدائية 

بقلعة السراغنة داخل أجل 15 يوام 

املوالية للنشرة األولى والثمنية.

النشرة الثمنية 
االاضمء :  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

71 مكرر
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املحكمة االبتدائية  بقلعة السراغنة
اصلحة كتمبة الضشط

حسمب  قم : 7)95

بيع أصل تجم ي 
2823/86

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 
بقلعة  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 
السراغنة أنه بمقت�سى عقد توثيقي 
اؤ خ في 16 ديسمبر 2822، واسجل 
بتم يخ 28 ديسمبر 2822 بشني االل،   
بمع السيد احمد توفيق الحسنموي 
بزنقة سكية  قم  السمكن  املردا�سي 
الحمال  اكر  الحمرة بتمنة سال،   4
الوطنية  قم  التعريف  للشطمقة 
الروي�سي  يمسي5  للسيد   ،AB46683
السمكن بحي الهنمء 1  قم 662 قلعة 
السراغنة، الحمال لشطمقة التعريف 
االصل   ،Y356538 الوطنية  قم 
2  قم  النخلة  بحي  الكمئن  التجم ي 
املخصص  السراغنة  قلعة   273
 PHARMACIE لصيدلية تحت اسم 
املمدية  عنمصره  بجميع   ،INAS
واملعنوية واملسجل بملسجل التجم ي 
 14426 تحت  قم  املحكمة  بهذه 
د هم.  488.888 بثمن إجمملي قد ه 
تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 
بمكتب الضشط بمملحكمة االبتدائية 
بقلعة السراغنة داخل أجل 15 يوام 

املوالية للنشرة األولى والثمنية.
النشرة الثمنية 

االاضمء : 
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

72 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
الف  قم 2822/25
حسمب  قم 6324

تقديم أصل تجم ي حصة في بركة
املؤ خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 
السيد  قدم   2822 أكتوبر  فمتح  في 
خملد سليم الحمال لشطمقة التعريف 
األصل  كمفة   BH22(291 الوطنية 
التجم ي الذي هو عشم ة عن صيدلية 
ابشم   ودادية   125 برقم  والكمئن 
واملقيد  تزنيت  بونعمم5  نز بم5 
املحكمة  لدى  التجم ي  بملسجل 
 1229( االبتدائية بتزنيت تحت  قم 

واملعنوية  املمدية  عنمصره  بجميع 
املسؤولية  ذات  الشركة  في  كحصة 
 STE PHARMACIE املحدودة 
 BOUNAAMANE TIZNIT SARL
 588.888.88  : ب  قوم  والذي   AU

د هم.
تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 
االبتدائية  املحكمة  ضشط  بمكتب 
عشرة  الخمسة  أجل  داخل  بتزنيت 
الثمنية  للنشرة  املوالية   )15( يوام 

طشقم للممدة 4) ان ادونة التجم ة.
النشرة الثمنية 

تحت جميع التحفظمت.
عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

53 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
الف  قم 2823/1
حسمب  قم )646
تفويت أصل تجم ي

بمقت�سى عقد هشة عدلي اضمن 
بتم يخ   49 كنمش األاالك   132 برقم 

15 ديسمبر 2822 توثيق تيزنيت.
اجيخي  أاشم ك  السمدة  وهب 
اجيخي  وإبراهيم  اجيخي  واحمد 
اجيخي  والحسن  اجيخي  وعمئشة 
اجيخي،  الحسي5  السيد  لفمئدة 
جميع   ،JE261523 وطنيته  قم 
نصيبهم ان األصل التجم ي ملؤسسة 
سيم ة التعليم الجنوب اململوك لهم 

الكمئن  حجي  فمطمة  او وثتهم  ان 

19 بم ع سيدي عشد الرحمم5  برقم 
التجم ي   بملسجل  واملسجل  تيزنيت 

تحت  قم 6248 بمملحكمة االبتدائية 

بتيزينت، اقمبل اشلغ قد ه 158.888 

د هم.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضشط  بمكتب 

بتيزينت داخل أجل يبتدئ ان تم يخ 

اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعال5  نشر 

للنشرة  املوالي   )15( عشر  الخماس 

ادونة  ان   (4 للممدة  طشقم  الثمنية 

التجم ة.

