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14531 ت ل كرونو...................................................................................................... 

 .................................................................ECOLE MAURICE BARRES PRIVE4531

 ..........................................................................ARTLY PRODUCTION 4539شركة

.................................................................................................................. 4539ابيتراك 

 .................................................................................... STE EVRYWAY  IMMO4539

 ...................................................................................STE EVERYWAY IMMO4539

 ............................................................................................ STE RIMAS & H.A4539

 ...........................................................................................  STE MULTI CARRI4541

 .................................................................................. STE MERESSE PROMO4541

 ............................................................................................STE TECNOFLOW4541

 .................................................................................................STE CLARATOP4541

 ........................................................ STE NETWORKS GATES MERKETING4541

 .................................................................................... STE SEMENTO IMMO4541

 ....................................................... STE GLOBAL BUSINESS AND EVENTS4541

 ..............................................................................STE HAFALAT AL AHRAM4541

 ........................................................................ STE BANI PLANET SERVICES4541

 ...................................................................................... STE S.E CONSEIL.MA4541

 ....................................................................................................... STE MINDZ4541

 ............................................................................................... STE 2R TAMWIL4541

4542شركة انترن شيونل بو8 كنسولتن�سي.................................................................... 

4542شركة ديل مو8وكو................................................................................................ 
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4542شركة ديل 1 أ 1............................................................................................... 

4542شركة مف 8............................................................................................................ 

 ..................................................STE COMMERCE ET SERVICE ASKAJOUR4542

 ....................................................................................................STE STRAGER4542

 ...............................................................................................STE HAPPY FISH4543

 ...................................................................................STE MEFTAH REZK SCI4543

 ..............................................................................................STE CONSERIAD4543

 ..................................................................................................... STE TIRISMA4543

 ................................................................................................... RANIA PLAZA4544

 ....................................................................................CAPPUCCINO HOUSE4544

 ..................................SADIK BEAUTY & COSMETICS CONPANY 4544الشركة

 ...............................................................CABINET TANINE REEDUCATION4544

 ................................................................................................... PRESTIGE JOB4544

 .............................................................................................WHOLE. WORKS4544

 .......................................................................PHARMACIE RIAD TAMSENA4544

 ............................................................................................. LUXAGO TRAVEL4544

 ...................................................................................BENCHRIFA TRAITEUR4545

 .............................................................................................. 4545شركة سكن ه.8.ك

 ................................................................................................AMC CONSEILS4545

 ............................................................................................... CAFEE LAASILLE4545

4545شركة سمك ل....................................................................................................... 

 ................................................................................................ 4545شركة هبة للرخ م

 ..............................................BENAMMAR PROMOTEUR ET TOURISME4546

 ......................................................................................... SAMJI TRANS 4546شركة

 .............................................................................................TRADES.DT 4546شركة

 .............................................. AFRIC NAVIGATION TECHNOLOGIY 4546شركة

 ........................................................................................... MEDIC-NEG 4546شركة

 ............................................................................................................ STE. GSIE4546

 ...............................................................................................STE. BROTRADE4547

 .............................................................................. STE. CENTRE HAMDIOUI4547

 .........................................................................................HYDRO TECA 4547شركة

 ...................................................................................PRO FACADE GROUPE4547

 .....................................................................................STE TAZROUTE MINE4547

 ............................................................................. AFAQ EXCELLENCE PRIVE4547

 ................................................................................................ ILHAM BEAUTE4541

 ..................................................................................................... DELICE AIDA4541

 ..............................................................................................................PROXAL4541

 ..................................................................................... SOCIETE BIMA GARD4541

 ...................................................................SOCIETE SAID FRERES D’ATLAS4541

 .................................................................................SOCIETE SLAH PROFILE4541

 ....................................................................................... SOCIETE RIADSHOP4549

 .............................................................. SOCIETE LA FERME KOBLIANSKY4549

 ..................................................SOCIETE TRANSPORT LBATIWI D’ATLAS4549

 .............................................................................................................ASSIARIF4549

 ...................................................... 4549شركة بوخ لدي لتوزيع لحوم الديك الرومي

4551شركة بيرفيكت كيني............................................................................................ 

 ..................................................................YAICHE TRAVAUX DIVERS 4551شركة

 .............................................................................. TRANSPORT ERRAHALIA4551

 .........................................................................SOCIETE IAS AUTO SERVICE4551

 ........................................................................ STE DROGUERIE MAN-GOR4551

 ..................................................................................STE LEVEL ENTREPRISE4551

 ................................................................................................ 4551سيكم  تكنولو ي 

4551أفريق لوف ج )الرفع االفريقي( ............................................................................. 

4551هيدوني ................................................................................................................. 

4551أفريق لوف ج )الرفع االفريقي( ............................................................................. 

 ..................................................... 4551سوم فيل - انجونه 8ي  وأوبرا1 فيروفي 8ي 1

4552سطو8ي بوكس ش.م.م........................................................................................ 

 ......................................................................RESTAURANT M’HAMMEDIA4552

 .............................................................................................FCA TRANSPORT4552

 ....................................................................................................STE FOMASO4552

 ....................................................................... STE CARREFOUR MABROKA4552

 ....................................................STE ATLASIA DE TRAVAUX ET SERVICES4552

 ................................................................................................... 4553شركة بي سويت

 .......................................................................STE CAPELLA ENGINNERING4553

 ..............................................................................................STE NAJAT PRIVE4553

 ................................................................................. STE BEAUTY BAB & SPA4553

 ......................................................................... STE SMART PROGRAMATIC4553

 ...............................................................................................STE ROSEN DAL4554
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 .................................................................................... STE ARSAT AL ISKANE4554

 .................................................................................................. STE KSL EDUC4554

 ........................................................................................ STE KAPSET OFFICE4554

 ..................................................................................STE KAPSET LOGISTICS4554

 ............................................................................................STE LA COLLINE 64554

 .............................................................................................. STE TASA STORE4555

 ........................................................................... STE MHMED ASSER AUTO4555

 ............................................................. STE ELSEWEDY ELECTRIC MAROC4555

 ................................................................................................ CHRONDEVISE4556

 ....................................................................................................... 4556شركة أفولس 

 ............................................................................................DETROIT ELCTRO4556

 .................................................................................... JACOBEST COMPANY4556

 .........................................................................BNI ZNASSEN IMMOBILIER4556

 .......................................................................................RECYCLAGE TEXTILE4556

 ..................................................................................SOUHAIL IMMOBILIER4556

 ....................................................................................... MATER SOUIDI LOC4557

 ...................................................................LOCATION MEJNI EXTRA CARS4557

 .......................................................................LOCATION MED IMAD CARS4557

 ..................................................................................SOCIETE DADDA CARS4557

 ..................................................................................... SOCIETE SIDNEY BTP4557

4551شركة سو طول.................................................................................................. 

 ..................................................................................... STE LAMAGIX TRANS4551

 .......................................................................................... LITTORAL AGADIR4551

 ......................................................................................THE BEAUTIFUL SUN4551

 ..................... ILES INSTITUT DE LANGUES ETRANGERES ET SERVICES4551

4551عقد التسيير الحر ألصل التج 8ي......................................................................... 

4551عقد التسيير الحر ألصل التج 8ي......................................................................... 

 ...........................................................................................................AZ - SENS4559

 ................................................................. STE ASSISTANCE SAM EL KELAA4559

 ..................................................................... CAMILLE EXPORT ET IMPORT4559

 .............................................................................. TASSAOUT IMMOBILIER4559

 ...................................................................................................... MAGIC GIFT4559

 ................................................................................. ODEON IMMOBILIERE4559

4561شركة سكن ه 8 ك .............................................................................................. 

 ...................................................................... STE PHARMACEUTIQUE SAIS4561

 .......................................................................LES JARDINS DE BOUIBLANE4561

 ......................................................................................... L M A IMMOBILIER4561

 ....................................................................................................LOST COFFEE4561

 ...............................................................................TECHNIQUE RESIDENCE4561

4561و8اقة ومكتبة الف تحي.......................................................................................... 

4562فواكه وخضر كرونو............................................................................................. 

 ..................................................................................................PERFECTCASH4562

 ........................................................................................ SOCIETE AZIMEDIA4562

 ..............................................................................................................TREROC4562

 .......................................................................................................SOM FOOD4562

 ............................................................................... STE DOUH IMMOBILIER4562

 .......................................................................................MEDICAL PRATIQUE4563

 ..........................................................................................CRISTAL EDITIONS4563

 ......................................................................STE SOKHEMISSET TRAVAUX4563

 ..............................................BOULANGERIE ET PATISSERIE ZEMMOUR4563

 ............................................................................................................SAGYPSA4563

 ......................................................... IMAGERIE MEDICALE BOURGOGNE4563

 .....................................................................................................ELBASRI ALU4564

 ..........................................................................................STE CONSORTECH4564

 ......................................................................TRAITEUR CHADLI KODDARI4564

..................................................................................................................  ENTC4564

 ...................................................................... SOCIETE OUTDOOR EVENTS4564

 ..........................................................................SOCIETE LTA CONSULTING4564

 OMNIUM IMMOBILIER COMMERCIAL ET FINANCIER DU SOUSS

 ...............................................................................................OMNICO4565

 ...................................................................................SOCIETE LAKBI TRANS4565

 ...................................................................PEAQOCK FINANCIAL MAROC4565

 ................................................................................................MIEL Y CANELA4565

 ...................................................................................... BOUGIE ET FLAMME4565

 ....................................................................................................TRANS SAKIA4566

 ............................................................................................. STE BOUATTACH4566

 ................................................................................... 4566شركة كريمي الكترو انرجي

 ..........................................................................................SOCIETE 2G FOOD4566
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 ............................................................................................................ ROUMIA4566

4566م ي ميك اب......................................................................................................... 

 ......................................................................................................... 4567شركة إندوك 

 .......................................................................................................CIBEO 4567شركة

 .........................................................MENDES RIBEIRO&FILHOS MAROC4567

 .......................................................................................... 4567شركة تس وت مطريوا

 ...................................................................................................NARMAN VET4567

 ................................................................................... STE KHEMISSET CASH4567

 ....................................................................................STE MANETTA TRANS4561

 ...................................................................................STE GERMANY PNEUS4561

 ....................................................................................... AJNIHAT AL AMANE4561

 ........................................................................ GROUPE COMPAGNIE 4561شركة

 ........................................................................... STE GROUPE COMPAGNIE4569

 ......................................................................................... STE HIGHWAY CAR4569

 ......................................................................................................... STE TECVA4569

 ..........................................................................................................STE MSOL4569

 ...........................................................STE MAYRA CONSEIL FORMATION4569

 ......................................................................STE CONSTRUIRE ENSEMBLE4569

4571شركة اندي ن  بوليس  روب سكولير بريفي.......................................................... 

 ..............................................................................................STE SAT SAKANE4571

 ............................................................................................... STE BODY TIME4571

 .......................................................STE DOMAINE AGRICOLE SIDI YAHIA4571

 ............................................................................STE AGENCE CITY CENTER4571

 ...................................................................................................STE SOFAMEX4571

 ......................................................................................STE FATOLAM AGRO4571

 ......................................................................STE FAOUZI Y HIJOS IMPORT4571

 ..........................................................................STE TRANS PRIMA MARCO4571

 ...................................................................................................STE PRIVATRA4572

 ................................................................................................. STE RIMO CAR4572

 .............................................................................STE BOULANGERIE PAGO4572

 .............................................................................................STE ANADAI CAR4572

 ........................................................................................................ STE FALOU4572

4573شركة احس ن از8و............................................................................................... 

 .............................................................................. 4573شركة تجزئة مومني ومن معه

4573شركة طويه ك 8..................................................................................................... 

 ........................................................................... STE ZEKRAOUI RENT CAR4573

 ....................................................................................................... 4573شركة كوك 1

 ........................................................................................... SNINA MAGIQUE4574

 ........................................................................................... ZE ENGINEERING4574

4574شركة املوالت العق 8ية......................................................................................... 

4574شركة سوتين 8...................................................................................................... 

 ...................................................................... STE MANUFACTURING.FLEX4574

 ...................................................................................... STE ALAA ET RAZAN4575

 ...................................................................................... ISLAMIC INDUSTRIE4575

 ................................................................................... UNIVERS PROMO HA4575

 ................................................................... GARAGE ENTRETIEN VOITURE4575

 ........................................................................................ HAMDANE CARPET4575

 ......................................................................................................... H.H PRINT4576

 ....................................................................................................BKA NEGOCE4576

 .................................................................................... ADH  EXPRESS    SARL4576

 ...................................................................KAHIMA DEVELOPMENT SARL4576

 ....................................... COMPAGNIE LOGISTIQUE CHELLALATE 4576شركة

 .................................................................FENSCH CONSULTING SARL AU4577

 .....................................................................................PROJEKT   S.A.R.L.A.U4577

 ........................................................................................... SARAKEL 4577  ص 8ا كل

 ................................................... SWALLOW TUBES INDUSTRIE SARL AU4571

 ............................................................STE TOURK IMMOBILIER SARL AU4571

 ..........................GHAZAL RITAG POUR LOCATION DE VOITURE SARL4571

 .................................................................................................... ARA CERAME4571

 .......................................... SOCIETE KSAR EL KEBIR ENVIRONNEMENT4579

 ............................................................... UNIVERS TOOLS EQUIPEMENTS4579

 ...................................................................................... IYAD DISTRIBUTION4579

 ............ SOCIETE AUTOMATIC MACHINES LOGISTICS AND SERVICE4579

 ..........................................................................................MIRALIM NEGOCE4579

 ...........................................................................................MEKREZ NEGOCE4511

 .....................................................................................................TOTALPARTS4511

 ........................................................... GROUP AMIS  FISH  4511كروب  امي فيش

 ................................................................................................. NHM GROUPE4511
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 .................................................... SOCIETE CASANURSE MAROC  S.A.R.L4511

 ....................................................................SOCIETE OCADEAU S.A.R.L AU4511

 .....................................................................................LUCKY SPACE  S.A.R.L4511

 ..................................................... OMEGA REAL ESTATE 4511اوميك  8ي ل است ت

 ...............................................................................................AZ ICE  SARL AU4512

 .....................................................ALPHA GLOBAL INDUSTRIES  SARLAU4512

4512شـركـةم  يب نو8ام ش.ذ.م.م............................................................................... 

 ....................................................................................... J&S TRADING, SARL4512

4513شركة إ8ب  بلس..................................................................................................... 

 ....................................................................................................... 4513شركة أ دكس

 ................................................................................................PROSYNTEX SA4513

 ............................................................................................ SARAKEL  4513 ص 8اكل

 ........................................................SOCIETE OUAHID CAPITAL GESTION4513

 ......................................................................SOCIETE LES JARDINS DE IRIS4514

 .....................................................................................................FIRST METAL4514

 ................................................................................H.M ENVIRONNEMENT4514

 ..................................................................... SOCIETE  VALORITY  SARL AU4514

 ...........................................................................................TELCABO MAROC4514

 ..........................................................  LES JARDINS DE L’OUIDANE  4514شركة

 ........................................................................BATIMENT ROUGE NEGOCE4515

 .................................................................................. BRINS D’ORIENT SARL4515

 ................................................................................................Société 4T SARL4515

 ......................................................................................... SOCIETE UMAREQ4515

 ............................................................................... SCJ WAX LTD MAGHREB4515

 ..........................................ANABORA CONSULTING & TRADE SAR LAU4515

 ................................................. PROFESSIONNEL LEADERSHIP  SARLAU4515

 ..............................................CANOPUS TRADING AND SERVICES SARL4516

 .............................................................................  OCC CONSULTING SARL4516

 ................................................................................................. LARASERVICES4516

 ..................................................................................... NEGOCE NEOMEDIC4516

 ...........................................................................................CLEAN COMPANY4516

 ............................................................................ KOS MART SARLAU  4516شركة

 ............................................................................................................... LABS IT4516

 ........................................................................................................ ATLAS QSE4516

 .............................................................................................ARTOIS CONSEIL4517

 ................................................................................... SELNAD IMMOBILIER4517

 ................................................................................................... BENYOUSSEF4517

..................................................................................................................   SSNP4517

 ................................................................................. STE NADOR TYPE BOIS4517

 ....................................................................................... LOUKMANE TRANS4517

 ....................................................................................... LOUKMANE TRANS4517

 .................................................................................PRODI SERVICE GARDE4517

 ................................................................................................ STE VTS TRANS4517

 ............................................................................... STE SOL SUELO MAROC4511

 ...................................................................................STE OPTICA VALENCIA4511

 ................................................................................................MANDAT CASH4511

 ............................................................................................ANDALUSIA MIDI4511

 ............................................................................. STE CRISTALE SELOUANE4511

 .................................................................................... BOUL ET PART4511 ش.م.م.

 ......................................................... BENNANI COUTURE ET TRADITION4511

 ........................................................................ JUST NO LIMITS HOLDINGS4519

 ..........................................................................................................VISIOLUM4519

 ......................................................................................................TRADE 20204519

 ....................................................................................EQUIPEMENTS PLAST4519

84591ا ع السعدية...................................................................................................... 

 ...............................................................ABOULFAOUJA IMPORT EXPORT4591

 ......................................................................................................FLORANSAC4591

 .............................................................................. SYLVIE HAVARD SERVICE4591

 .................................AL MOUSTAQBAL ALMOUCHRIQ 4591املستقبل املشرق

 .......................................................................TRANSPORT TANDAFT-SARL4591

4592كربو8ات بروفيسيون ل اكونت نت ب 8تنير1......................................................... 

 .............................................................................................. DAMAT OUTLET4592

 .............................................................................................................OFAMIN4592

 .................................................................................................. GISSAN AGRO4592

 ...................NIZARI SARL AU DE CONSTRUCTION TRAVAUX DIVERS4593

 ........................................................................................................ STE LUX TP4593

 ................................................................................................. 4593عبد الرحم ن تو8

 .......................................................................................MSSE CONFECTION4594
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.................................................................................................................. 4594والو ك 8 

 ...............................................................................................EPARA.MA SARL4594

 ........................................................................................................ »LOTIBEN«4595

 ........................................................................................Z.K ARCHITECTURE4595

 .........................................................................................................J.k.L ToURS4595

4595دم م اكسبر1...................................................................................................... 

4596بودخيلي ترونس................................................................................................... 

4596كو1 ك ش............................................................................................................ 

4596م نبرو1............................................................................................................... 

4597ميد8ا كونسلتين.................................................................................................... 

 .............................................................................................. FORAGE HBEIBA4597

 .............................................................................................. PHARMAGLOBE4597

.................................................................................................................. 4591تريكول 

 ........................................................................... LOLIGO INVESTISSEMENT4591

 ................................................................................................. 4591لو يترونس د8يم

 .................................................LES JOYEUX DE LA QUINCAILLERIE SARL4599

 .......................................................................................... J3F DISTRIBUTION4599

.................................................................................................................. 4599ب.م 8ز 

 .................................................................................... REACH ADVERTISING4611

 ............................................................................................ STE ARADO LUXE4611

 .......................................................................................STE DRAGON PRINT4611

4611ك تي   م............................................................................................................... 

 ................................................................................................................ 4611ميف لوم

 .......................................................................................................PRALTHECA4611

 ......................................................................................................B-R GLOBAL4612

 ...............................................................................................................BAAZIZ4612

 ............................................................................................................... 4612أو ريالم

 ...............................................................................................BODY FASHION4613

 ......................................................................................STE AMAR TELECOM4613

 .....................................................................................................H.B PROJECT4613

4614إ م أكسسوا8......................................................................................................... 

 .......................................................................................... BYL-OPC  SARL AU4614

 ............................................................................................... FAURESST SARL4614

 ................................................................................... TAHADJMIT TRAVAUX4614

 ..........................................SAFI DE TRANSFORMATION DE PLASTIQUE4615

 ......................................................................................... BARRI-TD SARL AU4615

4615س نيب لم............................................................................................................... 

 ..................................................................................................LEAN MASTER4616

 ............................................................................................CRYSTAL CUISINE4616

 .........................................................................................................CARISMEN4616

 ........................................................................STE LAKHRIBGUI-MECHOUI4617

 ............................................................................................... BARAKA SPORT4617

 ....................................................................................................MEB PROMO4611

 ..................................................................................................STE TIJARA DN4611

 ................................................................................................STE NEGOCLIM4611

 ..............................................................................................STE IZER INVEST4619

 ....................................................................................... ANDORRA SARL AU4619

4619خطيرة اسيسط نس............................................................................................. 

.................................................................................................................. 4611ن م 8 د 

4611نيو تيك بروسيسينغ............................................................................................. 

..................................................................................................................  DAHC4611

4611ضيعة تريفيت...................................................................................................... 

4611ضيعة تريفيت...................................................................................................... 