النشرة الثمنية 
تحت جميع التحفظمت

عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

54 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت

الف  قم )2822/1

حسمب  قم 6487
تفويت أصل تجم ي

بموجب العقد العرفي لهشة أصل 

تجم ي املؤ خ في 18 نوفمبر 2817.

الحسني،  الحسي5  السيد  وهب 

لفمئدة   ،J31166 وطنيته  قم 

ـ وطنيته  قم  الحسني  سعيد  ابنه 
التجم ي  األصل  جميع   JE145(97

بم ع   177 برقم  الكمئن  للمحل 

الخميس  بمب  الرحمم5  سيدي عشد 
التجم ي   بملسجل  واملسجل  تيزنيت 

تحت  قم 7716 بمملحكمة االبتدائية 

املمدية  عنمصره  بجميع  بتيزينت 

 : قد ه  إجمملي  بثمن  واملعنوية 

58.888 د هم.

تسجل  التعرضمت  فإ5  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضشط  بمكتب 

عشر  الخماس  أجل  داخل  بتيزينت 

الثمنية  للنشرة  املوالية  يوام   )15(

طشقم للممدة 4) ان ادونة التجم ة.

النشرة الثمنية 
تحت جميع التحفظمت

عن  ئيس اصلحة كتمبة الضشط

55 مكرر

املحكمة االبتدائية ببني مالل
قسم التنفيذ املدني بني االل

إعال5 عن بيع عقم  بمملزاد العلني

الف التنفيذ  قم : 21/6181/1991

لفمئدة : عشد الحق اقدم بن 
بوزكري

ينوب عنه : األستمذ عشد الرزاق 

الشعبي املحماي بهيئة بني االل

ضد : فمتحة اقدم وان اعهم

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

 2823 أبريل   25 بني االل أنه بتم يخ 

الزوال  بعد  الواحدة  السمعة  على 

بقمعة الشيوعمت بهذه املحكمة سيقع 

للعقم  ذي الرسم  العلني  بمملزاد  بيع 

2391/ب امللك املسمى العقم ي  قم 

ارآب  عن  عشم ة  وهو  »حمدانية«   

ودا  ذات سفلي يتكو5 ان صملوني5 
واطشخ وفنمء وارحمض وطمبق علوي 

وبيتي5  صملونمت  ثالث  ان  يتكو5 

وأامم  وفنمء،  وارحمض  واطشخ 

الجنوب  الدا  سمحة ان جهة  هذه 

املحمذية إلقماة الحنصملي بهم بعض 

بأشجم   اغروسة  وأ ض  األشجم ، 
األخرى  األشجم   وبعض  الليمو5 

وبملجهة الشمملية لهذه األ ض هنمك 

وانزلي5 وأ ض عرفت بعض  ارأبي5 

التجهيزات ان أجل تجزئتهم إلى بقع 

تشلغ  ككل  العقم   اسمحة   أ ضية، 

8 والكمئن بأوالد حمدا5   9 آ    24 

بني االل.

وقد حدد الثمن االفتتمحي للشيع 

في اشلغ 438.888.) د هم.

وعلى ان  ست عليه املزايدة أ5 

يؤدي الثمن فو ا اع زيمدة 3% واجب 

الخزينة العماة.

يمكن  املعلوامت  ان  وللمزيد 

االتصمل بقسم التنفيذات القضمئية 

دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

5

املحكمة االبتدائية بشني االل
قسم التنفيذ املدني بني االل

إعال5 عن بيع عقم  بمملزاد العلني

الف التنفيذ  قم : 22/6181/1568

لفمئدة : اليكة واكريم وان اعهم

ينوب عنه : األستمذ عشد الرحمم5 

 ايت بن الطملب املحماي بهيئة 

بني االل

ضد : فمطمة نبيل - فميزة نبيل - 

احمد نبيل

كتمبة  اصلحة  يعلن  ئيس 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضشط 

 2823 أبريل   25 بني االل أنه بتم يخ 

الزوال  بعد  الواحدة  السمعة  على 

بقمعة الشيوعمت بهذه املحكمة سيقع 

للعقم  ذي الرسم  العلني  بمملزاد  بيع 

امللك  18/57439 العقم ي  قم 



4691 الجريدة الرسميةعدد )575 - 15 بعشم5 1444 )) ام 8 2823) 

والكمئن بحي املسيرة  »ليلى«  املسمى   
8 والذي   94 بني االل اسمحته   1
هو عشم ة عن قطعة أ ضية عم ية لهم 
واجهتي5 وثلث واجهة، حدودهم على 
فم غة  سمحة  قشلة   : التملي  الشكل 
الغى،   B/9354 عقم ي  قم  اطلب 
يمينم زنقة وسكن الغير وبممال زنقة 
ذات العرض ) اتر، غروبم سكن الغير.

وقد حدد الثمن االفتتمحي للشيع 
في اشلغ 468.888 د هم.

وعلى ان  ست عليه املزايدة أ5 
يؤدي الثمن فو ا اع زيمدة 3% واجب 

الخزينة العماة.
يمكن  املعلوامت  ان  وللمزيد 
االتصمل بقسم التنفيذات القضمئية 
دفتر  على  لالطالع  املحكمة  بهذه 

الشروط والتحمالت.
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

6

املحكمة االبتدائية بشني االل
إعال5 عن فسخ بيع أصل تجم ي

الف  قم : 2823/87
حسمب  قم : )1453

توثيقي انجز ان  بمقت�سى عقد 
طرف ذة.فمطمة ارابط اؤ خ بتم يخ 
االل  بشني  اسجل   2823 ينمير   19
فسخ  فقد   2823 ينمير   23 بتم يخ 
الحمال  الك�سي،  الحسي5  السيد 
الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 
I22199 وكل ان السمدة احمد تشمع، 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
والسيد احمد خلدا5،   WB33453
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 
بتم يخ  تم  الذي  الشيع   WB18238 
بتم يخ  واملسجل   2822 نوفمبر   24
)2 نوفمبر 2822 للنصف ان األصل 
احل  عن  عشم ة  هو  الذي  التجم ي 
لشيع التوابل بملتقسيط الكمئن بزنقة 
الخماس  احمد  بم ع  زاوية  ااغملة 

بني االل املقيد بملسجل    171  قم 
تحت  قم  املحكمة  بهذه  التجم ي 
واملودع بمملحكمة االبتدائية   17362

بني االل الف  قم 2822/38.
تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضمتهم إلى اكتب السجل التجم ي 
بمملحكمة االبتدائية بني االل داخل 
املوالية  يوام   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثمنية.
النشرة األولى 

 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

7 مكرر

املحكمة االبتدائية بشني االل
إعال5 عن بيع أصل تجم ي

الف  قم : )2823/8
حسمب  قم : 14573

بتم يخ  اؤ خ  عقد   بمقت�سى 
االل  بشني  اسجل   2823 ينمير   31
السيد  فإ5   2823 فبراير   2 بتم يخ 
الحمال  اغربي  ابد،   قيق صملح، 
 I4445 لشطمقة التعريف الوطنية  قم 
السمكن أوالد حمدا5، طريق الزاوية 
اسجل  االل  بني   1 الرقم   3 زنقة 
بملسجل التجم ي بهذه املحكمة تحت 
قد بمع األصل التجم ي   2(272  قم 
زنقة سشو تجزئة أسممء   31 والكمئن 
واملستعمل  االل  بني   2 العمارية 
السيم ات  إلصالح  ايكمنيكي  كمحل 
لفمئدة السيد بن سشير جممل، اغربي 
التعريف  لشطمقة  الحمال   ابد، 
السمكن   I592615 الوطنية  قم 
 او بيع بني االل والسيد االك يونس، 
لشطمقة  الحمال  اغربي  ابد، 
 I53(758 الوطنية  قم  التعريف 
السمكن تجزئة زهو  األطلس، عمم ة 
االل  بني   1 الطمبق   ( الشقة   23
قد ه  اشلغ  في  الشيع  ثمن  حدد  وقد 

268.888 د هم.