 .................................................................................................... FOOD PIZZA4611

 ...................................................................................................... GASTRO FIX4611

.................................................................................................................. SEETD4611

 ................................................................................................ HITACHI PRINT4612

 ........................................DAR ZERROUK EDTION ET DIFFUSION SARL4612

..................................................................................................................  IBAIA4612

 ................................................................................... STE Y.S.NEGOCE SARL4612

 .......................................................................STE AZAYE CONSTRUCTION4613

 .......................................................................STE AZAYE CONSTRUCTION4613

 ......................................................................................................BOSPHORIA4613

 ......................................................................................................... ZALAGHIA4613

 ............................................................................................ CEDRAD MAROC4614

 ...............................................................................................Y& A PARTNERS4614

 ...............................................................................................JOHRI K-J-B CAR4614

 ......................................................................... TARAT TRANS 4615ط 8ات طرونس
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4615صيدلية اميل زوال الدا8 البيض ء......................................................................... 

 ................................................................STE LE CONVOYEUR CASH SARL4615

 ............................................................................. STE TAOURIRT GAZ SARL4616

 ............................................................................................................ AL FAGRI4616

 ..................................................................................................... PEOPLECALL4616

 .........................................................................................................IMMIDRAL4617

 ..................................................................... ......................................................B4617

 .......................................................................................................... 4617برويبم كس

 .......................................................................................................... MIS TURK4617

 ...............................................................................................MAISON SNOW4611

 ......................................................................................... EASY MARRAKECH4611

 ..............................................................................................SAHRAOUI TDM4619

 .................................................................................................STE CHIBRACH4619

 ..........................................................................................................WARRAMI4619

 ..................................................... GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC S.A.R.L4621

4621محل لبيع التغذية الع مة.................................................................................... 

 .............................................................................................. BENIDIREVENTS4621

 .............................................................................................................SBJ CAFE4621

 .......................................................................................... SEVEN BROTHERS4621

 ................................................................................................MJOUN INVEST4621

 ...............................................................................................JOUDY PROJETS4621

 .................................................................. ECOLE AJIAL MOGADOR PRIVE4621

 .................................................................................................SUPVOLAILLES4622

 ........................................................................................................... RCA MED4622

 ......................................................................................................CARAMELIO4622

 .............................................................MATEX CONSULTING & SERVICES4623

 ......................................................................................ALAA TRAVAUX BOIS4623

 .................................................................................................AFRO NEGOCE4623

 ...............................................................................................»CITEFOUTRID«4623

4624ديو8 السالم لالستيراد و التصدير........................................................................ 

 ......................................................................SOCIETE TECHNICAL RESEAU4624

 ...............................................................................................YAHYA AL A9AR4624

 .................................................................................................... AIKAD AUTO4624

 ............................................................................... STE 2CH TRAVAUX SARL4624

 ......................................................................................EVO PERFORMANCE4625

.................................................................................................................. 4625طيروا8 

 ............................................................................ DISTRI NORD 4626ديستري نو8د

 ....................................................................... ENDESA GENRERACION, S.A4626

4626دوغو1 بالستيك................................................................................................. 

 .................................................. LA MEDITERRANE DE CONSTRUCTION4626

4627الي م م  اكسبريس................................................................................................. 

4627التيج ني ه 8فيست.............................................................................................. 

 ........................................................................NATURAIDA DISTRIBUTION4627

4621او8ومير املغرب...................................................................................................... 

 .............................................................................................ABY MENUISERIE4621

 ....................................................................... H2H ALUMINIUM   SARL AU4621

 ....................................................................................................RESET MEDIA4621

RENOVASSUR4629   8ينوف سير................................................................................ 

 ......................................................................................SERIAM WELLS SARL4629

 ..............................................................................................................LACORB4629

 ................................................................ PATISSERIE MILLE DELICES SARL4631

 ..........................................................»ste TAGRATI FER»4631شركة تكراتي  حديد

 ............................................................................. CITY PERFECT COMPANY4631

 ........................................................................SOCIETE REDOBAT SARL AU4631

 ................................................................................................EL WIFAK CASH4631

 .................................................................................................... T.K.J  SISTERS4631

 ............................................................................................................EMERGO4631

 .......................................................................... SOCIETE MELH OUMAIMA4631

 ................................................................................... SOCIETE BAB BOUDIR4632

 ...................................................... SOCIÉTÉ ATLANTIC SHOES SARL AU   4632

 ............................................................................................. JACKMAN OPTIC4632

 ............................................................................................ KZA TRANSPORT4632

 ............................................................................................ KZA TRANSPORT4633

 ............................................................................................ KZA TRANSPORT4633

 ............................................................................................ GLOBAL OEUVRE4633

 ..........................................................................LAZRAK DEVELOPPEMENT4633

 .................................................................................KAIZEN DISTRIBUTEUR4633

 .....................................................................ZODIAC AEROSPACE MAROC4634
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 ....................................................................................................KM FASHION4634

 .......................................................................................... ISKAMAY SARL AU4634

TAMUDIMMO INVEST4635   تموديمو انفست..................................................... 

 ............................................ ANNAJAH PROMOTION4635  النج ح بروموسيون

 ................................................................. 2Y QUAD TOURS MARRAKECH4635

 .......................................................................................................JULIA INJAD4636

 .........................................................................................ZAKICOM   TOURS4636

 ....................................................................................................STE SOMA.TS4636

 .......................................................................... SH LOGISTICS SOLUTIONS4637

 ...................................................................................................... TALENT 3614637

 .........................................................................................................VIGOTECH4637

 ..................................................................................TOUIJAR›S CREATIONS4631

 ............................................................................................STE CIME TRADIV4631

 .................................................................................................LUXI CAR SARL4631

 ................................................................................... KYYO ARCHITECTURE4639

 .................................... EQUIPEMENT INDUSTRIEL EL BOUGHAZ SARL4639

 ................................................................................................ ARBAT MAROC4639

 .. CENTRE EUROPEEN DE RADIOLOGIE  ET D’IMAGERIE MEDICALE4641

 .................................................................................................... POWER MED4641

 .......................................................................................................... ILTORKYA4641

 ...................................................................SOCIETE SOULATRAV SARL AU4641

 ...................................................................................................ZAID SAKANE4641

 ............................................................................ONE BUSINESS HOLDING4641
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 5552 عدد  الرسمية  ب لجريدة  املنشو8  املرسوم  ملشروع  تعديلي  استد8اك 
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4926 ايت به ..................................................................................................... 

إعالن عن وضع ونشر مشروع مرسوم يعلن أنه من املنفعة الع مة إنج ز قن ة 

لتحويل املي ه انطالق  من محطة املي ه الع دمة املع لجة ملركز عين عودة 
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خديجة التأهيلية بجم عة مرتيل، عم لة املضيق - الفنيدق وتنزع بمو به 

4952ملكية العق 8ات الالزمة لهذا الغرض ........................................................... 
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4954لحضر( ........................................................................................................... 
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إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

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

 I.  -  إعالنات قانونية

الجريدة الرسمية

إعالنات قانونية وقضائية وإدارية

يلتزم املعلنون في ميدان اإلشه 8 الق نوني إثب ت هويتهم والسلط ت املسندة إليهم.
وال تتحمل اإلدا8ة أية مسؤولية فيم  يتعلق بمضمون اإلعالن ت.

 I.  -  إعالنات قانونية

STE NEW EDGE STORE
SARL AU

Plage Jouhara A 15 - skhirat

RC  : 129455

TP : 28101335

TEL : 0661135522

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

ين ير   24 بت 8يخ  الرب ط  في  مسجل 

2121 قد تم تأسيس شركة املس همة 

التج 8ية  الشرك ت  وك الت  أو  فروع 

التي يو د مقره  ب لخ 8ج.

الهدف اال تم عي :

إنش ء شراء، بيع، كراء، تسيير أي 

منتج للمعلومي ت، أي منتج لالتص ل، 

داخل  وكهرب ئي  إلكتروني  للسمع، 

التد8ي3،  املغرب،  خ 8ج  أو  املغرب 

ذات  املنشو8ة  الخدمة،  املس عدة، 

صلة ب ملنتج ت املذكو8ة في املوضوع 

الخ 8ج،  في  أو  املغرب  في  اال تم عي 

املنتج ت  لكل  واالستيراد  التصدير 

املذكو8ة سلف .

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة.

كنزة لحب بي : 1111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

املقر : ش طئ  وهرت بلوك أ 8قم 

15 -  12151 - الصخيرات.

املسيرة : كنزة لحب بي.

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.129455

1 P

STE MR IMP
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

3 سبتمبر 2119 قر8 الشريك الوحيد 

في الشركة م  يلي :

ختم حس ب ت الشركة.

تصفية الشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 

 1 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية  املحكمة 

ين ير 2121 تحت 8قم 113144.
مقتطف وبي ن

2 P

STE BY PUB
ش.م.م.

شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ    -  1

الق نون  وضع   2121 ين ير   24 في 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ذات املواصف ت الت لية :

التسمية : STE BY PUB ش.م.م.

 Imprimeur  : الغرض اال تم عي 

 Typographe Entrepreneur de

.Publicité

املقر اال تم عي : ف 1، 41 تجزئة 

زهرة املدائن 3 متجر 8قم 1.

املدة : 99 سنة.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
مبلغ 11.111 د8هم مقسمة إلى 111 
د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 
الشكل  على  وموزعة  حـــصة  لكل 

الت لي :
 161  : بن ني  فؤاد  محمد  السيد 

حصة.
السيد ي سين بن ني : 641 حصة.

املجموع : 111 حصة.
بن ني  ي سين  السيد  تعيين  تم 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
مسجلة  ش.م.م.   BY PUB شركة 
 61117 تحت السجل التحليلي 8قم 
ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة التج 8ية 

بف 1.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2121 ين ير   31 بت 8يخ  بف 1 

8قم 2121/449.
بمث بة مقتطف

3 P

 STE EL YOUSSR
IMMOBILIER

تغيير املقر اال تم عي
الع م  الجمع  قرا8  بمقت�سى 
 9 في  بف 1  املنعقد  الع دي  الغير 
 EL YOUSSR شركة   2119 يوليو 
8أسم له   ش.م.م.   IMMOBILIER
 : اال تم عي  مقره   د8هم   41.111
متجر 8قم 1 الط بق السفلي القطعة 
1/65 تجزئة 8ي ض الي سمين طريق 

عين الشقف - ف 1.

تقر8 تغيير املقر اال تم عي للشركة 

العنوان  إلى  القديم  العنوان  من 

أوالد  حمو  أوالد  دوا8   : هو  الجديد 

الطي3 - ف 1.

الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

بف 1 بت 8يخ 16 سبتمبر 2119 تحت 

2921/19 8قم السجل التج 8ي  8قم 

.47127

4 P

STE YOUFENA

SARL AU

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : IMM N°4,

 AVENUE MOULAY ALI CHERIF,

APPT N°1 - TEMARA

تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 

 2121 ين ير   11 الع دي املنعقد يوم 

 STE YOUFENA SARL لشركة 

برأسم ل  املسؤولية  محدودة   AU

م   د8هم تم االتف ق على   111.111

يلي :

تغيير مقر الشركة من ش 8ع موالي 

4 شقة 8قم  علي  شريف عم 8ة 8قم 

حي  8شيد  موالي  ش 8ع  إلى  تم 8ة   1

الط بق   4 8قم  األمل  عم 8ة  الغزالي 

األول تم 8ة.



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   336(

الق نوني  اإليداع  وضع  تم  وقد 

لدى املحكمة االبتدائية بتم 8ة في 27 

فبراير 2121 تحت 8قم 3242,

5 P

CENTRE D’AFFAIRE ADISTANCE CENTER

STE A RESPONSABILITE LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

AU CAPITAL DE 111.111 FHD

 SIEGE SOCIAL : 23 AVENUE ANOUAL

IMM FLEUTY 11 BUREAU N°4 KENITRA

STE AJ CLIM
SARL

ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الخص ئص  تحمل  والتي  محدودة 

الت لية :

.STE AJ CLIM : التسمية

.SARL : الصيغة الق نونية

الهدف اال تم عي :

)تكييف,  مق ول منشآت التدفئة 

التبريد التج 8ي، الحرا8ية(.

مق ول بن ء وأشغ ل مختلفة.

استيراد وتصدير.
د8هم   51.111  : 8أسم ل الشركة 

مقسمة إلى 511 حصة من فئة 111 

بين  موزعة  الواحدة  للحصة  د8هم 

الشرك ء على الشكل الت لي :

 251  : الهرواق  م ل  السيد 

حصة.

 251  : كروم  الحق  عبد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

ش 8ع أنوال   23  : املقر اال تم عي 

 4 8قم  مكت3   11 فلو8ي  إق مة 

ميموزة القنيطرة.

السيد الهرواق  م ل   : املسيرين 

والسيد عبد الحق كروم.
8قم السجل التج 8ي : 54419.

6 P

 STE HOUSING AND

 CONSTRUCTION

COMPANY
SARL

شركة محدودة املسؤولية

ذات شريك وحيد
8أسم له  : 211.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ش 8ع الحسن 

األول الط بق الث ني إق مة عيبودي 

شقة 8قم 21 ط بق الث ني تم 8ة

تأسيس شركة
بمقت�سى العقد العرفي بت 8يخ 11 

فبراير 2121 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات الت لية :

 STE HOUSING AND : التسمية

 CONSTRUCTION COMPANY

.SARL

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

الغرض اال تم عي بإيج ز :

أشغ ل البن ء وأشغ ل مختلفة.

املدة : حددت في 99 سنة.

الحسن  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 

عيبودي  إق مة  الث ني  الط بق  األول 

شقة 8قم 21 ط بق الث ني تم 8ة.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 211.111 

د8هم مقسمة إلى 2111 حصة قيمة 

د8هم مقسمة على   111 كل واحدة 

الشكل ك لت لي :

السيد محمد يحي : 421 حصة.

السيد ابراهيم يحي : 421 حصة.

 421  : يحي  الرحيم  عبد  السيد 

حصة.

 641  : يحي  الواحد  عبد  السيد 

حصة.

السيدة خديجة يحي : 111 حصة.

تسير الشركة من طرف   : اإلدا8ة 

السيد محمد يحي.

كت بة  لدى  تم  الق نوني  اإليداع 

تم 8ة  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   2121 فبراير   11 بت 8يخ 

.129647

7 P

STE ELYSEE TRAVELS
 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

AU CAPITAL DE 500.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : 79 AVENUE FAL

 OULED OUMEIR APPT N°6

AGDAL - RABAT

R.C RABAT N° 101651

تفويت حصص
بت 8يخ 1 ين ير 2121 انعقد الجمع 

 ELYSEE الع دي لشركة  الغير  الع م 

مسؤولية  ذات  شركة   TRAVELS

د8هم    511.111 8أسم له   محدودة 

مقره  اال تم عي : 79 ش 8ع ف ل ولد 

الرب ط   - أكدال   6 8قم  شقة  عمير 

حيث تمت املص دقة على :

تفويت 167 حصة مملوكة للسيد 
عبد هللا بوصوف لف ئدة السيد نو8 

الدين زي ني.

تفويت 167 حصة مملوكة للسيد 

السيد  لف ئدة  بوصوف  هللا  عبد 

محمد بلحرش.
الق نون  من   6  ،7 البنود  تغيير 

األس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2121 فبراير   3 في  للرب ط  التج 8ية 

اإليداع الق نوني 655.

8 P

AUDIMAK CONSULTING

 CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE

CONSEIL JURIDIQUE FISCAL ET FONCIER

STE ER SOLAIRE MAROC
SARL

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  شرك ء  قر8   2121 ين ير   23

 ER SOLAIRE MAROC SARL

8أسم له   املسؤولية  شركة محدودة 

111.111 د8هم الك ئنة ب 312 ش 8ع 

 1 سن سن  بني  إق مة  املومن  عبد 

ب لدا8 البيض ء م  يلي :

 دول األعم ل :

املسبق  الفسخ   : األول  القرا8 

للشركة.

بمقت�سى الفصل 33 من الق نون 

األس �سي قر8 الجمع الع م االستثن ئي 

 ER SOLAIRE الفسخ املسبق لشركة

.MAROC SARL

القرا8 الث ني : تعيين مصف.

بصفته  العربي  أوط ل3  السيد 

 ER SOLAIRE MAROC مسير لشركة

SARL عين مصف للشركة.

مقر  تحديد   : الث لث  القرا8 

التصفية :

العنوان  في  التصفية  مقر  حدد 

312 ش 8ع عبد املومن إق مة   : الت لي 

بني سن سن 1 ب لدا8 البيض ء.

التج 8ية  ب ملحكمة  اإليداع  تم 

ملدينة الدا8 البيض ء بت 8يخ 26 م 18 

ب لسجل   732331 تحت 8قم   2121

التج 8ي 8قم 365717.

9 P

 STE HABIBI

ALIMENTATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مركز كهف النسو8 - خنيفرة

تأسيس الشركة
تم إنج ز الق نون األس �سي بت 8يخ 

لتأسيس  خنيفرة   2121 فبراير   12

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ب ملواصف ت الت لية :

 STE HABIBI  : التسمية 

.ALIMENTATION

النش ط :الغذاء الع م ب لتفصيل.

كهف  مركز   : الرئي�سي  املقر 

النسو8/ خنيفرة.

8أ1 امل ل : 111.111 د8هم.

املدة : حددت املدة في 99 سنة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

موالي الحسن حبيبي.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير   25 بت 8يخ  بخنيفرة  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 57.

10 P
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STE TALABIOTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 8قم 21، س حة 

أبو بكر الصديق، الشقة 8قم 1، 

أكدال - الرب ط

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121 فبراير   11 بت 8يخ  الرب ط 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملميزات الت لية :

.STE TALABIOTECH : التسمية

مم 8سة   : اال تم عي  الهدف 

األنشطة الفالحية.

الشرك ء : 

 : الشيط  آيت  املصطفى  السيد 

511 حصة.

بن  أحمد  بن  إسح ق  السيد 

محمد الرقي�سي : 511 حصة.

يقد8 8أ1 م ل   : 8أسم ل الشركة 

الشركة بمبلغ قيمته 111.111 د8هم 

كل  قيمة  حصة   1111 إلى  موزعة 

واحد 111 د8هم.

من  ابتدائ  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي ب لرب ط.

بكر  أبو  س حة   ،21 8قم   : املقر 

 - أكدال   ،1 8قم  الشقة  الصديق، 

الرب ط.

الشركة تسير من طرف   : اإلدا8ة 

السيد املصطفى آيت الشيط والسيد 

إسح ق بن أحمد بن محمد الرقي�سي.

التج 8ية  املحكمة  في  اإليداع  تم 

تحت   2121 م 18   2 ب لرب ط بت 8يخ 

8قم 143461.
االستخراج وذكر

املسير

11 P

STE KARA TRADING
SNC

 6 بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب 

تأسيس شركة  تم  قد   2121 فبراير 

KARA TRADING SNC وا

.STE KARA TRADING : التسمية

الصفة الق نونية : شركة تض من 

.SNC

التأثيث   : اال تم عي  الهدف 

والتزيين واملع مالت التج 8ية.

د8هم   111.111  : امل ل  8أ1 

مقسمة إلى 111 حصة من فئة 111 

د8هم.

الشرك ء :

الركراكي ع ئشة وبنحس ين كنزة.

املدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

املقر اال تم عي : تجزئة والد مطع 

سكتو8 3 8قم 59 تم 8ة.

التسيير : الركراكي ع ئشة.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

املركز  بواسطة  بطنجة  التج 8ية 

طنجة  لجهة  لالستثم 8  الجهوي 

 3247 -تطوان السجل التج 8ي 8قم 

بت 8يخ 27 فبراير 2121.

12 P

STE IMO EL KICHI
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم

 LOT 430 : املقر اال تم عي

 LOTISS ALLIANCE DARNA TRI

KENITRA

تأسيس شركة
 27 بت 8يخ  بمقت�سى عقد خ ص 

الق نون  وضع  تم   2119 ديسمبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

تحمل  وحيد  لشريك  محدودة 

الخص ئص الت لية :

.STE IMO EL KICHI : التسمية

املوضوع : منعش عق 8ي.

 LOT 431  : اال تم عي  املقر 

 LOTISS ALLIANCE DARNA TRI

.KENITRA

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الك مل للشركة.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة   1111 على  مقسومة  د8هم 

بقيمة 111 د8هم للحصة موزعة على 

الشكل الت لي :

 : الد8ديري  8بيعى  السيدة 

111.111 د8هم.

السيدة  عينت  املسؤول  تعيين 
8بيعة الد8ديري مسيرة للشركة ملدة 

غير محددة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 74212.

13 P

STE RANO TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 8قم 2139 قط ع 

11 قصبة مهدية - القنيطرة  

تأسيس شركة
بت 8يخ  خ ص  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 ين ير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

تحمل  وحيد  لشريك  محدودة 

الخص ئص الت لية :

.STE RANO TRANS : التسمية

املوضوع : 

نقل األشخ ص.
املقر اال تم عي : 8قم 2139 قط ع 

11 قصبة مهدية - القنيطرة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الك مل للشركة.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة   1111 على  مقسومة  د8هم 

بقيمة 111 د8هم للحصة موزعة على 

الشكل الت لي :

 : العلوي  ق سم  السيدة 

1111د8هم.

السيد  عين  املسؤول  تعيين 

ق سم العلوي مسير للشركة ملدة غير 

محددة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لقنيطرة بت 8يخ 21 فبراير 

2121 تحت 8قم 74313.

14 P

STE KAFDIVERT

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اال تم عي للشركة 

111.111 د8هم 

 11 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمو 3 

الق نون  وضع  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة م  يلي :

 STE KAFDIVERT  : التسمية 

.SARL

مدة قي م الشركة : 99 سنة ابتداء 

من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.

 ،31 لشركة  اال تم عي  املقر 

أحمد  زنقة موالي   ،11 8قم  الشقة 

لوكيلي حس ن - الرب ط.

 : للشركة  اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسم  د8هم    111.111

حصة  كل  مقدا8  ا تم عية  حصة 

111 د8هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد محمد العري�سي.

الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 

فيم  يلي :

املختلفة   األشغ ل  في  مق ول 

)مق ول في النج 8ة واألملنيوم وأشغ ل 

البن ء(.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   2 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

السجل   11119 8قم  تحت   2121

التج 8ي 143463.

15 P
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STE AZOZER CAR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

بمقت�سى عقد عرفي بتم 8ة بت يخ 

الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخص ئص الت لة :

 STE  : اال تم عية  التسمية 

.AZOZER CAR SARL AU

الهدف اال تم عي :كراء السي 8ات.

املقر اال تم عي : شقة 5 إق مة 13 

حي واد الذه3 تم 8ة.

املدة اال تم عية : 99 سنة.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 111.111 مبلغ  في  الشركة  8أسم ل 

1111 حصة من  د8هم موزعة على  

د8هم للحصة وزعت كم    111 فئة 

يلي :

 1111  : مروان  الز8والي  السيد 

حصة.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

ضرم ل إيم ن كمسيرة للشركة ملدة 

غير محدودة.

تم التسجيل في السجل التج 8ي 

ب ملحكمة  الضبط  كت بة  لدى 

االبتدائية بتم 8ة تحت 8قم 129657.

16 P

STE ESPACE AUTO ARFOUR
SARL

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة بشريك وحيد

بمقت�سى عقد عرفي بسال بت 8يخ 

الق نون  وضع  تم   ،2121 ين ير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ذات الخص ئص الت لية :

 STE  : اال تم عية  التسمية 

ESPACE AUTO ARFOUR SARL

: بيع السي 8ات  الهدف اال تم عي 

املستعملة.

تجزئة معمو8ة   : املقر اال تم عي 

 ،1 235أ، محل 8قم  إق مة  احصين، 

سال الجديدة.

املدة اال تم عية : 99 سنة.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 111.111 مبلغ  في  الشركة  8أسم ل 

د8هم موزع على 1111 حصة من فئة 

111 د8هم للحصة وزعت كم  يلي :

السيد فح م يونس : 251 حصة.

 : االاله  عبد  بوعبدالوي  السيد 

251 حصة.

السيد البخ 8ي عبد الكريم : 251 

حصة.

السيد ويشو محمد : 251 حصة.

تم تعيين السيد فح م   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  يونس، 

محدودة.

تم التسجيل في السجل التج 8ي 

ب ملحكمة  الضبط  كت بة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 8قم 31247.

17 P

STE ATLAS KHADAMATE

SARL AU

املنعقد يوم  إثر قرا8 اإلدا8ة  على 

 STE ATLAS لشركة   2121 ين ير   2

قر8   KHADAMATE SARL AU

الشريك الوحيد للشركة م  يلي :

تغيير نش ط الشركة من :

شركة تو8يد حرا1 األمن.

إلى : مق ول في أعم ل مختلفة.

تغيير النظ م األس �سي.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   2121 فبراير   11 بت 8يخ 

.114471

18 P

 PHYTO - ELHAOUARI

FRERES

تأسيس شركة ذات امله م املحدودة 

والشريك الوحيد

بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 

 2119 أبريل  ف تح  يوم  البيض ء 

وضع  تم  املدينة  بنفس  مسجل 

القوانين األس سية لشركة ذات امله م 

املحدودة والشريك الوحيد املميزات 

الت لية :

الشركة  أخذت   : التسمية 

 PHYTO - ELHAOUARI  تسمية له

FRERES

أنف   ش 8ع   ،96  : الرئي�سي  املقر 

الط بق 9 الشقة 91 الدا8 البيض ء.

الغرض : 

ومعدات  الز8اعية  املنتج ت  بيع 

الري.

نص ئح فالحية.

استيراد وتصدير.

الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 

د8هم   111.111 في  اال تم عي 

فئة  من  حصة   1111 إلى  ومقسمة 

111 د8هم للحصة وموزعة ك لت لي :

 ELHOUARI 1111 حصة للسيد

.MOHAMMED

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيله   ت 8يخ  من  ابتداء  سنة   99

ب لسجل التج 8ي.

الشركة  تسيير   : التسيير 

 ELHOUARI السيد  طرف  من 

.MOHAMMED

الق نوني  التسجيل  تم   : اإليداع 

املحكمة  لدى  التج 8ي  ب لسجل 

يوم البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

7 نوفمبر 2119 وتحت 8قم 447169.
للنشر والبي ن

19 P

SOCIETE YF TRANS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بت 8يخ العرفي  للعقد   تبع  
قوانين  وضع  تم   2119 أكتوبر   21

الشركة ذات املميزات الت لية :
 SOCIETE شركة   : التسمية 
مسؤولية  ذات  شركة   YF TRANS

محدودة.
مق ول في أشغ ل نقل   : املوضوع 
في  وسيط  واملستخدمين.  البض ئع 

 ميع املع مالت التج 8ية.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد ب لسجل التج 8ي.
السع دة  حي   : اال تم عي  املقر 

املع زيز إقليم الخميس ت.
في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
إلى  مقسم  د8هم   111.111 مبلغ 
د8هم   111 فئة  من  حصة   1111
ومحر8ة  مكتتبة  الواحدة  للحصة 

بأكمله  نقدا.
الق نون  بمقت�سى   : التسيير 
ب ب شت  أعاله  إليه  املش 8  األس �سي 
غير  ملدة  للشركة  مسير  عثم ن 

محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بمدينة 
 2119 نوفمبر  ف تح  في  الخميس ت 
8قم  التج 8ي  ب لسجل  واملسجلة 

.21115
20 P

JANNAT CLEAN
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : إق مة األم ن 
GH31 عم 8ة 8قم 253 شقة 1

عين السبع - الدا8 البيض ء
السجل التج 8ي : الدا8 البيض ء

8قم 371171
تفويت حصص ا تم عية

تغييرات في الق نون األس �سي
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 
 ،2121 ين ير   11 بت 8يخ  البيض ء 
فوت لحسن ضعيف نصف حصصه 
اال تم عية أي 511 حصة كل حصة 
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ب 111 د8هم والتي يمتلكه  في شركة  

السيد  لص لح   JANNAT CLEAN

حس م  والسيد   251 غراب  سهيل 

غراب 251.

نتيجة لتفويت الحصص املذكو8ة  

قر8 السيد لحسن ضعيف شريك في 

شركة JANNAT CLEAN م  يلي :

الحصص  تفويت  على  املص دقة 

لحسن  يمتلكه   التي  اال تم عية 

ضعيف للسيد سهيل غراب والسيد 

حس م غراب.

الفصلين  مقتضي ت  تغيير 

والرابع عشر من  الس د1 والس بع، 

الق نون األس �سي املتعلق ب لحصص 

و8أ1 امل ل والتسيير.

تأكيد أن السيد لحسن ضعيف 

والسيد غراب مسيرا للشركة ملدة غير 

محدودة مع الصالحية املطلقة.

األس �سي  الق نون  صي غة  إع دة 

واملص دقة عليه.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

البيض ء بت 8يخ 23 ين ير 2121 تحت 

8قم 721239.

21 P

 DECORATION

 AMENAGEMENT

IMOBILIER TRAVAUX
شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  : 111.111 د8هم

الك ئن مقره  : تجزئة 2 زنقة 15

الط بق السفلي 8قم 1 سيدي مومن 

السجل التج 8ي :  454127

تأسيس شركة
بت 8يخ  العرفي  العقد  حس3 
ق نون  صي غة  تم   2121 ين ير   23

الشركة ذات املسؤولية املحدودة.

املدة : 99 سنة.

 DECORATION  : التسمية 

 AMENAGEMENT IMOBILIER

TRAVAUX

في  مق ول   : في  الشركة  تختص 
البن ي ت واألشغ ل املتعددة.

وك ميرات  اإلشه 8ية  اللوح ت 
املراقبة.

من  محدودة  غير  ملدة  التسيير 
الح مل  ان 1  ن دي  السيد  طرف 
 BB95233 8قم  الوطنية  للبط قة 
الح مل  احمد  ابوالوف ء  والسيد 
8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

BJ355549 مع توقيع مشترك.
ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 
24 ين ير 2121 تحت 8قم 721241.

22 P

 AL MANARA BAIDAA
TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة
8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ش 8ع 7 8قم 5
الط بق 2 شقة 4 السع دة سيدي 

البرنو�سي الدا8 البيض ء
السجل التج 8ي : الدا8 البيض ء

8قم 431177
تفويت حصص ا تم عية

تغييرات في الق نون األس �سي
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 
 ،2121 فبراير   17 بت 8يخ  البيض ء 
من  حصة   711 احمد عزيزي  فوت 
ب  حصة  كل  اال تم عية  حصصه 
شركة   في  يمتلكه   والتي  د8هم   111
 AL MANARA BAIDAA TRANS
 351 عزيزي  نجي3  السيد  لص لح 

والسيد الحسين التدالوي 351.
نتيجة لتفويت الحصص املذكو8ة  
في  عزيزي شريك  احمد  السيد  قر8 
 AL MANARA BAIDAA شركة 

TRANS م  يلي :
الحصص  تفويت  على  املص دقة 
اال تم عية التي يمتلكه  احمد عزيزي 

للسيد نجي3 الحسين التدالوي.
الفصلين  مقتضي ت  تغيير 
الق نون  من  والس بع  الس د1 
و8أ1  ب لحصص  املتعلق  األس �سي 

امل ل والتسيير.

عزيزي  احمد  السيد  أن  تأكيد 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة مع 

الصالحية املطلقة.

األس �سي  الق نون  صي غة  إع دة 

واملص دقة عليه.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 2121 فبراير   26 بت 8يخ  البيض ء 

تحت 8قم 732331.

23 P

CITALIM
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : إق مة الي سمين
زنقة 1 8قم B133 سيدي مومن

الدا8 البيض ء

السجل التج 8ي : الدا8 البيض ء
8قم 211463

تفويت حصص ا تم عية
تغييرات في الق نون األس �سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 

2121، فوت  ين ير   7 بت 8يخ  البيض ء 

لعزيزي عبد الرحيم مجموع حصصه 

اال تم عية أي 511 حصة كل حصة 

ب 111 د8هم والتي يمتلكه  في شركة 

محمد  السيد  لص لح   CITALIM

وقيسن.

نتيجة لتفويت الحصص املذكو8ة  

شريك  وقيسن  محمد  السيد  قر8 

وحيد في شركة CITALIM م  يلي :

الحصص  تفويت  على  املص دقة 

اال تم عية التي يمتلكه  لعزيزي عبد 

الرحيم للسيد محمد وقيسن.

الفصلين  مقتضي ت  تغيير 
الق نون  من  والس بع  الس د1 

و8أ1  ب لحصص  املتعلق  األس �سي 

امل ل والتسيير.

وقيسن  محمد  السيد  أن  تأكيد 

غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة مع الصالحية املطلقة.

األس �سي  الق نون  صي غة  إع دة 

واملص دقة عليه.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

البيض ء بت 8يخ 29 ين ير 2121 تحت 

8قم 721113.

24 P

MADINAT ALARAB
شركة ذات مسؤولية محدودة

لشريك وحيد

1.ت 117141

االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر 

يوليو   27 بت 8يخ  الوحيد  للشريك 

MADINAT ALARAB 2111 لشركة 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

 121.111 8أسم له   وحيد  لشريك 

املركز   : اال تم عي  مقره   د8هم 

األول  الط بق  السبع  عين  التج 8ي 

الدا8  السبع  عين   31 8قم  مكت3 

البيض ء تقر8 م  يلي :

حبية  بطريقة  الشركة  تصفية 

بوزي ن  الوحيد  املصفي  وتعيين 

توفيق الح مل للبط قة الوطنية 8قم 

.WA46132

تحديد مقر التصفية في العنوان 

الط بق  السبع  عين  مركز   : الت لي 

األول مكت3 8قم 31 عين السبع الدا8 

البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 2111 أكتوبر   11 بت 8يخ  البيض ء 

تحت 8قم 362711.

25 P

DIGITAL NEGOCE
SARL AU

تحويل املقر اال تم عي للشركة
تفويت الحصص

غير  الع م  الجمع  بمقت�سى 

 DIGITAL NEGOCE الع دي لشركة 

 ش.م.م بشريك وحيد املؤ8خ بت 8يخ

الشريك قر8   2119 نوفمبر   15 

م  يلي :
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للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 

من العنوان الح لي : 379 ش 8ع محمد 

1 مكر8 الرب ط  الخ مس الشقة 8قم 

تجزئة حي   51  : إلى العنوان الجديد 

املغرب العربي تم 8ة.

تعديل الهدف اال تم عي للشركة : 

سيتم حذف النش ط الت لي :

اإللكترونية  املواقع  إنش ء 

والتوطين اإللكتروني.

تفويت الحصص اال تم عية : بيع 

111% الحصص اال تم عية أي  كل 

 111 بثمن  ا تم عية  حصة   1111

مهدي  السيد  بحوزة  للحصة  د8هم 

 DIGITAL NEGOCE شركة  مو8و 

سلمى  السيدة  لص لح   SARL AU

111 د8هم للحصة أي  عتم ني بثمن 

بثمن إ م لي 111.111 د8هم.

السيد مهدي مو8و من  استق لة 

فإن  وب لت لي  للشركة  كمسير  مه مه 

على  ميع  ص لح  يعد  لم  إمض ءه 

وث ئق الشركة.

املسيرة الجديدة ملدة غير محدودة 

هي السيدة سلمى عتم ني.

تعديل الفصول : 1، 2، 4، 6، 7، 

36 و37.

الق نوني  االيداع  تم  وقد 

بت 8يخ بتم 8ة  االبتدائية   ب ملحكمة 

12 فبراير 2121 تحت 8قم 3149.

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.129521

26 P

JOURNAL 48
تأسيس شركة ذ.م.م

طبق  ملتقضي ت عقد عرفي محر8 

إيداع  تم   2119 ديسمبر   16 بت 8يخ 

ذ.م.م  لشركة  التأسي�سي  الق نون 

والذي تميز بم  يلي :

التسمية :  ريدة 41.

الهدف : نشر الجرائد.

ش 8ع اللة   ،39  : املقر اال تم عي 

الي قوت 1 الدا8 البيض ء.

 111.111  : الشركة  8أسم ل 
1111 حصة بسعر  د8هم مكونة من 
 111 د8هم للحصة الواحدة املوزعة

كم  يلي :
السيد م مون خلقي 511 حصة.

الرق ص  الزهراء  ف طمة  السيد 
511 حصة.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدودة من طرف الشريكين.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم البيض ءء  ب لدا8   التج 8ية 

6 فبراير 2121 تحت 8قم 729171.
27 P

LA SOCIETE DAR MINA
شركة عق 8ية

8أسم له  : 11.111 د8هم
املقر اال تم عي : 61، زنقة 
يوغوسالفي ، ممر غندو8ي

بلوك اف، 8قم 1، كيليز، مراكش
السجل التج 8ي 8قم : 21519

تفويت حصص ا تم عية
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حصص  تفويت  تم  بمراكش 

ا تم عية بت 8يخ 11 نوفمبر 2111.
 André Fernand السيد  فوت 

من  حصة   49  MIKULOVIC
الشركة  في  يمتلكه   التي  الحصص 
ذات   DAR MINA العق 8ية املسم ة 
ومقره   د8هم   11.111 8أسم ل 
زنقة يوغوسالفي ،   ،61  : اال تم عي 
 ،1 8قم  اف،  بلوك  غندو8ي،  ممر 
 Julie كيليز، مراكش، لف ئدة السيدة

.Sergine QUAZZA
الحصص  التفويت،  لهذا  تبع  
اال تم عية املكونة لرأسم ل الشركة 
الشرك ء  ملك  في  اآلن  هي  املسم ة 

ك ت لي :
 Julie Sergine QUAZZA السيدة

بـ 99 حصة ا تم عية.
 Valérie Françoise السيد 
واحدة  بحصة   Claude Pierre

ا تم عية.

الحصص  مجموع  يصبح  بحيث 

هو 111 حصة ا تم عية.

الع دي  الع م غير  الجمع  محضر 

.DAR MINA لشركة

بمقت�سى محضر للجمع الع م غير 

تم   2111 نوفمبر   1 بت 8يخ  الع دي 

تقرير م  يلي :

مع ينة تفويت حصص ا تم عية.

الق نون  من   7 الفصل  تعديل 

األس �سي.

صالحي ت.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية بمراكش، تحت 8قم 51115 

بت 8يخ 5 أبريل 2111.

28 P

LA SOCIETE DAR MINA

شركة عق 8ية

8أسم له  : 11.111 د8هم

املقر اال تم عي : 61، زنقة 

يوغوسالفي ، ممر غندو8ي

بلوك اف، 8قم 1، كيليز، مراكش

السجل التج 8ي 8قم : 21519

الع دي  الع م غير  الجمع  محضر 

.DAR MINA لشركة

بمقت�سى محضر للجمع الع م غير 

تم   2116 19 سبتمبر  الع دي بت 8يخ 

تقرير م  يلي :

العنوان  إلى  املقر اال تم عي  نقل 

8قم  مراكش، د8ب أكدال،   : الجديد 

13، ب ب ع مر.

أسئلة مختلفة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت 8قم  البيض ء،  ب لدا8  التج 8ية 

17211 بت 8يخ 7 أبريل 2117.

29 P

FIDUCIAIRE FIRCOFISC NEW

B.P 606 - BIOUGRA CHTOUKA AIT BAHA

TEL : 05 28 81 96 40

FAX : 05 28 81 96 41

STE STYLONGUE

SARL 
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

حر8ت  ببيوكرى   2121 فبراير   19

قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 

خص ئصه  ك لت لي :

.STE STYLONGUE االسم : شركة

األهداف : مق ول في أشغ ل البن ء 

والصرف الصحي.

املقر اال تم عي : ش 8ع م سة زنقة 

الصب ح حي معال بيوكرى.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسم  د8هم   111.111 مبلغ 

1111 حصة بثمن 111 د8هم للواحد 

موزع ك لت لي :

 711  : السيد عبر الرحم ن ضرا8 

حصة.

 711  : ضرا8  إسم عيل  السيد 

حصة.

املجموع : 1111 حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة غير محدودة السيد عبد الرحم ن 

ضرا8.

اإلمض ءات  تكون   : اإلمض ءات 

إم   منفصلة  والبنكية  اال تم عية 

السيد أو  ضرا8  إسم عيل   للسيد 

عبد الرحم ن ضرا8.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

فبراير   21 بت 8يخ  بإنزك ن  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 361.

30 P
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AKALE TERROIR

SARL

تأسيس شركة

وضع   2121 ين ير   11 بت 8يخ  تم 

ب ملميزات  للشركة  منظم  ق نون 

الت لية :

  AKALE TERROIR  : التسمية 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

املحدودة.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف : 

ت  ر منتج ت محلية.

ت  ر مواد فنية.

مكر8   266 8قم   : املقر اال تم عي 

الط بق  الصن عي سيدي غ نم  الحي 

األ8�سي مراكش.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

مبلغ 11.111 د8هم مقسمة إلى 111 

موزعة  د8هم   111 فئة  من  حصة 

ك آلتي :

  RABAB MOHRACH السيدة 

51 حصة.

 GUILLAUME JOEL السيد 

BLANCHARD 15 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدا8ة 

 RABAB محدودة من طرف السيدة 

.MOHRACH

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى غ ية 31 ديسمبر.

املدة : حددت الشركة في 99 سنة 

ابتداء من ت 8يخ تأسيس الشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

فبراير   27 بت 8يخ  بمراكش  التج 8ية 

وسجلت   112617 تحت 8قم   2121

الشركة في السجل التج 8ي بمراكش 

تحت 8قم 113141.