تقديم  األخير  هذا  دائني  فعلى 
تعرضمتهم إلى اكتب السجل التجم ي 
بمملحكمة االبتدائية بني االل داخل 
املوالية  يوام   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثمنية.
النشرة األولى 

 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

8 مكرر

املحكمة االبتدائية بشني االل
إعال5 عن بيع أصل تجم ي

الف  قم : 2823/89
حسمب  قم 7)145

بتم يخ اؤ خ  عقد   بمقت�سى 
2822 اسجل بشني االل  أكتوبر   12
فإ5 السيدة   2823 ينمير   38 بتم يخ 
اغربية  ابدة  ااصمد  خدجية 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 
تجزئة  السمكنة   I335686  قم 
 2 بقة   2 حسنمء  عمم ة  الشرف 
التجم ي  بملسجل  اسجلة  اراكش 
قد   14998 بهذه املحكمة تحت  قم 
التجم ي والكمئن زنقة  بمعت األصل 
االل  بني   2 الرقم  الدبيرة  حي   2
لشيع  اخصص  كمحل  واملستعمل 
السيدة  لفمئدة  النظم ات  وصنمعة 
الحمالة  بنيشو اغربية  ابدة  ام يم 
الوطنية  قم  التعريف  لشطمقة 
 1 النو   تجزئة  السمكنة   I784217
وقد  اودي  فم   213 1  قم  الجزء 
حدد ثمن الشيع في اشلغ قد ه 65.888 

د هم خمسة وستو5 ألف د هم.
تقديم  األخيرة  هذه  دائني  فعلى 
تعرضمتهم إلى اكتب السجل التجم ي 
بمملحكمة االبتدائية بني االل داخل 
املوالية  يوام   15 يتعدى  ال  أجل 

للنشرة الثمنية.
النشرة األولى 

 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

9 مكرر

املحكمة االبتدائية بطمطم

بيع أصل تجم ي

املمدة 3) ان ادونة التجم ة

الف إبهم  عدد : 2823/81

حسمب عدد : 53)

وصل 27/2823

املسجل  العقد  على  بنمء 

بتمم ة   2823 فبراير   ( بتم يخ 

 R E 2 8 2 3 8 8 8 4 8 ( ( 2 1 2 5 (

بكتمبة  واملودع   )OR3921/2823

 الضشط بهذه املحكمة بتم يخ 2 ام 8

السيد  بمع  بمقتضمه  والذي   2823

الجنسية  املغربي  الخرازي  ابراهيم 

 X242(6( تعريفه  لشطمقة  الحمال 

 8 العمم ة   11 برقم  والسمكن 

ودادية  هند  إقماة   1 اجموعة 

عشير  السيدة  لفمئدة  تمم ة  الزيتونة 

التعريف  لشطمقة  الحمالة  يد ي 

والسمكن   AD24(161 الوطنية  قم 

4 حي  5 بقة  بتجزئة السنشلة عمم ة 

ابن  بد تمم ة كمفة األصل التجم ي 

غشت   28 سمحة   46 بـ  الكمئن 

جممعة وبمبوية طمطم وهو عشم ة عن 

بسم  »صيدلية  املسممة  الصيدلية 

هللا«.

وعليه فإ5  ئيس اصلحة كتمبة 

بطمطم  االبتدائية  بمملحكمة  الضشط 

يعلن لكل ذي اصلحة أ5 التعرضمت 

بمكتب  تسجل  املذكو   الشيع  على 

أجل  داخل  املحكمة  بهذه  الضشط 

التملية  للنشرة  يوام  عشر  خمسة 

طشقم للممدة 4) ان ادونة التجم ة.

النشرة األولى 

تحت جميع التحفظمت
 ئيس اصلحة كتمبة الضشط

نصر الدين بنعطية

49 مكرر
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وكالة الحوض املائي لسبو
الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/147

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

ذي الرسم العقم ي  قم   23 الزاوية 

املتواجد بملجممعة الترابية   41/927

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  عزابة، 

إلى   2823 ام 8   6 ان تم يخ  ابتداء 

علني  بحث   2823 ام 8   13 غمية 

بإنجمز  الترخيص  اشروع  بأ5  في 

ثقب وجلب املمء انه، ان أجل سقي 

السيد لفمئدة  هكتم ا   5  اسمحة 

عشد الوهمب الخوال والسيد ااحمد 

التعريف  لشطمقة  الحمال  الكرنموي 

.C292841/DA253(7 الوطنية

15

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/286

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

العقم ي  قم  الرسم  ذي   7 فرح 

بملجممعة  املتواجد   41/19(43

صفرو،  دائرة  العنوصر،  الترابية 

تم يخ ان  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ام 8   13 غمية  إلى   2823 ام 8   6

اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823

املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز  الترخيص 

 2,5 اسمحة  سقي  أجل  ان  انه، 

هكتم ا لفمئدة السيدة بوطملب اال 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمالة 

.C3219(2

16

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/28(

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

براء  عقد  ذي  ابربمنت  تيشوت 

 217 بعدد  ضمن  احفظ  عقم  

املتواجد بملجممعة الترابية تمزوطة، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غمية  إلى   2823 ام 8   6 تم يخ  ان 

2823 بحث علني في بأ5  ام 8   13

وجلب  بئر  بإنجمز  الترخيص  اشروع 

االستعممل  أجل  ان  انه،  املمء 

املمبية وسقي اسمحة  املنزلي وإ واء 

8,1778 هكتم ا لفمئدة السيد تزدايت 

التعريف  لشطمقة  الحمال  فمضل 

.CB1795(( الوطنية

17

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/289

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

اقمسمة  عقد  ذي  الرخمة  جرف 

 153 صحيفة   249 بعدد  ضمن 

عزابة،  الترابية  بملجممعة  املتواجد 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غمية إلى   2823 ام 8   6 تم يخ   ان 