31 P

STE AYAMY GOLD
SARL

عقد   2119 أكتوبر   23 تم بت 8يخ 

ا تم ع ع م استثن ئي حدد بمو به 

النق ط اآلتية :

 MYRIAM AIT استق لة السيدة 

MALK من منص3 مسيرة للشركة.

يقبل الجمع الع م استق لته .

 YAHIA AIT السيد  تنصي3 

MALK كمسير للشركة.

 YAHIA AIT MALK وافق السيد 

على مه مه الجديدة.

السيد  بإمض ء  الشركة  ستلزم 

.YAHIA AIT MALK

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   3 بت 8يخ  بمراكش  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 111931.

32 P

STE TOP ARGENT
SARL

تم بت 8يخ 29 أغسطس 2119 عقد 

ا تم ع ع م استثن ئي حدد بمو به 

النق ط اآلتية :

في  د8هم   111.111 تم زي دة   -  1

 211.111 ليصبح  الشركة  8أسم ل 

 1111 د8هم هذه الزي دة تمت بخلق 

للحصة  د8هم   111 بقيمة  حصة 

ب لحس ب  د8هم   111.111 بإيداع 

البنكي للشركة.

الحصص  ترتي3  يصبح  وب لت لي 

على الشكل الت لي :

 BRAHIM KETTANI السيد 

1111 حصة 111.111 د8هم ؛

 YASMINA BEJJIT السيدة 

1111 حصة 111.111 د8هم ؛
 211.111 حصة   2111 املجموع 

د8هم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية في مراكش بت 8يخ 27 سبتمبر 

2119 تحت 8قم 1155.

33 P

STE THE SERVER
SARL

 2119 أغسطس  ف تح  بت 8يخ  تم 

حدد  استثن ئي  ع م  ا تم ع  عقد 

بمو به النق ط اآلتية :

1 - تصحيح عنوان املقر اال تم عي 

ك لت لي : املكت3 8قم 1 166 ش 8ع عبد 

 15 العش  عم 8ة  الخط بي،  الكريم 

الشقة 8قم 9 كليز، مراكش.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

سبتمبر   9 بت 8يخ  بمراكش  التج 8ية 

2119 تحت 8قم 117115.

34 P

 STE MOROCCO PRIVATE

TRAVEL
SARL AU

ا تم ع   2119 م ي   2 بت 8يخ  تم 

النقط  ع م استثن ئي حدد بمو به 

الت لية :

: الص  فرع ب لعنوان الت لي  إنش ء 

 ،7 8قم  املحل  م  و8يل  طو8يس 

الط بق األ8�سي، مراكش.

 AMAL الجمع الع م يعين السيدة

MOUKHLISSE ممثلة للفرع الجديد.

وقد تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

التج 8ية في مراكش 31 ديسمبر 2119 

تحت 8قم 111113.

35 P

YAM DISTRIBUTION
SARL

عقد   2121 ين ير   21 بت 8يخ  تم 

ا تم ع ع م استثن ئي حدد بمو به 

النق ط اآلتية :

 AHMED السيد  ق م   -  1

ZOUBAIRI بهبة :

 YASSINE للسيد  حصة   111

للسيد  حصة  و111   ZOUBAIRI

و211   MOHCINE ZOUBAIRI

 REDA ZOUBAIRI للسيد  حصة 

الواحدة للحصة  د8هم   111 بقيمة 

 YAM شركة  في  يمتلكه   التي   

شركة   DISTRIBUTION SARL

8أسم له   املحدودة  املسؤولية  ذات 

111.111 د8هم.

الحصص  ترتي3  يصبح  وب لت لي 

على الشكل الت لي :

 MOHCINE ZOUBAIRI السيد 

411 حصة 41.111 د8هم ؛

 YASSINE ZOUBAIRI السيد 

411 حصة 41.111 د8هم ؛

 REDA ZOUBAIRI  السيد 

211 حصة 21.111 د8هم ؛

 111.111 حصة   1111 املجموع 

د8هم.

د8هم في   511.111 تم بزي دة   -  2
 611.111 ليصبح  الشركة  8أسم ل 

 5111 د8هم هذه الزي دة تمت بخلق 

للحصة  د8هم   111 بقيمة  حصة 

511.111 د8هم بإدم ج أ8ب ح  بإيداع 

السنوات امل ضية الغير املوزعة.

الحصص  ترتي3  يصبح  وب لت لي 

على الشكل الت لي :

 MOHCINE ZOUBAIRI السيد 

2411 حصة 241.111 د8هم ؛

 YASSINE ZOUBAIRI السيد 

2411 حصة 241.111 د8هم ؛

 REDA ZOUBAIRI  السيد 

1211 حصة 121.111 د8هم ؛

 611.111 حصة   6111 املجموع 

د8هم.

اال تم عي  الهدف  توسيع   -  3

للشركة بزي دة العنصر الت لي »تخزين 

املواد الغذائية«.

وبذلك يصبح هدف الشركة كم  يلي :

املواد  و ميع  )التوابل  ت  ر 

الغذائية( ؛

ت  ر في االستيراد والتصدير ؛

تخزين املواد الغذائية.

السيد  تفويض  تجديد   -  4

كمسير   MOHCINE ZOUBAIRI

للشركة ملدة غير محدودة.

 MOHCINE السيد  يقبل 

ZOUBAIRI تعيينه.
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السيد  بإمض ء  الشركة  ستلزم 

غير  ملدة   MOHCINE ZOUBAIRI

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني   اإليداع  تم 

21 فبراير  التج 8ية في مراكش بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 112497.

36 P

 STE MPT EXPLORE THE

 WORLD

SARL AU

ا تم ع   2119 م ي   17 تم بت 8يخ 

ع م استثن ئي حدد بمو به النق ط 

اآلتية :

بت 8يخ  الشركة  تصفية   :  أوال 

17 م ي 2119.

ام ل  السيدة  ذمة  إبراء   : ث ني  

مخلص، ذو  نسية مغربية، الح ملة 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

W211951 كمحللة للشركة.

تم اإليداع الق نوني يوم 1 أكتوبر 

2119 لدى املحكمة التج 8ية بمراكش 

تحت 8قم 111525.

37 P

 STE HATARI CLUB

SARL

تم بت 8يخ 11 أبريل 2119 ا تم ع 

ع م استثن ئي حدد بمو به النق ط 

اآلتية :

بت 8يخ  الشركة  تصفية   :  أوال 

11 أبريل 2119.

ذمة السيد اونطوان  إبراء   : ث ني  

الح مل  فرنسية،  ذو  نسية  ايهلي، 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

E112935L كمحلل للشركة.

تم اإليداع الق نوني يوم 24 يونيو 

2119 لدى املحكمة التج 8ية بمراكش 

تحت 8قم 116152.

38 P

 STE HATARI CLUB

SARL

تم بت 8يخ 11 أبريل 2119 ا تم ع 

ع م استثن ئي حدد بمو به النق ط 

اآلتية :

بت 8يخ  الشركة  تصفية   :  أوال 

11 أبريل 2119.

ذمة السيد اونطوان  إبراء   : ث ني  

الح مل  فرنسية،  ذو  نسية  ايهلي، 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

E112935L كمحلل للشركة.

تم اإليداع الق نوني يوم 24 يونيو 

2119 لدى املحكمة التج 8ية بمراكش 

تحت 8قم 116152.

39 P

 CABINET DE GESTION ET DE

COMPTABILITE

 GROUPE TAROS

8أسم له  : 2.711.111 د8هم

عن بشرى نع مي، 8قم 12 زنقة 

شنكيط، تجزئة السق لة، الصويرة

تأسيس شركة

ب لصويرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2111 ديسمبر   27 بت 8يخ 

محدودة  لشركة  األس �سي  النظ م 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :

.GROUPE TAROS : التسمية

بشرى  عند   : اال تم عي  املقر 

نع مي 8قم 12، زنقة شنكيط، تجزئة 

السق لة، الصويرة.

ب ملغرب  الشركة  غ ية   : الهدف 

في  مق ول   : السواء  على  والخ 8ج 

إدا8ة العملي ت التج 8ية أو الخدم ت 

)مطعم انتق ئي(.

املدة : 99 سنة.

: تبتدئ بف تح ين ير  السنة امل لية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

الشركة  8أسم ل  إن   : امل ل  8أ1 

د8هم   2.711.111 قد تحدد في مبلغ 

 IOUALALEN 13511 حصة للسيد 

و13511   BRAHIM MEZIANE

.IOUALAILEN KARIM حصة للسيد

السيد  تعيين  تم   : اإلدا8ة 

 IOUALALEN BRAHIM MEZIANE

 IOUALAILEN KARIM والسيد 

مسيران للشركة ملدة غير محدودة.

وقد تم اإليداع ب ملحكمة االبتدائية 

بمدينة الصويرة في 24 أكتوبر 2119 
التج 8ي  السجل   291 8قم   تحت 

8قم 5121.

40 P

ATLAS BUSINESS CONSULTING

 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM

 AL AMIRA III N°32, 3ème GUELIZ

MARRAKECH

STE AE ARCHITECTES
SARL AU

ش.ذ.م.م ذات مس هم واحد

تأسيس شركة
منظم  ق نون  وضع  بت 8يخ  تم 

لشركة ب ملميزات الت لية :

 STE AE ARCHITECTES : التسمية

مس هم  ذات  ش.ذ.م.م   SARL AU

واحد.

الهدف : 

التصميم  معم 8ي،  مهند1 

والديكو8 ؛

التصميم الداخلي، الخ 8جي ؛

االستش 8ة العق 8ي.

مرك3 االحب 1   : املقر اال تم عي 
عالل  ش 8ع   14 8قم  ب،  عم 8ة 

الف �سي، مراكش.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 511 51.111 د8هم مقسم  إلى  مبلغ 

موزع  د8هم   111 فئة  من  حصة 

ك آلتي :

السيد عم 8 الق نت 511 حصة.

غير  ملدة  اإلدا8ة  تسير   : اإلدا8ة 

عم د  السيد  طرف  من  محدودة 

الق نت.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى غ ية 31 ديسمبر من كل 

سنة.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من ت 8يخ تأسيس الشركة.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 

بمراكش  التج 8ية  املحكمة  لدى 

تحت   2121 فبراير   24 بت 8يخ 

الشركة  وسجلت   112515 8قم 

تحت  بمراكش  التج 8ي   ب لسجل 

8قم 113129.

41 P

سوفيجكس

شركة ذات مسؤولية محدودة لخبير في الحس ب ت

8أسم له  يبلغ : 111.111 د8هم

مراكش -  ليز

 REDLIFE - PROD
شركة ذات مسؤولية محدودة

8قم السجل التج 8ي : 19913

الع مة  الجمعية  ملحضر  تبع  

االستثن ئية بت 8يخ 31 ديسمبر 2119، 

تم تقرير م  يلي :

حصص من فئة   11 تحويل   -  1

د8هم اسمية كل واحدة تنتمي   111

 Laurent Pierre Lucien السيد  إلى 

منية  السيدة  لحس ب   HANNE

مصب ح.

2 - تغيير تصحيحي للفصول 6 و7 

من النظ م األس �سي :

في  اال تم عي  امل ل  8أ1  حدد 

مجموع 111.111 د8هم مقسمة على 

1111 حصة ا تم عية :

 Laurent Pierre Lucien السيد 

HANNE 511 حصة 51.111 د8هم ؛
السيدة منية مصب ح 511 حصة 

51.111 د8هم ؛

أي مجموع 1111 حصة 111.111 

د8هم.

تعيين السيدة منية مصب ح   -  3

كمش 8كة في تسيير الشركة ملدة غير 

محدودة.
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ب لتوقيع  ستلتزم  الشركة   -  4
 Laurent Pierre للسيد  املنفصل 
 Mounia أو السيدة Lucien HANNE
من أ ل كل مبلغ أصغر   MESBAH 

أو يس وي 511 د8هم.
من  أكبر  التزام  كل  أ ل  من 
للسيد  املزدوج  التوقيع  املبلغ،  هذا 
 Laurent Pierre Lucien HANNE

والسيدة منية مصب ح ضرو8ي.
امل ء  فواتير  تسديد  أ ل  من 
صندوق  الضرائ3  إدا8ة  والضوء، 
الضم ن اال تم عي، اتص الت املغرب، 
العم ل،  8وات3  اتص الت،  أو8نج 
الشركة يمكنه  أن تلتزم بتوقيع الواحد 

أو اآلخر من املسيرين.
النظ م  إع دة  على  املوافقة   -  5

األس �سي.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 
التج 8ية بمراكش يوم 24 فبراير 2121 

تحت 8قم 112574.
42 P

سماكافيك
ش.ذ.م.م

تصفية مسبقة للشركة
منعقد  عرفي  عقد  بواسطة   -  1
شرك ء  قر8   2121 ين ير   24 بت 8يخ 
الشركة املسم ة »سم ك فيك« ش.ذ.م.م 
مقره   د8هم،   111.111 8أسم له  
زنقة   21 البيض ء  ب لدا8  الرئي�سي 
2، ومسجلة  E شقة  بروكسيل ط بق 
8قم  تحت  التج 8ي  السجل  في 
بشكل  الشركة  تصفية   59.563
قد8ته   لعدم  وذلك  ونه ئي،  ق طع 
على مزاولة نش طه  بعد وف ة شريك 
الحميد  عبد  السيد  الشركة  ومسير 

قي�سي.
2 - تم اختي 8 مقر التصفية في مقر 
 E زنقة بروكسيل ط بق   21  الشركة 
شقة 2 الدا8 البيض ء واملصفي السيد 
الق طن ب لدا8 البيض ء  أحمد خ لد، 
16 مكر8 زنقة أو8ادو8 - سو8 -  الن 
الصالحي ت  كل  له  والذي  الوازيس 

والحق املطلق لإلشراف على كل 

3 - نفذ اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

التج 8ية ب لدا8 البيض ء في 26 فبراير 

2121 تحت 8قم 732299.
املسير واملصفي

43 P

REXPAM

تأسيس شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2121 فبراير   13

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

واحد خص ئصه  ك لت لي :

REXPAM شركة ذات   : التسمية 

مسؤولية محدودة بشريك واحد.

الغرض الرئي�سي :

املعدات  السي 8ات،  في  خبرة 

الصن عية، معدات النقل واملالحة ؛

والتد8ي3  والتدقيق  االستس 8ات 

في مج الت خبرة السي 8ات ؛

الخبرة القض ئية والتحقيق ت في 

سي ق السالمة على الطرق ؛

مش 8كة األسهم أو الف ئدة.

ش 8ع عبد   212  : املقر اال تم عي 

املومن، 8قم 5، الدا8 البيض ء.

ت 8يخ  من  تبدئ  سنة   99  : املدة 

تسجيله  ب لسجل التج 8ي.

8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 

الشركة في 11.111 د8هم مقسمة إلى 

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

الواحدة.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

فرن�سي  بيلر،  دنيس   ون   ك 

الجنسية والح مل لجواز السفر 8قم 

.11CE41426

الشركة مسجلة ب لسجل التج 8ي 

تحت 8قم 457611 ب ملحكمة التج 8ية 

الدا8 البيض ء بت 8يخ 21 فبراير 2121.

بمركز  الق نوني  اإليداع  تم 

االستثم 8 ب لدا8 البيض ء.

44 P

 HIND DES TRAVAUX
PUBLICS ET DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة 
شريك واحد

8أسم له  : 11.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 8قم 17 ش 8ع 19 

حي الكرامة 2، الخميس ت
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الخميس ت بت 8يخ 17 سبتمبر 2119، 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملميزات الت لية :
 HIND DES TRAVAUX : التسمية

.PUBLICS ET DIVERS
الهدف اال تم عي : البن ء.

الشرك ء :  واد بلقويد 111 حصة.
8أسم ل  يقد8   : الشركة  8أسم ل 
د8هم   11.111 الشركة بمبلغ قيمته 
موزعة إلى 111 حصة قيمة كل واحد 

111 د8هم.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي الخميس ت.
حي   19 ش 8ع   17 8قم   : املقر 

الكرامة 2، الخميس ت.
الشركة تسير من طرف   : اإلدا8ة 

السيد  واد بلقويد.
املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ  ب لخميس ت   االبتدائية 

3 فبراير 2121 تحت الرقم 21957.
الستخراج وذكر

املسير

45 P

FERGEC
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  : تجزئة 8احة الب ل، إق مة 
طواهري ا شقة 4 حي أمل، بلوك 

45، سال
زي دة في 8أسم ل

وفق  لقرا8 الشريك الوحيد لشركة 
املسؤولية  ذات  شركة  »فر يك« 
إقرا8  تم  ين ير   21 بت 8يخ   املحدودة 

م  يلي :

ب  الشركة  8أسم ل  في  الزي دة 
من  برفعه  وذلك  د8هم   91.111
د8هم   111.111 إلى  د8هم   11.111
1111 حصة  ديدة بقيمة  بإصدا8 

111 د8هم للحصة.
تمت هذه العملية ب كتت ب نقدي 
فرعو1  السيد  الشريك  طرف  من 
 111 بقيمة  حصة   1111 8ضوان 

د8هم للحصة الواحدة.
األس �سي  الق نون  لبنود  مالئمة 

للشركة لهذه التغييرات.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 
تحت   2121 فبراير   13 بت 8يخ  بسال 
8قم  التج 8ي  السجل   34119 8قم 

.14117
للخالصة والبي ن

46 P

SPC
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املنعقد بت 8يخ 12 م ي 2119 للشركة 
SPC شركة ذات املسؤولية املحدودة 

تم وضع التغييرات الت لية :
الوف ة وتحديد  اإلشه د على   -  1

و8ثة الشريك املتوفى :
وف ة  الجمع  هذا  ويعلن  يشهد 
أنو8  حي ته  قيد  املسمى  الشريك 
حصة   36511 امل لك ل   ، ابراهيمي 
ت 8ك  الو8ثة الوا8دة أسم ؤهم ك آلتي :
شبيش3  المية  السيدة  أ8ملته 
 1962 أغسطس   29 بت 8يخ  املزداد 
والح ملة لبط قة اإلق مة تحت 8قم 
BE24419P بنصي3 من امليراث قد8ه 

.121/15
أوالده :

املزدادة  اآلنسة سرين ابراهيمي، 
1993 والح ملة  26 أغسطس  بت 8يخ 
لبط قة التعريف الوطنية تحت 8قم 
امليراث  من  بنصي3   BK392566

قد8ه 121/17 ؛
املزداد  ابراهيمي،  اشرف  السيد 
والح مل   1995 سبتمبر   21 بت 8يخ 
لبط قة التعريف الوطنية تحت 8قم 
امليراث  من  بنصي3   BK274913

قد8ه 121/34 ؛
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املزداد  ابراهيمي،  اكرم  السيد 

والح مل   2111 أكتوبر   14 بت 8يخ 

لبط قة التعريف الوطنية تحت 8قم 

امليراث  من  بنصي3   BK651143

قد8ه 121/34 ؛

الفن،  امينة  السيدة  ووالدته 

والح ملة   1921 سنة  املزدادة 

لبط قة التعريف الوطنية تحت 8قم 

قد8ه  امليراث  من  بنصي3   B62539

.121/21

2 - اإلشه د على وف ة أحد املسيرين :

وف ة  على  الع م  الجمع  يشهد 

ابراهيمي.  انو8  حي ته  قيد  املسمى 

وبذلك قر8 هذا الجمع تعيين السيد 

عمر  والسيد  ابراهيمي،  السعيد 

ابراهيمي كمسيرين للشركة ملدة غير 

محددة.

3 - تغيير املقر اال تم عي :

املقر  تغيير  الع م  الجمع  قر8 

اال تم عي من : 76 ش 8ع عبد املومن 

الجديد  العنوان  إلى  البيض ء   الدا8 

47 زنقة مصطفى املنفلوطي، الط بق 

األ8�سي، الدا8 البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا8  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 

 2119 أغسطس   29 بت 8يخ  البيض ء 

تحت 8قم 712254.

47 P

SPC
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

 2119 ديسمبر   23 بت 8يخ  املنعقد 

شركة ذات املسؤولية   SPC للشركة 

املحدودة تمت املص دقة على م  يلي :

1 - تفويت الحصص :

االستثن ئي  الجمع  هذا  بمقت�سى 

تمت املص دقة على تفويت حصص 

كل من :

 2342 ابراهيمي  اشرف  السيد 

حصة ؛

 2342 ابراهيمي  اكرم  السيد 

حصة ؛

 1171 ابراهيمي  سرين  اآلنسة 

حصة ؛

 1134 شبيش3  المية  والسيدة 

حصة.

وذلك لف ئدة السيد عمر ابراهيمي.

املوافقة على شراء عق 8 :

بمقت�سى هذا الجمع الع م تمت 

عمر  السيد  حصول  على  املوافقة 

ابراهيمي على الحصص الغير مقسمة 
العق 8ي  8سمه   التي  األ8ض  في 

التي  األ8ض  في  وكذلك   C14711
وذلك   23957/47 العق 8ي  8سمه  

بثمن 12111 د8هم للمتر املربع.