2823 بحث علني في بأ5  ام 8   13

ثقب  بإنجمز  الترخيص  اشروع 

وجلب املمء انه، ان أجل االستعممل 

املمبية وسقي اسمحة  املنزلي وإ واء 

هكتم ا لفمئدة السيد نمجم   2,3654

التعريف  لشطمقة  الحمال  اد يس 

.C(39(( الوطنية

18

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/228

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

فدا5 سفغول ذي عقد براء ضمن 

املتواجد   119 صحيفة   114 بعدد 

بملجممعة الترابية كند  سيدي اخيم ، 

ابتداء  إقليم صفرو،  دائرة صفرو، 

غمية إلى   2823 ام 8   6 تم يخ   ان 

2823 بحث علني في بأ5  ام 8   13

اشروع الترخيص بإنجمز ثقب وجلب 

املمء انه، ان أجل االستعممل املنزلي 

لفمئدة  هكتم ا   8,28 وسقي اسمحة 

السيد اخلول خملد الحمال لشطمقة 

.C346341 التعريف الوطنية

19

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/221 

الذي سيجري على العقم  املسمى انم5 

 41/61737  ذي الرسم العقم ي  قم 

اغشملو  الترابية  بملجممعة  املتواجد 

إقليم صفرو،  دائرة صفرو،  اقو ا ، 

ابتداء ان تم يخ 6 ام 8 2823 إلى غمية 

2823 بحث علني في بأ5  ام 8   13

اشروع الترخيص بإنجمز ثقب وجلب 

 1 ان أجل سقي اسمحة  انه،  املمء 

عمدل  انم5  السيد  لفمئدة  هكتم ا 

والسيد انم5 كممل، الحمال لشطمقة 

 CB246413 الوطنية   التعريف 

.CB174983و

20

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 
افتتمح الشحث العلني

وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 
ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 
 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/212 
الذي سيجري على العقم ات املسممة 
ذي  والشير  وبوتز ا   الجياللي  تزوت 
91 صحيفة  عقد براء ضمن بعدد 
الترابية  بملجممعة  املتواجدة   95
بوملم5،  إقليم  بوملم5،  دائرة  كيكو، 
 2823 ام 8   6 تم يخ  ان  ابتداء 
بحث   2823 ام 8   13 غمية  إلى 
الترخيص  اشروع  بأ5  في  علني 
انه،  املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز 
هكتم ا   5 اسمحة  سقي  أجل  ان 
لفمئدة السيد حسن طوالي والسيد 
لشطمقة  الحمال  العربموي،  حسن 
 AB19569( الوطنية   التعريف 

.CB1(8629و
21

وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 
افتتمح الشحث العلني

وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 
ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 
 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/216 
املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 
ازا ع تخصيت بميت عمرو اوعشيد ذي 
املتواجد   66 عقد براء ضمن بعدد 
بملجممعة الترابية كيكو، دائرة بوملم5، 
إقليم بوملم5، ابتداء ان تم يخ 6 ام 8 
2823 إلى غمية 13 ام 8 2823 بحث 
الترخيص  اشروع  بأ5  في  علني 
ان  انه،  املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز 
هكتم ات   5 اسمحة  سقي  أجل 
لفمئدة السيد حسن طوالي والسيد 
لشطمقة  الحمال  العربموي،  حسن 
 CB1(8629 الوطنية   التعريف 

.CB19569(و
22

 III. - إعالنات إدارية
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 
افتتمح الشحث العلني

وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 
ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 
 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/215 
املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 
ذي  اعه  وان  اد يس  بالد  زاق 
 87/39139 العقم ي  قم   الرسم 
ايت  الترابية  بملجممعة  املتواجد 
السشع لجروف، دائرة ايموزا  كند ، 
تم يخ  ان  ابتداء  صفرو،   إقليم 
ام 8   13 غمية  إلى   2823 ام 8   6
اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823
املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز  الترخيص 
انه، ان أجل سقي اسمحة 32)8,9 
هكتم ا لفمئدة السيد اوفقير لحسن، 
الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.C121494
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 
افتتمح الشحث العلني

وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 
ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 
 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/224 
الذي سيجري على العقم ات املسممة 
 4( عدد  اكرجوع ذات عقود الشراء 
وعدد 444 وعدد 15 وعدد 14 وعدد 
عقد  ذي  وابروع   27 وعدد   489
وحصمدة ذي   47 ضمن بعدد  براء 
عقدي الشراء ضمنم بعددين 55 و21 
وتلعريت ذي عقد براء ضمن بعدد ) 
والكريم5 ذي عقد براء ضمن بعدد 
الترابية  بملجممعة  املتواجد   2(3
إقليم صفرو،  دائرة املنزل،  اغز ا5، 
إلى   2823 ام 8   6 ان تم يخ  ابتداء 
علني  بحث   2823 ام 8   13 غمية 
بإنجمز  الترخيص  اشروع  بأ5  في 
ثقب وجلب املمء انه، ان أجل سقي 
السيد  لفمئدة  هكتم ات   5 اسمحة 
الحمال  اللطيف،  عشد   الجوزي 
.K1(867( لشطمقة التعريف الوطنية
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/14( 

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

العقم ي  الرسم  ذي  ملر8  فدا5 

بملجممعة  املتواجد   41/41741  قم 

صفرو،  دائرة  العنوصر،  الترابية 

تم يخ ان  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ام 8   13 غمية  إلى   2823 ام 8   6

اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823

املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز  الترخيص 

املنزلي  االستعممل  أجل  ان  انه، 

اسمحة  وسقي  املمبية  وا واء 

هكتم ا لفمئدة السيد ا ال   8,((29

التعريف  لشطمقة  الحمال  احمد 

.C159232 الوطنية
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض  وكملة 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/125 