التحقق من صحة حس ب ت   -  3

الشركة :

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

وبعد سم ع تقرير مجلس اإلدا8ة تمت 

الخت مية،  البي ن ت  على  املوافقة 

إلى  ب إلض فة  املو زة  البي ن ت 

حس ب ت السنة امل لية 2111 املمتدة 

من ف تح ين ير 2111 إلى 31 ديسمبر 

.2111

املذكو8ة  الوث ئق  وضع  تم  كم  
8هن إش 8ة الشرك ء في املقر اال تم عي 

الق نوني  األ ل  داخل  للشركة 

املنصوص عليه في النظ م األس �سي 

للشركة.

4 - براءة الذمة :

ب إل م ع  ص دق  الع م  الجمع 

م    ء  وفق  الشركة  على حس ب ت 

في تقرير املسير، وتمت تبرئة ذمة هذا 

األخير بدون أي تحفظ.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا8  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 

البيض ء بت 8يخ 23 ين ير 2121 تحت 
8قم 721192.

48 P

ARD RMEL
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

 2119 يوليو   11 بت 8يخ  املنعقد 

شركة   »ARD RMEL« لشركة 

وضع  تم  املحدودة  املسؤولية  ذات 

التغييرات الت لية :

1 - تحرير 29.921 حصة :

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

ذات  شركة   »ARD RMEL« لشركة 

املص دقة  تمت  املحدودة  املسؤولية 

للسيد  حصة   29.921 تحرير  على 

عمر إبراهيمي عن طريق دمج حس به 

 ARD« الج 8ي في 8أسم ل الشركة  

سدد  قد  يكون  وبذلك   ،»RMEL

الدين  سدد  قد  يكون  الذي  الدين 

إذ  الذكر،  الس لفة  للشركة  عليه 

الجمع  في محضر  تعهد  ك ن قد  أنه 

م 18   5 بت 8يخ  االستثن ئي  الع م 

في  حصة   921.29 بتحرير   2119

من  3 سنوات ابتداء  أ ل ال يتعدى 

في  واملد8 ة  املذكو8  املحضر  ت 8يخ 

الدف تر املح سبتية واملثبتة ب لشه دة 

الص د8ة عن اإلدا8ة.

ونتيجة إلى القرا8ات الس لفة   -  2

تم تغيير بعض مواد النظ م األس �سي 

للشركة.

مكت3  في  الق نوني  اإليداع  تم 

السجل التج 8ي للمحكمة التج 8ية 

أكتوبر   21 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8 

2119 تحت 8قم 711423.

49 P

 CENTRE DE TRAITEMENT

 DE DECHETS MENAGERS

OUM AZZA
S.A.S

مركز مع لجة النف ي ت املنزلية أم 

عزة ش.م.م

شركة مس همة مبسطة

الرأسم ل اال تم عي : 311.111 

د8هم

املقر اال تم عي : 6، طريق مكة حي 

ليكريت - الدا8 البيض ء

السجل التج 8ي ب لدا8 البيض ء 8قم 

413213

بمقت�سى محضر الجمع الع م   -  I

ين ير   27 بت 8يخ  للشركة  االستثن ئي 

2121 تقر8 :

الحل املسبق للشركة.

الف 8ج  شركة  8ئيس  مه م  انته ء 

هولسيم املغرب ش.م.

الحس ب ت  مراق3  مه م  انته ء 

مكت3 ديلوات أوديت.

تعيين السيد خ لد نجدي بصفته 

مصفي .

التزام ت  صالحي ت،  تحديدي 

وأتع ب املصفي.

تحديد مقر التصفية ب : 6، طريق 

مكة حي ليكريت - الدا8 البيض ء.

أ ل  من  املعهودة  الصالحي ت 

إتم م اإل راءات الق نونية.

تم اإليداع   : اإليداع الق نوني   -  II

الق نوني لدى كت بة ضبط املحكمة 

بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 732416.
الرئيس : للمقتطف والبي ن

50 P

E2B CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اال تم عي : 215 ش 8ع محمد 

الخ مس الرب ط

تعديالت القوانين األس سية للشركة
حر8  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

قر8   2119 ديسمبر   23 في  ب لرب ط 

 E2B CONSULTING الشرك ء لشركة

215 ش 8ع  ش.ذ.م.م مقره  الس بق : 

محمد الخ مس الرب ط، م  يلي :

 215 من  اال تم عي  املقر  تغيير 

إلى  الرب ط  الخ مس  محمد  ش 8ع 

إق مة 8ي ض األطر 311 زنقة الجيه ن 

حي   25 سكتو8   1 بلوك 1 ف 8قم 

الري ض الرب ط.

تعديل الهدف اال تم عي إلى : خبير 

مح س3.

بإدم ج  الشركة  8أسم ل  زي دة 

من  للشرك ء  الج 8ي  الحس ب 

11.111 د8هم إلى 111.111 د8هم.

األس سية  القوانين  تحيين 

للشركة.
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2 - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   2121 م 18   2 بت 8يخ 

.114637
من أ ل االستخالص والبي ن

51 P

ACLY BOIS ET CHARBON

SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد

8أسم له  : 11.111 د8هم

مقره  : 15 ش 8ع األبط ل 8قم 4 

أكدال - الرب ط

السجل التج 8ي 8قم 143469 - 

الرب ط

تأسيس
بت 8يخ عرفي  لعقد   تبع  

تم تأسيس شركة   ،2121 فبراير   11

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد مواصف ته  ك لت لي :

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.

 ACLY BOIS  : التسمية الق نونية 

.ET CHARBON

وشراء  بيع   : اال تم عي  الهدف 

والفحم  الطبيعي  الخش3  قطع 

و ميع منتج ت الغ بة.

املقر اال تم عي : 15 ش 8ع األبط ل 

8قم 4 أكدال - الرب ط.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

في  تسجيله   ت 8يخ  من  تبتدئ  سنة 

السجل التج 8ي.

 11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم.

محمد  السيد   : الرأسم ل  توزيع 

ق م  وحيد،  شريك  اشب ن،  أمين 

 11.111 بإيداع تقدمة نقدية بقيمة 

د8هم.

السيد محمد   : الوحيد  الشريك 

الجنسية،  مغربي  اشب ن،  أمين 

 31 بت 8يخ  حس ن،  ب لرب ط  مزداد 

ين ير 1915، ق طن بسال، 14، إق مة 

القد1  قط ع   9 شقة   5 الصف ء 

الوطنية  للبط قة  ح مل  العي يدة، 

.AD117419 للتعريف 8قم

التسيير : الشريك الوحيد : السيد 

محمد أمين اشب ن، مغربي الجنسية، 

 31 بت 8يخ  حس ن،  ب لرب ط  مزداد 

ين ير 1915، ق طن بسال، 14، إق مة 

القد1  قط ع   9 شقة   5 الصف ء 

الوطنية  للبط قة  ح مل  العي يدة، 

عين   ،AD117419 8قم  للتعريف 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة.

تسجيل  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 8ي  ب لسجل  الشركة 

م 18   2 بت 8يخ   143469 تحت 8قم 

.2121
من أ ل النشر واالشه 8

52 P

STE TILILT TRANS

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

تم وضع   2121 فبراير   26 بت 8يخ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

املحدودة وذات املميزات الت لية :

 »STE TILILT TRANS« : التسمية

شركة ذات املسؤولية املحدودة.

لحس ب  البض ئع  نقل   : الهدف 

للحس ب  األشخ ص  نقل  الغير، 

آالت  كراء  الغير،  ولحس ب  الخ ص 

النقل.....

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1.111 د8هم مقسمة إلى 

موزعة  للواحدة  د8هم   111 فئة 

ك آلتي  :

السيد ونير محمد : 511 حصة.

 511  : الرحيم  عبد  ونير  السيد 

حصة.

املقر اال تم عي : زنقة دبي 8قم 12 

ا ملر�سى العيون.

ونير  السيد  تعيين  تم   : اإلدا8ة 

ملدة  للشركة  كمسير  الرحيم  عبد 

غير محدودة كم  تم اعتم د اإلمض ء 

الوحيد للسيد ونير محمد. 

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.31121

53 P

2S AUTOS

SARL

تعديالت ق نونية
الع م  الجمع  بمقت�سى   -  1

الشركة  بمقر  املنعقد  االستثن ئي 

قر8 شرك ء   ،2121 فبراير   27 بت 8يخ 

الشركة م  يلي :

توسيع نش ط الشركة كم  يلي :

اصالح  الد8ا  ت،  قطع  بيع 

الد8ا  ت، النسيج، التبريد.

تم بكت بة   : اإليداع الق نوني   -  2

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.559/2121

54  P

STE CARTAYA PESCA

SARL

تعديالت ق نونية
الع م  الجمع  بمقت�سى   -  1

الشركة  بمقر  املنعقد  االستثن ئي 

قر8 شرك ء   ،2121 فبراير   27 بت 8يخ 

الشركة م  يلي :

توسيع نش ط الشركة كم  يلي :

والبقر  امل عز  تربية  الفالحة، 

إنت ج الحلي3 ومشتق ته،  والجم ل، 

انت ج األعالف، تربية الدوا ن، إنت ج 

البيض.

تم بكت بة   : اإليداع الق نوني   -  2
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.551/2121

55  P

PNEUMATIQUE W.A.N
ش.م.م

8أسم له  21.111 د8هم

املقر اال تم عي : 216 أطلس مر  ن 

1 - مكن 1

سجل التج 8ي 8قم : 33555 

بمكن 1

الرقم املوحد : 

1111999214111119

مداوالت  بمقت�سى   -  I

لشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

»PNEUMATIQUE W.A.N« ش.م.م 

بت 8يخ 31 ديسمبر 2119 تقر8 م  يلي :

املوافقة على حصيلة التصفية.

بنعم 8ة  الدين  نو8  السيد  إبراء 

وال  شرط  بدون  للشركة  كمصف 

 31 بت 8يخ  التصفية  وإنه ء  تقيد 

ديسمبر 2119.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

املحكمة التج 8ية بمكن 1 بت 8يخ 11 

فبراير 2121 تحت 211.

56 P

DOMAR
SARL

شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  11.111 د8هم

سع دة العيون إق مة خديجة 1 

شقة 2 البس تين - مكن 1

الرقم املوحد : 112419931111111

السجل التج 8ي 8قم 49367 مكن 1

محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2121 فبراير   5 بت 8يخ  بمكن 1  

واملوضوع ب ملركز الجهوي لالستثم 8 

بمكن 1، تم إيداع الق نون األس �سي 

لشركة محدودة املسؤولية خ صيته  

ك لت لي :
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التسمية : »DOMAR« ش.م.م.

لجميع  الع مة  التج 8ة   : الغ ية 

الكهرب ء  النج 8ة،  السب كة،  أعم ل 

وبيع اللوازم املكتبية واملد8سية وبيع 

األث ث املكتبي واملعدات املكتبية.

املش 8كة في أي سوق ع م أو خ ص 

له عالقة ب ملوضوع اال تم عي.

العيون  سع دة   : املقر اال تم عي 

 - البس تين   2 شقة   1 إق مة خديجة 

مكن 1.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه .

د8هم   11.111  : 8أسم ل الشركة 

حصة لكل واحدة   111 موزعة على 

منهم  111 د8هم وهي موزعة ك لت لي :

 11  : األشقر  ف طمة  السيدة 

حصة.

اآلنسة ضحى افضيل : 91 حصة.

الشركة تسير من طرف   : اإلدا8ة 

غير  ملدة  الز8اعلي  يسرى  السيدة 

محدودة.

يفوض   : اال تم عي  التوقيع 

يسرى  للسيدة  اال تم عي  التوقيع 

الز8اعلي بصفة إنفرادية.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

لتكوين    %  5  : األ8ب ح  توزيع 

يقسم  والب قي  الق نوني  االحتي طي 

على الحصص عدى ترحيل الرصيد 

واالحتي طي  اإلض فية  واملستندات 

االستثن ئي.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

بت 8يخ  بمكن 1  لالستثم 8  الجهوي 

تحت 8قم السجل   2121 فبراير   17

التج 8ية  ب ملحكمة   49367 التج 8ي 

بمكن 1.

57 P

HDID CONSULTANTS

4، زنقة فريول أنف  - الدا8 البيض ء

RESMOUKI CONSULTING

تكوين شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك وحيد

بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ في  -  I 

النظ م  وضع  تم   ،2121 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة بشريك وحيد تكمن مميزاته  

فيم  يلي :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة بشريك وحيد.

 RESMOUKI  : التسمية 

.CONSULTING

الغرض : خبير مح س3.

سيبة   - مراكش   : الشركة  مقر 

تالغت،  دوا8  ن ن  النخيل،  بلدية 

فيال 44، 41.111.

املدة : 99 سنة.

8أسم ل الشركة : 11.111 د8هم.

السيدة أسم ء   : الشريك الوحيد 

8سموكي.

من ف تح   : السنة امل لية للشركة 

ين ير إلى 31 ديسمبر.

املدبرية : السيدة أسم ء 8سموكي.

الق نوني  ب إليداع  القي م  تم   -  II

املحكمة  لدى  الضبط  بكت بة 

فبراير   25 بت 8يخ  ملراكش  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 2119.

بكت بة  الشركة  قيد  تم   -  III

التج 8ية  ب ملحكمة  لدى  الضبط 

ملراكش بت 8يخ 25 فبراير 2121 تحت 

8قم 113135.

58 P

HDID CONSULTING

4، زنقة زنقة فريول، أنف ، الدا8 البيض ء

DAR JAWDA

شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 14.511.111 د8هم

الك ئن مقره  : الدا8 البيض ء

كلم 7، طريق الرب ط، عين السبع

السجل التج 8ي : 149137

تخفيض 8أسم ل الشركة
بمو 3 الجمعية الع مة غير   -  I

ديسمبر   11 بت 8يخ  للشرك ء  الع دية 

2119، قد :

8أسم ل  في  تخفيض  قر8ت 

د8هم   14.511.111 من  الشركة 

بمبلغ  أي  د8هم،   4.511.111 إلى 

طريق  عن  د8هم   11.111.111

الشركة،  حصص  شراء  إع دة 

قد8ه  إ م لي  بمبلغ  إلغ ئه ،  بقصد 

ل  املط بقة  د8هم،   11.111.111

11.111 حصة، أي بثمن شراء وحدة 

مبلغه 1.111 د8هم لكل حصة.

عدد  شراء  للمدبر  8خصت 

محدد من حصص الشركة إللغ ئه  

والعمل على التعديل التالزمي للنظ م 

األس �سي.

II - طبق  للق نون، تم نشر اإلعالم 

في  ريدة  الرأسم ل  بتخفيض 

إيداع  وتم  الق نونية،  اإلعالن ت 

الع دي  غير  الجم عي  القرا8  محضر 

للشرك ء بكت بة الضبط لدى املحكمة 

 24 بت 8يخ  البيض ء  للدا8  التج 8ية 

 .724611 تحت 8قم   2119 ديسمبر 

على إثر هذا النشر وهذا اإليداع، لم 

يتم تبليغ أي تعرض دائن إلى الشركة.

بمو 3 قرا8 املدبرية بت 8يخ   -  III

24 ين ير 2121، تمت :

مع ينة اإلنج ز النه ئي للتخفيض 

من 8أسم ل الشركة من 14.511.111 

د8هم إلى 4.511.111 د8هم.

القي م ب لتعديل التالزمي للنظ م 

األس �سي.

تم إيداع التصريح ب لتعديل   -  IV

املحكمة  لدى  الضبط  بكت بة 

بت 8يخ  البيض ء  للدا8  التج 8ية 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 6773.

59 P

 NOKIA SOLUTIONS AND

NETWORKS MOROCCO

شركة ذات املسؤولية املحدودة

برأسم ل قد8ه 126.457.311 د8هم

املقر الرئيس : كلم 1، الطريق 

الرئي�سي 8قم 14 - سال )11.111)

8قم السجل التج 8ي بسال : 21177

8قم التعريف املنهي : 3315136

8قم التعريف املوحد للمق ولة : 

111526721111161

إشع 8 بتحقيق االندم ج عن 
 ALCATEL طريق امتص ص شركة
LUCENT MAROC من قبل شركة 

 NOKIA SOLUTIONS AND
NETWORKS MOROCCO

الجمع  عقد  على  االطالع  بعد 

الع م االستثن ئي للمس همين لشركة 

 NOKIA SOLUTIONS AND

بت 8يخ   NETWORKS MOROCCO

29 نوفمبر 2119،  :

وعلى تقرير  محضر مجلس االدا8ة 

وتقرير مدقق الحس ب ت ب الض فة إلى 

املوقعة  االندم ج  اتف قية  مشروع 

بت 8يخ 21 يونيو 2119 تقر8 :

اتف قية  مشروع  على  املوافقة 

االندم ج في  ميع بنوده  والتي تنص 

على م  يلي :

طريق  عن  اندم  ه   ضوء  في 

 NOKIA االمتص ص من قبل شركة 

 SOLUTIONS AND NETWORKS

شركة  قدمت   MOROCCO

إلى   ALCATEL LUCENT MAROC
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هذه األخيرة  ميع أصوله  بت 8يخ 31 

ديسمبر 2111 أي 261.122.913,32 

 NOKIA تحمل شركة  مق بل  د8هم 

 SOLUTIONS AND NETWORKS

شركة  لخصوم   MOROCCO

إلى   ALCATEL LUCENT MAROC

واملقد8ة بـ   2111 ديسمبر   31 حدود 

211.711.169,13 د8هم.

 ALCATEL مس همة  سددت 

من خالل منح   LUCENT MAROC

املجلس  أعض ء  ب ستثن ء  مس هميه  

الطبيعيين  األشخ ص   / اإلدا8ي 

 ALCATEL LUCENT MAROC لشركة

سهم   ديدا وفق  لنسبة   392.111

واحد  سهم  في  املحددة  التب دل 

 ALCATEL LUCENT لشركة   )1(

لشركة  حصة   )1( مق بل   MAROC

 NOKIA SOLUTIONS AND

ذات   NETWORKS MOROCCO

د8هم   111 قد8ه   إسمية  قيمة 

 NOKIA للحصة، تم إنش ؤه  من قبل

 SOLUTIONS AND NETWORKS

MOROCCO والتي زاد مبلغ 8أسم له  

بقيمة 392.211.111 د8هم.

في  اإلندم ج  منحة  تقد8 

11.161.134,19 د8هم.

لعملية  النه ئي  اإلنج ز  مع ينة 

ف تح  من  اعتب 8ا  8 عي  بأثر  الدمج 

ين ير 2119.

الشركة  8أسم ل  زي دة  مع ينة 

الذي ا8تفع إلى 126.457.311 د8هم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية بسال بت 8يخ 13 فبراير 2121 

تحت 8قم 34133.

عن مو ز وإش 8ة

60 P

ALCATEL LUCENT MAROC

شركة مس همة

برأسم ل قد8ه 39.211.111 د8هم

املقر الرئيس : كلم 1، الطريق 

الرئيسية 8قم 14 - سال )11.111)

8قم السجل التج 8ي بسال : 1471

8قم التعريف املنهي : 3355424

8قم التعريف املوحد للمق ولة : 

111526169111117

إشع 8 بتحقيق االندم ج عن طريق 

 ALCATEL LUCENT احتواء شركة

 NOKIA من قبل شركة MAROC

 SOLUTIONS AND NETWORKS

MOROCCO

الجمع  عقد  على  االطالع  بعد 

الع م االستثن ئي للمس همين لشركة 

 ALCATEL LUCENT MAROC

2119، على تقرير  نوفمبر   29 بت 8يخ 

ومحضر مجلس اإلدا8ة وتقرير مدقق 

مشروع  إلى  ب إلض فة  الحس ب ت 

 21 اتف قية االندم ج املوقعة بت 8يخ 

يونيو 2119، قر8 :

اتف قية  مسودة  على  املوافقة 

االندم ج في  ميع بنوده  والتي تنص 

على :

طريق  عن  اندم  ه   ضوء  في 

 NOKIA االمتص ص من قبل شركة 

 SOLUTIONS AND NETWORKS

شركة  قدمت   MOROCCO

إلى   ALCATEL LUCENT MAROC

هذه األخيرة  ميع أصوله  بت 8يخ 31 

ديسمبر 2111 أي 261.122.913,32 

 NOKIA تحمل شركة  مق بل  د8هم 

 SOLUTIONS AND NETWORKS

شركة  لخصوم   MOROCCO

إلى   ALCATEL LUCENT MAROC

واملقد8ة بـ   2111 ديسمبر   31 حدود 

211.711.169,13 د8هم.

 ALCATEL مس همة  سددت 

من خالل منح   LUCENT MAROC

املجلس  أعض ء  ب ستثن ء  مس هميه  

الطبيعيين  اإلدا8ي/األشخ ص 

 ALCATEL LUCENT MAROC لشركة

سهم   ديدا وفق  لنسبة   392.111

واحد  سهم  في  املحددة  التب دل 

 ALCATEL LUCENT لشركة   )1(

لشركة  حصة   )1( مق بل   MAROC

 NOKIA SOLUTIONS AND

ذات   NETWORKS MOROCCO

د8هم   111 قد8ه   إسمية  قيمة 

 NOKIA للحصة، تم إنش ؤه  من قبل

 SOLUTIONS AND NETWORKS

MOROCCO والتي زاد مبلغ 8أسم له  

بقيمة 392.211.111 د8هم.

في  اإلندم ج  منحة  تقد8 

11.161.134,19 د8هم.

اإلندم ج  عملية  على  املوافقة 

العملية  على  املوافقة  شريطة 

الع م  الجمع  قبل  من  املذكو8ة 

 NOKIA لشركة  االستثن ئي 

 SOLUTIONS AND NETWORKS

.MOROCCO

لعملية  النه ئي  اإلنج ز  مع ينة 

 ALCATEL شركة  وحل  الدمج 

الق نون،  بقوة   LUCENT MAROC

عملية  أي  الحل  هذا  يتبع  أن  دون 

224 من  تصفية، وفق  ألحك م امل دة 

95.17 املتعلق بشرك ت  الق نون 8قم 

املعدلة  صيغته  في  املس همة، 

واملكملة.

لعملية  النه ئي  اإلنج ز  مع ينة 

ف تح  من  اعتب 8ا  بأثر 8 عي  الدمج، 

ملوافقة  وفق   وذلك   ،2119 ين ير 

لشركة  االستثن ئي  الع م  الجمع 

 NOKIA SOLUTIONS AND

على   NETWORKS MOROCCO

الدمج.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

 13 بت 8يخ  بسال  التج 8ية  املحكمة 

فبراير 2121 تحت 8قم 34132.
عن مو ز وإش 8ة

61 P

ALMAS HOLDING GROUP

SARL

تعديل

بمقت�سى عقد عرفي حر8 ب لرب ط 

قر8 الجمع   2119 ديسمبر   3 بت 8يخ 

 ALMAS لشركة  الع دي  غير  الع م 

HOLDING GROUP SARL م  يلي :

بيع الحصص :

 111 حصة من فئة   13511 بيع 

طرف  من  اململوكة  للواحد  د8هم 

التركي  البوعي�سي  عدي  السيد 

8قم  السفر  لجواز  الح مل  الجنسية 

نو8ي  السيد  لف ئدة   U11416541

عبد هللا علي الهم لي الليبي الجنسية 

 JJH449Z6 الح مل لجواز السفر 8قم

لرأسم ل  الجديد  التقسيم  ليصبح 

الشركة :

السيد نو8ي عبد هللا علي الهم لي 

د8هم   111 فئة  من  حصة   27111

للحصة.

مجموع الحصص : 27111 حصة 

من فئة 111 د8هم للواحدة.

لشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.

تحديث النظ م األس �سي لشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114467.

62 P
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 ORGANIC DAY SPA AND

WELLENSS

SARL

تعديل
بمقت�سى عقد عرفي حر8 ب لدا8 

 2119 نوفمبر   25 بت 8يخ  البيض ء 

قر8 الجمع الع م غير الع دي لشركة 

 ORGANIC DAY SPA AND

WELLENSS SARL م  يلي :

بيع الحصص الت لية :

 111 فئة  من  حصة   241511

طرف  من  اململوكة  للواحد  د8هم 

البوعي�سي  علي  س لم  علي  السيد 

لبط قة  الح مل  الجنسية  الليبي 

لف ئدة   A 157712 R التسجيل 8قم 

التركي  البوعي�سي  عدي  السيد 

8قم  السفر  لجواز  الح مل  الجنسية 

التقسيم  ليصبح   U11416541

الجديد للحصص كم  يلي :

السيد عدي البوعي�سي : 241511 

حصة من فئة 111 د8هم للواحد.

الدين  عالء  عيشة  ابو  السيد 

51.111 حصة من فئة  ط هر مخت 8 

111 د8هم للواحد.

ط هر  أيمن  عيشة  ابو  السيد 

 111 51.111 حصة من فئة  مخت 8 

د8هم للواحد.

 341511  : الحصص  مجموع 

حصة من فئة 111 د8هم للواحد.

علي  السيد  املسيرين  استق لة 

ابو  والسيد  البوعي�سي  علي  س لم 

وتعيين  ط هر  الدين  عالء  عيشة 

مسيرين  ديدين كل من السيد عدي 

البوعي�سي والسيد البوعي�سي عدن ن.

تحديث النظ م األس �سي لشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ديسمبر   31 التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 

2119 تحت 8قم 725262.

63 P

RENEWAL
SARL AU

تأسيس
ذات  الشركة  تأسيس  تم 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ب لدا8 البيض ء بت 8يخ 29 ين ير 2121 

زاوية   61 الري ض  مركز   : ب لعنوان 

املعني  ومصطفى  ي قوت  اللة  ش 8ع 

8قم 69 الط بق الث ني الدا8 البيض ء.

د8هم   111.111 8أسم له   والتي 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة، مقسم كم  يلي :

 1111 لط ف  بشرى  السيدة 

حصة من فئة 111 د8هم.

ومسيرته  السيدة بشرى لط ف.

استغالل،   : التج 8ي  ونش طه  

كراء  ميع  أو  شراء  تقييم، 

والعن ية  الشكل  تقويم  مؤسس ت 

األنشطة  والنفسية،  ميع  الذاتية 

الري ضية، الحالقة والتجميل.

االستيراد  تف وض،  بيع،  شراء، 

تقديم  ميع  توزيع  والتصدير، 

والتجهيزات،  املنتو  ت  امل 8ك ت 

وااللبسة  والعطو8  التجميل 

الري ضية.

التج 8ي  ب لسجل  و8قم تقييده  

ب لدا8 البيض ء هو : 455471.

64 P

موندي ل كونط  ش.م.م

1، زنقة ض ية إفراح، شقة 2، أكدال، الرب ط

اله تف : 15.37.61.27.17/11

الف كس : 15.37.61.27.19

 CLINIQUE DU COEUR

 ET VAISSEAUX DE

MARRAKECH
الع م  الجمع  مداوالت  بمقت�سى 

لشركة  الوحيد  الشريك  االستثن ئي 

 CLINIQUE DU COEUR ET

 ،VAISSEAUX DE MARRAKECH

تم االعتم د على القرا8ات اآلتية :

مركز   : ا تم عية  حصص  بيع 

ب عت  ميع  والشرايين  القل3 

حصصه  اال تم عية ملصحة الدولية 

ملراكش.

للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

»مصحة القل3 والشرايين ملراكش« 

شكله   تغيير  عق 8ية  مدنية  شركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  الق نوني 

محدودة بشريك وحيد.

تعديل الق نون األس �سي للشركة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

فبراير   24 يوم  بمراكش  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 113119.

66 P

AIR LIQUIDE MAROC شركة

S.A

Tit Mellil طريق Myriam ،مبنى

الطريق السي 8 ك زا الرب ط

15.22.76.21.11

بت 8يخ مداوالته    بمقت�سى 

19 يونيو 1991، تم ا تم ع مس همي 

 AIR LIQUIDE شركة  شركة 

قد8ه  برأسم ل   MAROC S.A

66.793.951 د8هم، ومقره  الرئي�سي 

 Myriam مبنى،  البيض ء،  الدا8  في 

طريق Tit Mellil، الطريق السي 8 ك زا 

الرب ط، تقر8 م  يلي :

بمبلغ  8أسم له   زي دة  قر8ت 

من  إلحض 8ه   د8هم ،   6.676.411

66.793.951 د8هم  إلى 73.441.351 

االحتي طي ت  دمج  من خالل  د8هم  

املسحوبة منه 3.916.611 د8هم على 

و2.619.111  االستثم 8،  احتي طي 

عن  املحتجزة  األ8ب ح  على  د8هم  

طريق إصدا8 133521 سهم  من 51 

د8هم لكل منهم .

النظ م  من   7 امل دة  تعديل 

األس �سي وفق  لذلك.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

.147114

في نه ية مداوالته  بت 8يخ 19 يونيو 

الع دي  الع م  اال تم ع  في   1991

 AIR LIQUIDE MAROC لشركة 

S.A، تقر8 م  يلي :

إع دة انتخ ب الس دة   ن لويس 

وأوليفييه  برغش  ومحمد  ك ستيلنو 

مو8يس كمديرين.

دانييلي  8ودولفو  السيد  عين 

كمسؤول.

دومينيك  السيد  إدا8ة  إق لة 

8و ر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

8قم  تحت   1991 أغسطس   26

.147115
للبي ن واالطالع

السيد املدير الع م

67 P

ديوان األست ذ محمد أمين محبوب

موثق ب لدا8 البيض ء

31، ش 8ع عين تو ط ت، الط بق 3، 8قم 14، 

8سين، الدا8 البيض ء

15.22.31.29.12

SAHLY INDUSTRIES

SARL

بت 8يخ توثيقي  عقد   بمقت�سى 

ص غه  الذي   ،2121 فبراير  و1   7

موثق  األست ذ محمد أمين محبوب، 

فقد تم نقل ملكية  ب لدا8 البيض ء، 

 SAHLY INDUSTRIES أسهم شركة 

8قم  التج 8ي  سجله    SARL

السيد  ممثليه   قبل  من   ،271231

خليل ويوسف لقبهم تكموتي،  فهد، 

 AXAN GROUP SARL لف ئدة شركة

سجله  التج 8ي 8قم 211111 ممثله  

السيد فهد تكموتي.
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في نه ية اال تم ع الع م االستثن ئي 
الذي   ،2121 فبراير  و1   7 بت 8يخ 
ص غه األست ذ محمد أمين محبوب، 

موثق ب لدا8 البيض ء، تقر8 م  يلي :
إقرا8 بنقل األسهم.

لرأسم ل  الجديد  التوزيع  نت ئج 
الشركة على النحو الت لي :

 AXAN GROUP SARL : شركة 
1111 سهم.

املجموع : 1111 سهم.
إع دة صي غة القوانين.

توكيل خ ص.
للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
املذكو8ة ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة 
بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 
 ،732747 2121 تحت 8قم  2 م 18 
بت 8يخ املعدل  التج 8ي   السجل 
تحت الرقم الترتيبي   2121 م 18   2

.7111
للبي ن واالطالع

األست ذ محمد أمين محبوب

68 P

CP TECH MAROC
االستثن ئي  الع م  الجمع  قر8 

املنعقد في 24 فبراير 2121 :
من  الشركة  8أسم ل  من  الرفع 
111.111 د8هم إلى 311.111 د8هم.

من  التج 8ي  االسم  وتغيير 
 CP TECK إلى   CAMERA PACK
الق نون  تذوي3  تم  كم    MAROC

األس �سي وتعديله.
الضبط  بكت بة  اإليداع  تم 
ب لخميس ت  االبتدائية  ب ملحكمة 
تحت 8قم 97 بت 8يخ 21 فبراير 2121.
69 P

 ENTROPOTS
 FRIGORIFIQUES

MICHLIFEN
تأسيس شركة

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمو 3 
تأسيس شركة ذات   2121 ين ير   11
مسؤولية محدودة بشريك وحيد له  

املواصف ت الت لية :

 ENTROPOTS  : التسمية 

FRIGORIFIQUES MICHLIFEN

مستودع ت   : اال تم عي  الهدف 

التبريد / االستيراد والتصدير.

تقسو  اي  دوا8   : اال تم عي  املقر 

8ا1 الح مة عين الجوهرة تيفلت.

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 

في 111.111 د8هم.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيران  محمد  الدعلي 

 ميع الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت 8قم 31 بت 8يخ 26 فبراير 2121.
للنسخ والبي ن

الوكيل

70 P

KSL

ك. 1. ل

شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 15.111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ب ب العرف ن

8قم 17، 8اسين، الدا8 البيض ء

RC : 129075 - IF : 01642166

بمقت�سى محضر قرا8ات الشرك ء 

 2119 ديسمبر   31 بت 8يخ  املنعقدة 

و16 ين ير 2121 تقر8 م  يلي :

نقل مقر الشركة من ب ب العرف ن، 

8قم 17، 8اسين، الدا8 البيض ء إلى 31 

ش 8ع 16 نونبر، أكدال، الرب ط.

نتيجة  األس �سي  النظ م  تعديل 

لذلك.

أنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 

ب لدا8  التج 8ية  املحكمة  ضبط 

 2121 فبراير   24 بت 8يخ  البيض ء 

تحت 8قم 731911.
مقتطف قصد النشر واإلخب 8

71 P

FAIZ CONSULTING

شركة محدودة املسؤولية

ذات مس هم وحيد

8أسم له  : 51.111 د8هم

املقر اال تم عي : أودي نت س 8ل

3، زنقة أو8ير، ش 8ع موالي يوسف

الدا8 البيض ء

تأسيس شركة

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

مس هم وحيد، خص ئصه  ك لت لي :

FAIZ CONSULTING : التسمية

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية بمس هم وحيد.

الشركة  8أسم ل   : الرأسم ل 

مقسم  د8هم،   51.111 في  محدد 

تقد8  إسمية  بقيمة  حصة   51 إلى 

الواحدة،  للحصة  د8هم   1.111 ب 

51 مكتتبة ومحر8ة  إلى   1 مرقمة من 

كلي  لف ئدة املس هم الوحيد.

املوضوع : أهداف الشركة ك لت لي :

االستش 8ية  امله م  إنج ز  ميع 

الق نونية وامل لية والضريبية.

في  التد8ي3  مه م  إنج ز  ميع 

املج الت املتعلقة ب ملشو8ة الق نونية 

وامل لية والضريبية.

أو  امله م  ع م،  ميع  بشكل 

العملي ت املتعلقة ب لنش ط الق نوني 

أو امل لي أو الضريبي للشرك ت الخ صة 

أو العمومية.

تم تحديد املقر   : املقر اال تم عي 

نت  أودي  في  للشركة  اال تم عي 

ش 8ع موالي  زنقة أو8ير،   ،3 س 8ل، 

يوسف، الدا8 البيض ء.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التقييد ب لسجل التج 8ي.

السيد  : الوحيد   املس هم 

مغربي الجنسية،  عبد املجيد ف يز، 

في   1959 ديسمبر   15 مواليد  من 

الوطنية  البط قة  8قم  الجديدة، 

والق طن بكولف سيتي،   ،B511113

املدينة الخضراء بوسكو8ة   ،31 فيال 

 51.111 ب  س هم  البيض ء،  الدا8 

في  سهم   51 واستلم  نقدا،  د8هم 

املق بل.

الوحيد  املس هم  عين   : املسير 

لفترة غير محددة مسيرا للشركة.

السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 

8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ي 

.457163

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لدا8 البيض ء.
من أ ل املستخرج واإلش 8ة

72 P

TRAVANEX
SARL

8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : عم 8ة 31 شقة 1

زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن

الرب ط

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،2121 فبراير   11

»ترافنيكس«  اسم  تحمل  شركة 

املميزات  على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

الت لية :

شقة   31 عم 8ة   : املقر اال تم عي 

زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن   1

الرب ط.

أشغ ل   : اال تم عي  الهدف 

مختلفة أو البن ء.

مدة االستمرا8 : 99 سنة.

د8هم،   111.111  : امل ل  8أ1 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم موزع كم  يلي :

 511  : السيد نو8 الدين الحيرش 

حصة.

 511  : الرحم ني  نجي3  السيد 

حصة.
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نو8  السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للشركة ملدة  الحيرش كمسير  الدين 

غير محدودة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين   %5 بعد اقتط ع   : األ8ب ح 

يوزع  الق نوني،  االحتي ط  صندوق 

الب قي على الشرك ء حس3 حصصهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  ب لرب ط  التج 8ية 

التج 8ي 8قم 143473.

73 P

SORGECO

SARL AU

8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : عم 8ة 31 شقة 1

زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن

الرب ط

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم   ،2121 فبراير   17

»سو8 يكو«  اسم  تحمل  شركة 

املميزات  على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

الت لية :

شقة   31 عم 8ة   : املقر اال تم عي 

زنقة موالي احمد الوكيلي حس ن   1

الرب ط.

الهدف اال تم عي : منعش عق 8ي.

مدة االستمرا8 : 99 سنة.

د8هم،   111.111  : امل ل  8أ1 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم موزع كم  يلي :

 1111  : دينيه  املهدي  السيد 

حصة.

التسيير : تم تعيين السيد املهدي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  دينيه 

محدودة.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لتكوين   %5 بعد اقتط ع   : األ8ب ح 

يوزع  الق نوني،  االحتي ط  صندوق 

الب قي على الشرك ء حس3 حصصهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

السجل  تحت  ب لرب ط  التج 8ية 

التج 8ي 8قم 143471.

74 P

ONE ROAD
SARL AU

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2119 سبتمبر   25 االستثن ئي بت 8يخ 

بسال، تم املص دقة على تفويت 511 

للسيد  اململوكة  ا تم عية  حصة 

إلى   CIN AB115112 وادية  فؤاد 

.CIN AB211119 السيد زهير العرابي

 CIN استق لة السيد فؤاد وادية 

كمسير  منصبه  من   AB115112

العرابي  السيد زهير  للشركة وتعيين 

كمسير وحيد للشركة.

تغيير الشكل الق نوني للشركة.

تحيين الق نون األس �سي.

لقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  التج 8ي 

فبراير   21 بت 8يخ   34274 تحت 8قم 

.2121

75 P

STE PHENIX PHARMA
SARL

فبراير   4 بمقت�سى عقد مؤ8خ في 

فبراير   11 مسجل ب لرب ط في   2121

األس �سي  الق نون  وضع  تم   2121

محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 

ب ملميزات الت لية :

 STE PHENIX  : التسمية 

.PHARMA SARL

 41 متجر عم 8ة   : املقر اال تم عي 

تجزئة شرق وي ب ب سبتة - سال.

شبه  املنتج ت  بيع   : املوضوع 

الطبية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  البرق دي  خ لد  السيد 

محددة.

111.111 د8هم سعر   : الرأسم ل 

111 د8هم للحصة مقسمة كم  يلي :

خ لد البرق دي : 751 حصة.

نج ة البرق دي : 251 حصة.

املجموع : 1111 حصة.

السنة اال تم عية : تبتدئ في ف تح 

ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير   27 بت 8يخ   34315 تحت 8قم 

.2121

76 P

 STE REGIONAL DE LA

PROMOTION DE LA SANTE
SARL

8أسم له  : 111.111 د8هم

بيع حصص
تحيين الق نون األس �سي

-  بمقت�سى عقد توثيقي مؤ8خ   1

ب ع السيد محمد   2121 فبراير   7 في 

 311 اشرقي  محمد  للسيد  احميم 

حصة التي يملكه  في الشركة.

بمقت�سى عقد توثيقي مؤ8خ في 7 

تمت املوافقة على بيع   2121 فبراير 

للسيد محمد  السيد محمد احميم 

في  يملكه   التي  حصة   311 اشرقي 

الشركة وتعديل البند 17 من الق نون 

األس �سي للشركة.

في  مؤ8خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

الق نون  تعديل  تم   2121 فبراير   7

األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2121 م 18   2 بت 8يخ  بتم 8ة 

8قم 3252.
للخالصة والبي ن

األست ذ ي سين بوشبتي

77 P

STE ABRAJ ELEC
شركة أبراج إليك

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

أكدال الرب ط 4 ش 8ع األبط ل

شقة 15

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   2121 فبراير   13 يوم  ب لرب ط 

تأسيس شركة له  املميزات الت لية :

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد.

إليك  أبراج  شركة   : التسمية 

.ABRAJ ELEC

ت  ر سلع شبه ب لجملة   : الهدف 

الكهرب ئية  املعدات  ومبيع ت 

املختلفة. واألعم ل   والبن ء 

أشغ ل متنوعة تهم البن ء وغيره  من 

األعم ل.

واللوازم  األ هزة  وبيع  شراء 

الكهرب ئية، والطالء ومواد الصي نة.

املقر اال تم عي : 15 ش 8ع األبط ل 

شقة 4 أكدال - الرب ط.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة ب لسجل التج 8ي.

تم تحديد   : الرأسم ل اال تم عي 

 111.111 بمبلغ  السهم  8أسم ل 

سهم   111 إلى  وينقسم  د8هم 

متس وي 1111 د8هم مدفوع ب لك مل 

السيد  الوحيد  للشريك  ومخصص 

الع لمي ابراهيم.

النظ م  بمقت�سى   : التسيير 

بصفة  تعيين  تم  للشركة  األس �سي 

مسير.