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

إدا ية  قم  بهمدة  اوضوع  عشمد 

حق  عن  وتنمزل  بيع  عقد  ذي   3(2

بتم يخ  حر   والتصرف  االستغالل 

املتواجد بملجممعة   ،2818 أبريل   23

دائرة ايموزا   الترابية عي5 الشكمك، 

 كند ، إقليم صفرو، ابتداء ان تم يخ

ام 8   13 غمية  إلى   2823 ام 8   6

اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823

ان  ان ثقب،  الترخيص بجلب املمء 

أجل االستعممل املنزلي وسقي اسمحة 

1 هكتم ا لفمئدة السيد الطودي علي 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.C(88147

26

وكملــة  أصــد ه اديــر  قــرا   بموجــب 

ح.ج  لســشو  قــم  املمئــي  الحــوض 

 2823 فبرايــر   14 بتم يــخ   2823/128 

العقم يــن  علــى  ســيجري  الــذي 

املســميي5 فــدا5 تســتوين ذي الرســم 

وفــدا5   59742/41 العقــم ي  قــم 

العقــم ي  قــم  الرســم  ذي  تــزكمت 

بملجممعــة  املتواجديــن   41/68293

صفــرو،  دائــرة  تمزوطــة،  الترابيــة 

تم يــخ اــن  ابتــداء  صفــرو،   إقليــم 

6 ام 8 2823 إلى غمية 13 ام 8 2823 

بحث علني في بأ5 اشروع الترخيص 

بإنجمز ثقب وجلب املمء انه، ان أجل 

ســقي اســمحة 1,8529 هكتــم ا لفمئــدة 

السيد الديش لحسن الحمال لشطمقة 

.CB152856 التعريف الوطنية
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني

وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   14 بتم يخ   2823/151 

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

العقم ي  الرسم  ذي   14 جرجوم 

بملجممعة  املتواجد   41/2143  قم 

املنزل،  دائرة  طم،  طم  بئر  الترابية 

تم يخ ان  ابتداء  صفرو،   إقليم 

ام 8   13 غمية  إلى   2823 ام 8   6

اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823

املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز  الترخيص 

انه، ان أجل سقي اسمحة 4)3,61 

غنمم  عزيز  السيد  لفمئدة  هكتم ا 

التعريف  لشطمقة  الحمال  اعه  وان 

.C271997 الوطنية
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
وكملة  ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