العلمي  السيد  الوحيد  الشريك 

الوطنية  البط قة  الح مل  ابراهيم 

.D461361 8قم

تم ب ملحكمة   : التسجيل التج 8ي 

م 18   2 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 143417.
من أ ل اإليداع والنشر

املسير

78 P
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STE DIGNITY CONSULTING
SARL AU

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
تم تأسيس شركة   2121 فبراير   14
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :
 STE DIGNITY  : التسمية 

.CONSULTING SARL AU
ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
4 ش 8ع الحوز  : 8قم  مقر الشركة 

الط ئرات الرب ط.
:  علت  اال تم عي  الهدف 
املغرب  داخل  له   هدف   الشركة 
وخ 8 ه إم  لحس به  أو لحس ب الغير 

أو ب الشراك.
والتسيير  االستش 8ة  مكت3 

للشرك ت.
تنظيم  استش 8ة،  تواصل، 
واملن سب ت  األنشطة  وتتبع  ميع 

واألحداث.
وتوزيع  نقل  كراء،  بيع،  شراء، 

 ميع أنواع املعدات.
التداول، املش 8كة في األسهم بأي 
شكل من األشك ل، في  ميع الشرك ت 
ذات األنشطة املم ثلة أو ذات الصلة.
إنش ء أو حي زة أو تأ ير أو سمسرة 
أي  أو تأ ير مع أو بدون وعد ب لبيع، 
عمل تج 8ي يتعلق بواحد أو أكثر من 

األنشطة املذكو8ة أعاله.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
مكون من 1111 حصة من فئة 111 
مقسمة  الواحدة  للحصة  د8هم 

ك لت لي :
 : خالدي  الدين  السيد  م ل 

1111حصة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
املسير :  م ل الدين خالدي.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ين ير إلى 31 ديسمبر.

بمحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
الرب ط يوم 2 م 18 2121 تحت 8قم 

.143419
79 P

STE ANTEMETA MEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئنة ب 13 زنقة تمنرتي أكدال 

الرب ط

السجل التج 8ي : 114171

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

أبريل   16 بت 8يخ  املنعقد  االستثن ئي 

مو8ن  برترن  السيد  ق م   2111

للسيد   111 أسهمه  بتفويت  ميع 

تحديث  تم  وعليه  الخطي3  ي سر 

الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2111 أكتوبر   16 بت 8يخ  التج 8ية 

تحت 8قم 97792.

80 P

STE ANTEMETA MEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئنة ب 13 زنقة تمنرتي أكدال 

الرب ط

السجل التج 8ي : 114171

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

م 18   21 االستثن ئي املنعقد بت 8يخ 

أنتميط  الشريك  تغيير  تم   2119

غروب  انتميط  ب لشريط  فيننس 

وعليه تم تحديث الق نون األس �سي 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2119 ديسمبر   25 بت 8يخ  التج 8ية 

تحت 8قم 113666.

81 P

STE ANTEMETA MEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئنة ب 13 زنقة تمنرتي أكدال 

الرب ط

السجل التج 8ي : 114171

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

أبريل   1 بت 8يخ  املنعقد  االستثن ئي 

اال تم عي  املقر  تحويل  تم   2119
زنقة األقصبي أكدال الرب ط   35 إلى 

وعليه تم تحديث الق نون األس �سي 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2119 ديسمبر   25 بت 8يخ  التج 8ية 

تحت 8قم 113666.

82 P

STE ANTEMETA MEA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

الك ئنة 35 زنقة القلصدي أكدال 

الرب ط

السجل التج 8ي : 114171

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

يونيو   6 بت 8يخ  املنعقد  االستثن ئي 

بتفويت  الخطي3  ي سر  ق م   2121

أنتميط  الشريك  إلى  أسهمه   ميع 

نوعية  تبديل  تم  وعليه  غروب 

الق نونية للشريكة وتحديث الق نون 

األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية بت 8يخ 2 م 18 2121 تحت 

8قم 114645.

83 P

 STE GROUPE AFRICAIN DE

BUSINESS ET DES AFFAIRES
SA

 SURVEILLANCE SOCIETE

 ANONYME A DIRECTOIRE ET

 CONSEIL

AU CAPITAL DE 492.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : ANGLE RUE

 BAHT ET OUED SEBOU  IMM 8

N°1 AGDAL RABAT

تأسس شركة مس همة
تم تأسيس شركة تحمل الصف ت 

الت لية ب لرب ط بت 8يخ 1 ين ير 2121.

الصفة الق نونية : شركة مس همة 

مجلس  مع  اإلدا8ة  مجلس  ذات 

الرق بة.

الهدف اال تم عي : الشركة له  في 

كل من املغرب وخ 8 ه  في املج الت 

الت لية :

م 8كت  السوبر  محالت  التوزيع 

الحجم  واملتوسطة  الكبيرة  واملت  ر 

)التسليم،  به   املرتبطة  والخدم ت 

خدمة م  بعد البيع وم  إلى ذلك(.

السلع  في  ميع  التج 8ة 

االستهالكية وغيره  من املنتج ت.

في  ميع  البيع  نق ط  افتت ح 

أنح ء اململكة املغربية وتوسعه  خ 8ج 

البالد.

و ميع  الفالحية  املزا8ع  إنش ء 

األبق 8  وتربية  الز8اعة  أشك ل 

التقليدية  وغيره   والدوا ن 

واملتخصصة وأنشطة توسيع اإلنت ج 

وتسويق  وتعبئة  تجهيز   : الز8اعي 

ودعم  الز8اعية  املنتج ت  وتوزيع 

األفراد أو الشرك ت في تنفيذ املش 8يع 

الز8اعية.

أنشطة السي حة الز8اعية.

واألعم ل  والتشغيل  التصنيع 

والنقل بجميع أشك له من املنتج ت 

واملق الت وغيره  املش 8 إليه  أعاله.

في  ميع  واملش 8كة  الد8اسة 

املغربية  األسواق  أو  املن قص ت 

والدولية.

البيع  واالستيراد،  املحلي  الشراء 

واملواد  املواد  وتصدير  ميع  املحلي 

الخ م وقطع الغي 8 واألدوات واآلالت 

وغيره  الالزمة لتشغيل الشركة.

امل لية  املع مالت  وعموم ،  ميع 

أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج 8ية 

أو  مب شر  بشكل  املتعلقة  العق 8ية 

من  أو  الشركة  بموضوع  مب شر  غير 

بم   مص لحه ،  تح بي  أن  املحتمل 

أشك له  بجميع  التع ون  ذلك  في 

أو  الشرك ت  أو  املع مالت  مع  ميع 

أو  مم ثل  ك ئن  لديه   التي  الشرك ت 

ملحق.

 492.111  : الشركة  امل ل  8أ1 

2461 سهم بقيمة  د8هم مقسمة إلى 

211 د8هم للسهم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
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من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

املقر اال تم عي : زاوية بهت ووادي 

سبو، 1 شقة 1 أكدال - الرب ط.

توزيع األسهم :

النظ م  بمو 3   : التسيير 

األس �سي وعقد تعيين مجلس اإلدا8ة 

من  كل  تعيين  تم  الرق بة  ومجلس 

بفته  العم 8ي  الحميد  عبد  السيد 

8ئيس  ملجلس اإلدا8ة( والسيد الكبير 

علوي السو�سي بصفته 8ئيس  ملجلس 

الرق بة.

املحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التسجيل  8قم  الرب ط  التج 8ية 

ب لسجل التج 8ي 8قم 143261.

 84 P

BCV

مكت3 االستش 8ة الق نونية ب لرب ط

اله تف : 15.37.29.54.11

STE CRD CUTTING MAROC
SARL

RC n°  129663

ش.ذ.م.م.

برأسم ل : 111.111 د8هم

بمقت�سى الق نون األس �سي املؤ8خ 

قد تم تأسيس   2121 فبراير   21 في 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :

 STE CRD CUTTING  : التسمية 

.MAROC

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

الطب عة   : اال تم عي  الهدف 

الع مة،  الطب عة  أعم ل  والتقطيع، 

وبيع  شراء  واإلعالنيةـ  املعلوم تية 

لوازم املك ت3 وأث ث املك ت3.

8أ1 امل ل : 111.111 د8هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

زنقة   76  : اال تم عي  املقر 

اسكيكينة شقة 8قم 1 تم 8ة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  العبدي  بشرى  السيدة 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2121 2 م 18  االبتدائية لتم 8ة يوم 

8قم السجل التج 8ي 129663.

85 P

STE SOGER RHIT

SARL

RC n°  143465

ش.ذ.م.م.

برأسم ل : 51.111 د8هم

بمقت�سى الق نون األس �سي املؤ8خ 

قد تم تأسيس   2121 فبراير   11 في 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :

.STE SOGER RHIT : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

إدا8ة املب ني،   : الهدف اال تم عي 

البستنة، الحراسة وأعم ل أخرى.

8أ1 امل ل : 51.111 د8هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

الحسن  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 

الث ني إق مة مريم الشقة ب 2 أكدال 

الرب ط.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

غير  ملدة  بلم �سي  غيثة  السيدة 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لرب ط يوم 2 م 18 2121 

8قم السجل التج 8ي 143465.

86 P

ATTANOUB
SARL

شركة صيدلية
ش 8ع التنوب سكتو8 5 بلوك د 11 

حي الري ض، الرب ط
بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
12 ديسمبر 2111 تم تحويل الشكل 
الق نوني من شخص ذاتي إلى شركة 
ش.م.م  املحدودة  املسؤولية  ذات 
بشريك واحد ذات املواصف ت الت لية :

 Pharmacie : - االسم التج 8ي   1
.Attanoub SARL

2 - النش ط التج 8ي : صيدلية.
ش 8ع   : التج 8ي  العنوان   -  3
حي   11 د  بلوك   5 سكتو8  التنوب، 

الري ض، الرب ط.
املدة : 99 سنة.

د8هم   531.111  : الرأسم ل   -  4
حصة   5311 حيث أنه  موزعة على 

كله  لف ئدة السيدة سلوى الرغ ي.
الرغ ي  السيدة   : التسيير   -  5
سلوى املسيرة الوحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة.
وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
 11513 التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

بت 8يخ 21 ديسمبر 2111.
87 P

PSA SERVICES MAROC
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 
ذات شريك وحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقر الشركة : 1111، ش 8ع القد1، 
ك زا نيرشو8 ب 8ك شو8 22 بالطو 311 

 و312 سيدي معروف، 
الدا8 البيض ء

1.ت الدا8 البيض ء 8قم 431577
السيد  ون  الستق لة  تبع  
كريسطوف كيم 8 من مه مه كمسير 
وبمو 3   2119 سبتمبر   16 بت 8يخ 
بنفس  الوحيد  الشريك  قرا8ات 
سمير  السيد  تعيين  تم  الت 8يخ، 
شرف ن مزداد في 21 أغسطس 1967 
فرن�سي الجنسية والس كن بك زا كرين 
الدا8  بوسكو8ة،   417 فيال  توين، 

مدة  منه عن  وبدال  عوض   البيض ء 

غير محدودة.

تم إنج ز اإليداع الق نوني بكت بة 

في  البيض ء  الدا8  بمحكمة  الضبط 

 731171 تحت 8قم   2121 ين ير   17

في  املنجز  التج 8ي  السجل  وتعديل 

نفس اليوم.
عن إعالن، املسير

88 P

 JACOBS ENGINEERING

INTERNTAIONAL

SA

شركة مس همة

8أسم له  : 5.111.111 د8هم

 مقر الشركة : تجزئة التوفيق، 

عم 8ة 5 زينيت ميلينيوم، سيدي 

معروف، الدا8 البيض ء

1.ت الدا8 البيض ء 8قم 346557

أالن  السيد  الستق لة  تبع  

ق م  سيو8ايث من مه مه كمتصرف، 

مجلس اإلدا8ة بت 8يخ 21 أبريل 2119، 

املسجل ب لدا8 البيض ء بتعيين السيد 

م 18   11 في  مزداد  محسين  عديل 

والس كن بزنقة العلويين ك ي   1973

8قم 9 بهرهو8ة، عوض  وبدال منه.

قر8 الجمع الع م املختلط املنعقد 

تم  والذي   2119 يونيو   19 بت 8يخ 

ب لدا8  كذلك  محضره  تسجيل 

البيض ء ب ملص دقة على هذا التعيين 

اآلتيين  املتصرفين  وك الت  وتجديد 

الس دة عبد اإلاله بوزي ن ومحمد   :

 عفر قب ج وع دل محسين إلى غ ية 

الجمع الع م الع دي الذي سيبت في 

سيتم  التي  امل لية  السنة  حس ب ت 

إقف له  في 31 ديسمبر 2124.

نه ية  على  ب إلشه د  ق م  أنه  كم  

وك لة املتصرف و8ئيس مجلس اإلدا8ة 

وبتعيين  املالح  العزيز  عبد  السيد 



3379 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

في  املزداد  الق �سي  سفي ن   السيد 
بكولف  املقيم   ،1976 سبتمبر   13
الخضراء  املدينة   327 فيال  سيتي 
بوسكو8ة الدا8 البيض ء عوض  وبدال 
مجلس  ق م  متصرف،  بصفة  منه 
 2119 يونيو   19 في  املنعقد  اإلدا8ة 
بتعيينه  البيض ء  ب لدا8  واملسجل 
إلى  والكل  اإلدا8ة.  مجلس  كرئيس 
الذي  الع دي  الع م  الجمع  غ ية 
سيبت في حس ب ت السنة امل لية التي 

سيتم إقف له  في 31 ديسمبر 2124.
كم  أنه ق م بتجديد وك لة املدير 
السيد هش م قب ج واإلشه د  الع م، 
 Jacobs ل  الدائم  املمثل  تغيير  على 
مس همة،  شركة   Engineering SA

أي السيد سفي ن الق �سي.
الع م  الجمع  نفس  ق م 
 JESA إلى  الشركة  تسمية  بتعديل 
شركة   INTERNATIONAL SA

مس همة.
من   2 البند  تعديل  تم  وهكذا، 
األمر  يقتضيه  مل   األس �سي  النظ م 
وتمت املوافقة على النظ م األس �سي 
 2119 يونيو   19 بت 8يخ  املحين 

املسجلين كذلك ب لدا8 البيض ء.
لهذه  الق نوني  اإليداع  إنج ز  تم 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  العقود 
بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 
27 فبراير 2121 تحت 8قم 732453 
وتغيير السجل التج 8ي في نفس اليوم.
89 P

OFAINA CONSEILS
SARL AU

ش.م.م ذات شريك وحيد
8أسم له  : 11.111 د8هم

 مقر الشركة : ش 8ع الز8قطوني، 
8قم 219، إق مة البردعي، الط بق 

 األول، شقة 8قم 1، 21111 
الدا8 البيض ء

1.ت الدا8 البيض ء 8قم 455115
مستخلص من الق نون األس �سي

تأسيس
في  مؤ8خ  عرفي  عقد   حس3 
تم  البيض ء  ب لدا8   2121 ين ير   16
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

على  املتوفرة  وحيد،  شريك  ذات 

املميزات الت لية :

.OFAINA CONSEILS : التسمية

الرأسم ل : 11.111 د8هم.

السيد أونكون   : الشريك الوحيد 

نتوتوم تينو، املزداد في 6 م 18 1913 

من  نسية  )الك بون(  بيلبروفيل 

السفر  لجواز  الح مل  ك بونية، 

ب  والق طن   14GA11545 8قم 

BP21175 ليبروفيل - الك بون.

ش 8ع الز8قطوني،   :  مقر الشركة 

الط بق  البردعي،  إق مة   ،219 8قم 

األول، شقة 8قم 1،  الدا8 البيض ء.

يهدف غرض   : الغرض املختصر 

املغرب  في  سواء  األس �سي  الشركة 

أو  الخ ص  ب سمه   الخ 8ج،  في  أو 

لحس ب األغي 8 إلى :

التنظيم  االستش 8ة،  املشو8ة، 

وفي  األنشطة  تنمية  في  والنصيحة 

استراتيجية االستثم 8 ؛

التكوين في هذه املواد ؛

تنمية األنشطة التج 8ية.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

ب لسجل التج 8ي.

أونكون  السيد  يم 18   : املسير 

نتوتوم تينو، املزداد في 6 م 18 1913 

من  نسية  )الك بون(  بيلبروفيل 

السفر  لجواز  الح مل  ك بونية، 

ب  والق طن   14GA11545 8قم 

BP21175 ليبروفيل - الك بون تسيير 

الشركة بدون تحديد املدة.

لدى  الق نوني   اإليداع  إنج ز  تم 

البيض ء  ب لدا8  التج 8ية  املحكمة 

بعن ية املركز الجهوي لالستثم 8ات.

تم تقييد الشركة ب لسجل التج 8ي 

 2121 ين ير   31 في  البيض ء  ب لدا8 

تحت 8قم 455115.
عن إعالن، املسير

90 P

 SHANAH INVESTMENTS

MAROC
SARL AU

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد

8أسم له  : 11.111 د8هم

 مقر الشركة : ش 8ع الز8قطوني، 

8قم 219، إق مة البردعي، الط بق 

 األول، شقة 8قم 1، 21111 

الدا8 البيض ء

1.ت الدا8 البيض ء 8قم 454125

مستخلص من الق نون األس �سي
تأسيس

في  مؤ8خ  عرفي  عقد   حس3 

26 ديسمبر 2119 ب لدا8 البيض ء تم 

املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

على  املتوفرة  وحيد،  شريك  ذات 

املميزات الت لية :

 SHANAH  : التسمية 

.INVESTMENT MAROC

الرأسم ل : 11.111 د8هم.

بونكو  السيد   : الوحيد  الشريك 

 9 املزداد في  فالنت ن نو8دين إيدوا8، 

1992بمدينة نويي سو8 سين  م 18 

)فرنس ( من  نسية ك بونية، الح مل 

 13GA11312 8قم  السفر  لجواز 

 23123 البريد  بصندوق  والس كن 

ليبروفيل - الك بون.

ش 8ع الز8قطوني،   :  مقر الشركة 

الط بق  البردعي،  إق مة   ،219 8قم 

األول، شقة 8قم 1،  الدا8 البيض ء.

يهدف غرض   : الغرض املختصر 

املغرب  في  سواء  األس �سي  الشركة 

أو  الخ ص  ب سمه   الخ 8ج،  في  أو 

لحس ب األغي 8 إلى :

تنمية األنشطة التج 8ية ؛

مب شرة  مش 8كة  على  الحصول 

الشرك ت  في  ميع  مب شرة  غير  أو 

الوا 3 إحداثه  أو املتوا دة مسبق  

عن طريق االكتت ب في الرأسم ل أو 

بصفة  سندات،  اقتن ء  طريق  عن 

مس هم أو شريك ؛

الحصول على مص لح كيفم  ك ن 

شكله  في  ميع العملي ت أو املق والت 

مهم  ك ن غرضه  ؛

تسيير وتفويت املس هم ت وتسيير 

محفظة ؛

مق يضة  ميع  أو  بيع،  شراء، 

الشركة  وحقوق  املنقولة  القيم 

وحصص الفوائد.

املدة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

ب لسجل التج 8ي.

إن السيد أوسيني أوس    : املسير 

في  املزداد  أ،  سيث،  موب،  أبدول، 

21 أبريل 1991 بليبروفيل )الك بون( 

لجواز  الح مل  الجنسية،  ك بونية 

والس كن   17GA12111 السفر 8قم 

برقم ص.ب 456 ليبروفيل - الك بون 

بدون  الشركة  إدا8ة  تسيير  يم 18 

تحديد املدة.

لدى  الق نوني   اإليداع  إنج ز  تم 

البيض ء  ب لدا8  التج 8ية  املحكمة 

بعن ية املركز الجهوي لالستثم 8ات.

تم تقييد الشركة ب لسجل التج 8ي 

 2121 ين ير   29 في  البيض ء  ب لدا8 

تحت 8قم 454125.
عن إعالن، املسير

91 P

 PAPRIKA

 شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد

8أسم له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي : الدا8 البيض ء 

31، زنقة محمد حديقي، الط بق 

األ8�سي، مع 8يف

بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2121 فبراير   3

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الخص ئص  تحمل  والتي  الوحيد 

الت لية :

.PAPRIKA : التسمية

الهدف : الطب عة والو8اقة.
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البيض ء،  الدا8   : املقر اال تم عي 

الط بق  حديقي،  محمد  زنقة   31

األ8�سي، مع 8يف.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم.

وملدة  الشركة  تسيير   : التسيير 

غير محدودة من طرف السيد محمد 

التعريف  لبط قة  الح مل  اوت غني، 

.BJ214516 الوطنية 8قم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 732561.
للنسخة واإلش 8ة

92 P

 RAFAHY SERVICE BUREAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك واحد

والتي تحمل الخص ئص الت لية :

الهدف اال تم عي :

بيع وشراء اللوازم املكتبية ؛

بيع وشراء األ هزة املعلوم تية ؛

أشغ ل الطب عة.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة مملوكة 

للسيد يوسف 8حموني.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

 ،43 عم 8ة   : اال تم عي  املقر 

زنقة اكلم ن سيدي علي،   ،22 شقة 

أكدال، الرب ط.