ح.ج  لسشو  قم  املمئي  الحوض 

 2823 فبراير   6 بتم يخ   2823/288 

املسمى  العقم   على  سيجري  الذي 

العقم ي  الرسم  ذي  القميد  بالد 

بملجممعة  املتواجد   R/16323  قم 

عمار  قيمدة  الشمملية  عمار  الترابية 

إقليم  القصيشية،  دائرة  الشمملية، 

تم يخ ان  ابتداء  سليمم5،   سيدي 

ام 8   6 غمية  إلى   2823 فبراير   25

اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823

املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز  الترخيص 

 36 اسمحة  سقي  أجل  ان  انه، 

عزيز  احمد  السيد  لفمئدة  هكتم ا 

التعريف  لشطمقة  الحمال  لعرو�سي 

.G314547 الوطنية
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

لسشو  قم  املمئي  الحوض  وكملة 

فبراير    ( بتم يخ  ح.ج/2823/222 

العقم   على  سيجرى  الذي   2823

ذي الرسم  » ايالت بنينة«  املسمى 

وبهمدة    /224(9 العقم ي  قم 

إدا ية  قم 2823/21 بتم يخ 17 ينمير 

الترابية  بملجممعة  املتواجد   2823

دائرة  املختم ،  قيمدة  ا ايالت، 

ابتداء  قمسم،  سيدي  إقليم  بهت، 

إلى غمية  2823 فبراير   27  ان تم يخ 

بحث علني في بأ5   2823 ام 8   (  

اشروع الترخيص بإنجمز ثقب وجلب 

اسمحة  سقي  أجل  ان  انه،   املمء 

لفمئدة السيدة فمطمة  هكتم ات،   6

الحمالة لشطمقة التعريف  الكدا ي، 

.A515789 الوطنية  قم

30
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 

افتتمح الشحث العلني
ادير  أصد ه  قرا   بموجب 

لسشو  قم  املمئي  الحوض  وكملة 

فبراير    6 بتم يخ  ح.ج/)2823/19 

العقم   على  سيجرى  الذي   2823

الجممعي املدعو »اوالد ادلم« بمملكم5 

جممعة  الشممانة  دوا   املسمى 

االستغالل  قم  بهمدة  ذي  زكوطة 

ينمير   18 بتم يخ  /ش.ق  ق.ز   1

الساللية  للجممعة  التمبع   2823

بملجممعة  املتواجد  ادليم  اوالد 

دائرة  الترابية زكوطة قيمدة زكوطة، 

قمسم،  سيدي  إقليم  الشرا دة، 

 2823 فبراير   25 تم يخ  ان  ابتداء 

بحث علني  2823 ام 8   6 إلى غمية 

بإنجمز  الترخيص  اشروع  بأ5  في   
ثقب وجلب املمء انه، ان أجل سقي 
السيد  لفمئدة  هكتم ات،   7 اسمحة 
لشطمقة  الحمال  العيو�سي،  خملد 
.A754885 الوطنية  قم  التعريف 
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 
افتتمح الشحث العلني

ادير  أصد ه  قرا   بموجب 
لسشو  قم  املمئي  الحوض  وكملة 
فبراير    ( بتم يخ  ح.ج/2823/223 
العقم    على  سيجرى  الذي   2823
»العشوبي5«  املدعو  الجممعي 
العشوبي5 ذي بهمدة  بمملكم5 املسمى 
بتم يخ  18/م.ا.ج  االستغالل  قم 
بملجممعة  املتواجد   2823 ينمير   13
احواز  قيمدة  الحدادة،  الترابية 

القنيطرة،  احواز  دائرة  القنيطرة 
تم يخ  ان  ابتداء  القنيطرة،  إقليم 
ام 8   ( غمية  إلى   2823 فبراير   27
اشروع  بأ5  في  علني  بحث   2823
وجلب  ثقب  بإنجمز  الترخيص 
اسمحة  سقي  أجل  ان  انه،  املمء 
السيد  لفمئدة  هكتم ا،   3,4718
لشطمقة  الحمالة  السعداوي،  احمد 
.G2(86(1 الوطنية  قم  التعريف 
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وكملة الحوض املمئي لسشو

الخص قرا 
افتتمح الشحث العلني

ادير  أصد ه  قرا   بموجب 
لسشو  قم  املمئي  الحوض  وكملة 
فبراير    6 بتم يخ  ح.ج/2823/197 
العقم   على  سيجرى  الذي   2823
بمملكم5  »الفوا ات«  الجممعي املدعو 

إدا ية  بهمدة  ذي  الحنشة  املسمى 

 قم 81/م.ا.ج بتم يخ 28 ينمير 2823 

الحنشة  الساللية  للجممعة  التمبع 

عمار،  الترابية  بملجممعة  املتواجد 

بمبوية عمار  قيمدة عمار الشمملية، 

 25 تم يخ  ان  ابتداء  سال،  إقليم 

فبراير 2823 إلى غمية 6 ام 8 2823 

بحث علني في بأ5 اشروع الترخيص 

ان  انه،  املمء  وجلب  ثقب  بإنجمز 

هكتم ا،   2,8583 أجل سقي اسمحة 

بنحفمت،  احمد  السيد  لفمئدة 

الوطنية  التعريف  لشطمقة  الحمال 

.AB338911 قم 

33
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سد الساهلة باملاء الصالح

سد الساهلة باملاء الصالح للشرب، وتنزع بموجبه ملكية 

سد الساهلة باملاء الصالح للشرب، وتنزع بموجبه ملكية القطع 
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شام بنع
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