املسير : يوسف 8حموني.

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143351

93 P

 HB MAT
ش.م.م ش.و

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

شريك وحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم

 مقره  اال تم عي : تجزئة ص بي، 

8قم 119، لعي يدة، سال

تغيير املقر اال تم عي
بت 8يخ 21 ين ير 2121 قر8 السيد 

في  الوحيد  الشريك  بوعزة  هدي 

شركة HB MAT م  يلي :

نقل املقر اال تم عي للشركة من : 

لعي يدة، سال   ،11 تجزئة ص بي 8قم 

تجزئة   : الك ئن ب  الجديد  املقر  إلى 

ص بي 8قم 157، حي النهضة، لعي يدة 

سال.

تغيير بنود الق نون األس �سي.

إتم م  أ ل  من  التفويض 

اإل راءات الالزمة.

تم اإليداع الق نوني ملحضر الجمع 

الع م االستثن ئي ب ملحكمة االبتدائية 

تحت   2121 فبراير   26 بت 8يخ  بسال 

8قم 164.

94 P

شركة ميتين بوانت موروكو 

ترانسبور
شركة مس همة

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ في   -  I

شركة  تأسيس  تم   2119 ين ير   11

ترونسبو8«  مو8وكو  نوانت  »ميتين 

شركة مس همة ب لخص ئص الت لية :

1 - التسمية : »شركة ميتين نوانت 

مو8وكو ترونسبو8«.

السي حي  النقل   : الهدف   -  2

املتعلقة  الخدم ت  الغير،  لف ئدته  

املواد  بيع  شراء،  السي حي،  ب لنقل 

وبصفة  السي حي  ب لنقل  املتعلقة 

ع مة  ميع العملي ت املنقولة امل لية 

التي من شأنه   والتج 8ية  الصن عية 

تطوير نش ط الشركة.

3 - املدة : 99 سنة.

4 - املقر اال تم عي : عم 8ة أطلس 

الغرابي، ش 8ع عبد الكريم الخط بي، 

كيليز، مراكش.

 311.111  : 8أسم ل الشركة   -  5

د8هم مقسم إلى 3111 سهم قيمة كل 

سهم 111 د8هم مكتتبة نقدا ومحر8ة 

إلى كل من شركة  ب لك مل ومسندة 

 MEETING POINT MOROCCO

 JOUNI السيد  سهم،   2995

السيد  سهم ن،   )KHALED (2

 DIETMAR KONRAD GUNZ

 ANDREA السيدة  سهم واحد،   )(1

السيد  واحد،  سهم   )GUNZ (1

 SAYED HASAN MAHMOOD

JAAFAR SHARAF (1( سهم واحد.

6 - مجلس اإلدا8ة :

تعيين السيد خ لد  وني كرئيس 

مجلس اإلدا8ة وذلك طيلة مدة مه مه 

كمتصرف.

تعيين السيد عص م شوقي كمدير 

ع م للشركة.
التج 8ي  ب لسجل  التسجيل  تم 

بت 8يخ  بمراكش  التج 8ية  ب ملحكمة 

21 م 18 2119 تحت 8قم 95411.
لإلش 8ة والنشر

95 P

TELECOM 4U
 SARL AU

بمقت�سى  مع ع م استثن ئي حر8 في 

الرب ط 24 فبراير 2121 قر8 الشريك 

 TELECOM 4U للشركة  الوحيد 

ش.م.م ذات الشريك الوحيد م  يلي :

طرف  من  حصة   1111 تفويت 

السيد  ه د  إلى  ي سر  عزيم  السيد 

واكريم.

من  ي سر  عزيم  السيد  استق لة 

منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد  ه د واكريم كمسير 

وحيد للشركة.
تعديل املواد 6، 7، 13 من الق نون 

األس �سي للشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 
ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

114641 بت 8يخ 2 م 18 2121.
96 P

IRFED AUTO
SARL AU

في  محر8  عرفي  عقد   بمقت�سى 
نظ م  تكوين  تم   2121 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  أس �سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :
.IRFED AUTO : التسمية

الهدف : تم 18 الشركة األهداف 
الت لية :

الجديدة  السي 8ات  استيراد 
واملستعملة ؛

االستيراد والتصدير ؛
استيراد معدات اإلسع ف والعت د.
الشقة ب لط بق   : املقر اال تم عي 
 94 العم 8ة   5 الواقع ب 8قم  األول، 

زنقة ن بولي، املحيط، الرب ط.
 11.111  : اال تم عي  امل ل  8أ1 
د8هم مقسم إلى 111 حصة قيمة كل 

واحدة 111 د8هم.
التسيير : تم تعيين السيدة ف طمة 
التعريف  لبط قة  الح ملة  انيرف د، 
كمسيرة   AB216929 8قم  الوطنية 

وحيدة للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني  امللف 
ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

السجل التج 8ي 143511.
97 P

TO SERVICES
SARL AU

استثن ئي  ع م  بمقت�سى  مع 
 2121 فبراير   24 الرب ط  في  حر8 
 TO« للشركة  الوحيد  الشريك  قر8 
الشريك  ذات  ش.م.م   »SERVICES

الوحيد م  يلي :
طرف  من  حصة   1111 تفويت 
السيد  ه د  إلى  ي سر  عزيم  السيد 

واكريم.
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من  ي سر  عزيم  السيد  استق لة 

منصبه كمسير للشركة.

تعيين السيد  ه د واكريم كمسير 

وحيد للشركة.

من   13 و   7 و   6 املواد  تعديل 

الق نون األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

م 18   2 بت 8يخ   114649 تحت 8قم 

.2121

98 P

YNM CAR
SARL

ي ن م ك 8 ش.م.م

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 

د8هم

املقر اال تم عي : 36 دوا8 ف طنة 

الط بق األ8�سي 441 ابن خلدون 

عين عتيق الصخيرات تم 8ة 12111

تأسيس شركة
املؤ8خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بت 8يخ 5 فبراير 2121 قد تم تأسيس 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

والتي تحمل الخص ئص الت لية :

التسمية : YNM CAR SARL ي ن 

م ك 8 ش.م.م.

ذات  الشركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

الهدف اال تم عي : كراء السي 8ات 

بدون س ئق.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

موزعة على :

السيد محمد نصر هللا نصري ب 

334 حصة.

السيد مع د نصري : 333 حصة.

السيد يونس ق بيل : 333 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

دوا8 ف طنة   36  : املقر اال تم عي 

الط بق األ8�سي 441 ابن خلدون عين 

عتيق الصخيرات تم 8ة 12111.

مسير  تعيين  سيتم   : التسيير 

غير  لفترة  الحق  وقت  في  الشركة 

محدودة في محضر الجمع الع م.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

.R.C 129665 بتم 8ة تحت 8قم

99 P

 MOROCCAN INGENUITY

 OF TECHNICAL

INSTALLATIONS
SARL AU

 11 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

فبراير 2121 تم تأسيس الشركة ذات 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي تتميز بم  يلي :

 : اال تم عية  التسمية 

 MOROCCAN INGENUITY OF

.TECHNICAL INSTALLATIONS

الهدف اال تم عي : 1 - الد8اس ت 

والتدفئة  الهواء  لتكييف  واملنشآت 

والتهوية.
21 زنقة أكلم ن   : املقر اال تم عي 

أكدال   2 8قم  شقة  علي  سيدي 

الرب ط.
د8هم   11.111  : 8أسم ل الشركة 

مكون من 111 حصة :

السيد حمزة ولد ايت ب حم د ب 

111 حصة.

املدة : 99 سنة.

ولد  حمزة  السيد   : التسيير 

ايت ب حم د مسير للشركة ملدة غير 

محدودة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
8قم السجل التج 8ي 143211.

ب ملكت3  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 الجهوي لالستثم 8 بت 8يخ 

.2121

100 P

STE FAMILI PRIX TRAVAUX
SARL AU

املوقع  الخ ص  العقد  بمو 3 

لقد  بت زة،   2121 ين ير   17 بت 8يخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

الوحيد ذي  الشريك  املحدودة ذات 

الخص ئص الت لية :

 STE FAMILI شركة   : التسمية 

.PRIX TRAVAUX SARL AU

عم 8ة شنتوف   : اال تم عي  املقر 

ت زة  الحسني  حي   2 الشقة   112

الجديدة.

غرضه  ب ملغرب   : غرض الشركة 

والخ 8ج.

 - والبن ء  املختلفة  األشغ ل 

العمومية  واملرافق  األسواق  كراء 

)AMODIATEUR( املح دث ت.

محدد في مبلغ   : 8أسم ل الشركة 

 1111 على  مجزأ  د8هم   111.111

حصة وه ته الحصص مجزأة ك لت لي :

اد8يس السجعي : 1111 حصة.

املجموع : 1111 حصة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد اد8يس السجعي.

املدة : 99 سنة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

لقد تم اإليداع الق نوني للشركة 

 27 ب ملحكمة االبتدائية بت زة بت 8يخ 

فبراير 2121 تحت 8قم 141.
توقيع : املح س3

101 P

CALL SERVICES
SARL AU

إعالن متعلق ب لحل املسبق للشركة
الع دي  الغير  القرا8  ملحضر  تبع  

 CALL لشركة  الواحد  للشريك 

ذات   SERVICES SARL AU

املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد 

املنعقد يوم 13 ديسمبر 2119، تقر8 

م  يلي :

الحل املسبق للشركة.

مينت،  بيير  يوه ن  السيد  تعيين 

8قم  التسجيل  لشه دة  الح مل 

ب لرب ط،  الق طن   ،A121514

 1 8قم  شقة  الربيع،  أم  زنقة   21

أكدال كمصفي للشركة خالل مدة 

التصفية.

مقر التصفية : الرباط، 33 زنقة 

ورغة، أكدال.

اإليداع  تم   : القانوني  اإليداع 

الضبط  كتابة  لدى  القانوني 

باملحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17 

فبراير 2020 تحت رقم 104445.

التعديلي  التصريح  إيداع  تم 

بتاريخ  بالرباط  التجارية  باملحكمة 

 1102 رقم  تحت   ،2020 فبراير   17

بالسجل الترتيبي.
للتلخيص والنشر

التسيير

102 P

SAN LUCA MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

إعالن عن تأسيس
خ صة  8سمية  وثيقة  بمو 3 

بت 8يخ 24 ين ير 2121 ب لدا8 البيض ء 

تتسم  ش.م.م  الشركة  إنش ء  تم 

ب لخص ئص الت لية :

.SAN LUCA MAROC : التسمية
الحرية  زنقة   11  : الشركة  مقر 

الدا8   5 الشقة 8قم  الث لث  الط بق 

البيض ء.

املع مالت   : اال تم عي  الهدف 

العق 8ية بكل أنواعه .

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  ينقسم  د8هم   111.111

حصة ب 111 د8هم للواحدة.

توزع كم  يلي :

 SAN LUCA MAROC : شركة 

111.111 د8هم.

السيد  يتولى   : اإلدا8ة 

تسيير   DALL’OGLIO MARCO

مديرا  عين  حيث  الشركة  وإدا8ة 

وحيدا ملدة غير محدودة.
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من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  يتم 

البيض ء  ب لدا8  لالستثم 8  الجهوي 

ب لسجل  مسجلة  الشركة  أن  حيث 

التج 8ي تحت 8قم : 457295.

103 P

MONTE GRANDE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة

إعالن عن تأسيس
خ صة  8سمية  وثيقة  بمو 3 

ب لدا8   2121 فبراير   11 بت 8يخ 

ش.م.م  الشركة  إنش ء  تم  البيض ء 

ب لخص ئص  تتسم  وحيد،  وبشريك 

الت لية :

 MONTE GRANDE  : التسمية 

.MAROC

الحرية  زنقة   11  : الشركة  مقر 

الدا8   5 الشقة 8قم  الث لث  الط بق 

البيض ء.

الهدف اال تم عي : نش ط تج 8ي : 

االستيراد / التصدير.

وتمثيل الشرك ت األ نبية.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  ينقسم  د8هم   111.111

حصة ب 111 د8هم للواحدة.

توزع كم  يلي :

 MONTE  : التج 8ية  الشركة 

 111.111  :  GRANDE MAROC
د8هم.

السيد  يتولى   : اإلدا8ة 

تسيير   DALL’OGLIO MARCO

مديرا  عين  حيث  الشركة  وإدا8ة 

وحيدا ملدة غير محدودة.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  يتم 

البيض ء  ب لدا8  لالستثم 8  الجهوي 

ب لسجل  مسجلة  الشركة  أن  حيث 

التج 8ي تحت 8قم : 457211.

104 P

PAMPA VOYAGE
ب مب  أسف 8 املغرب

العنوان : 219 عم 8ة   سم ش 8ع 

محمد الخ مس 8قم 35  ليز مراكش

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

أبريل   27 غير الع دي املنعقد بت 8يخ 
بقبول  الشرك ء  قر8  ميع   2119

بيع األسهم الذي تم على التوالي بين 

 BLONDIAU( آني  بلونديو  السيدة 

 11.111 عن  تخلت  التي   )ANNIE

ف طمة  داد  السيدة  لف ئدة  سهم 

.(DAD FATIMA ZAHRA( الزهراء

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج 8ية  املحكمة  ضبط  كت بة 

بمراكش يوم ف تح يونيو 2119 تحت 
8قم 41451.

105 P

 JINAN HABITAT
SARL

 ن ن أبيط  ش.م.م

برأسم ل 111.111 د8هم

عند نيدوم ش.م.م. ش.و في الرب ط، 

ديو8 الج مع، ش 8ع الحسن الث ني، 

عم 8ة بد8، 8قم 411، الشقة 5

I.C.E. n° 002419807000046

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 12 بت 8يخ  مؤ8خ  عرفي  بعقد 

فبراير 2121 ومسجل ب لرب ط بت 8يخ 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   25

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

خص ئصه  ك لت لي :

التسمية : » ن ن أبيط « ش.م.م

اعزاز،  نبيلة  السيدة   : الشرك ء 
.AB164415 ب.و. 8قم

السفي ني،  مراد  محمد  السيد 
.AB67112 ب.و. 8قم

اإلنع ش   : الشركة  أهداف 

العق 8ي.

نيدوم  عند   : اال تم عي  املقر 

ديو8  الرب ط،  في  ش.و  ش.م.م. 

الج مع، ش 8ع الحسن الث ني، عم 8ة 
بد8، 8قم 411، الشقة 5.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة ب لسجل التج 8ي.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

بين  ب لتس وي  موزعة  د8هم   111

السيدة نبيلة اعزاز والسيد  الشرك ء 

 511 بمعدل  محمد مراد السفي ني، 

حصة لكل شريك.

نبيلة  السيدة  عينت   : التسيير 

 ،AB164415 8قم  ب.و.  اعزاز، 

ملدة  الشركة  وتسيير  لتمثيل 

ك فة  إعط ئه   مع  محدودة  غير 

من   15 للفصل  تبع   الصالحي ت 

الق نون األس �سي.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

األ8ب ح : 5% مخصصة لالحتي طي 

الق نوني والب قي يقسم على الشرك ء 

حس3 حصصهم.

تسجيل  تم   : التج 8ي  السجل 

ملدينة  التج 8ي  ب لسجل   الشركة 

الرب ط تحت 8قم 143539.
مقتطف وبي ن لإلشه 8

106 P

CYCLE MED

تأسيس شركة
CYCLE MED : اسم الشركة

الصفة الق نونية : ش.م.م ش.و.

 27  : ت 8يخ تسجيل العقد العرفي 

فبراير 2121 بسال.

إع دة تدوير   : الهدف اال تم عي 

النف ي ت.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة :

 1111  : لحميرات  محمد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

املقر اال تم عي : حي السالم بلوك 

8قم 173 سال.

التسيير : محمد لحميرات.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.31261

107 P

MYSR LITIJARA

تأسيس شركة

MYSR LITIJARA : اسم الشركة

الصفة الق نونية : ش.م.م ش.و.

 27  : ت 8يخ تسجيل العقد العرفي 

فبراير 2121 بسال.

التج 8ة   : اال تم عي  الهدف 

منتو  ت  مختلف  في  والتصنيع 

النظ فة الصحية.

االستيراد والتصدير.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة :

 : السيد موالي عبد االله املصلي 

1111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

الدا8   96 8قم   : اال تم عي  املقر 

الحمراء ش 8ع محمد الخ مس سال.

التسيير : موالي عبد االله املصلي.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.31267

108 P



3313 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

STE RYADI GROUPE IMMO
SARL

ت سيس شركة
 7 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم  ب لدا8البيض ء   2121 فبراير 

وضع الق نون االس �سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الخص ئص 

الت لية :

 RYADI GROUPE  : التسمية 

.IMMO

محدودة  شركة   : الشركة  نوع 

املسؤولية.

 ALLEE  23   : اال تم عي  املقر 

 DES CITRONIER AIN SEBAA

.CASABLANCA

في  كهدف  له   الشركة   : الهدف 

املغرب أو خ 8 ه.

مطو8  عق 8ي وتج 8ة ع مة.

وبشكل أكثر عمومية، أي االو8اق 

امل لية أو العق 8ات أو املع مالت امل لية 

املتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 

قد  حيث  أعاله  املذكو8ة  ب الشي ء 

يكون لص لح تطوير الشركة.

تم تعيين السيد هش م   : التسيير 

8ي �سي كمسير.

 111.111 : حدد في مبلغ  8أسم ل 

د8هم مقسم الى 1111 حصة من فئة 

111 د8هم للحصة الواحدة ومقسم 

ك لت لي :

 541... 8ي �سي  هش م  السيد 

حصة.

 111  ..... ملحرك  غيثة  السيدة 

حصة.

 91  .... 8ي �سي  صوفي   االنسة 

حصة.

 91  .... 8ي �سي  سليم ن  السيد 

حصة.

 91..... 8ي �سي  إلي 1  السيد 

حصة.

 91  ....... 8ي �سي  أيوب  السيد 

حصة .

بكت بة  الق نوني   االيداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

فبراير   17 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

2121، تحت 8قم 731915.

109 P

 STE ETABLISSEMENT

PAQUET AFRIQUE
السجل التج 8ي 8قم : 11 بأك دير

 23 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية  قر8ت   ،2119 ديسمبر 

الع مة املنعقدة بمث بة الجمع الع م 

املسم ة  الشركة  لشرك ء  االستثن ئي 

 ETABLISSEMENT PAQUET

براسم ل  ش.م.م.،   ،AFRIQUE

مقره   الك ئن  د8هم،   511.111

املين ء   ،11 8قم  بقعة  بأك دير، 

الجديد، م  يلي :

 HUBERT السيد  وف ة  مالحضة 

 ،  LOUIS ARMAND ALLEON

بت 8يخ 1 نونبر 2111.

وتبع  لوف ة السيد املذكو8 أعاله 

عقد  وحس3   2111 نونبر   1 بت 8يخ 

سيتم  الشركة  8اسم ل  ف ن  اال8اثة 

توزيعه على و8ثة املرحوم على الشكل 

الت لي :

 BERNADETTE السيدة  زو ته 

 NICOLE MARIE ANTOINETTE

ALLEON : 1251 حصة ا تم عية.
 VALERIE MARIE السيدة 

  MADELEINE MICHELE ALLEON

1250 : حصة ا تم عية.

الشركة  تسيير  ب لت لي  وسيتم 

من طرف السيد نيه م أحمد املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة.

االس �سي  الق نون  تعديل  كم  

للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

بأك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

تحت 8قم   ،2121 فبراير   14 بت 8يخ 

.19596
للخالصة والبي ن

110 P

STE MARITIME D’AGADIR

السجل التج 8ي 8قم : 32221 

بأك دير

 23 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية  قر8ت   ،2119 ديسمبر 

الع مة املنعقدة بمث بة الجمع الع م 

املسم ة  الشركة  لشرك ء  االستثن ئي 

ش.م.م.،   ،MARITIME D’AGADIR

د8هم،   1.611.111 براسم ل 

ش 8ع محمد  بأك دير،  الك ئن مقره  

الخ مس، م  يلي :

 HUBERT السيد  وف ة  مالحضة 

 ،  LOUIS ARMAND ALLEON

بت 8يخ 1 نونبر 2111.

املذكو8  السيد  لوف ة  وتبع  

وحس3   2111 نونبر   1 أعاله بت 8يخ 

الحصص  مجموع  ف ن  اال8اثة  عقد 

 321 بنسبة  واملقد8ة  اال تم عية 

في   يمتلكه   والتي  ا تم عية  حصة 

8اسم ل الشركة سيتم توزيعه  على 

و8ثة املرحوم على الشكل الت لي :

 BERNADETTE السيدة  زو ته 

 NICOLE MARIE ANTOINETTE

ALLEON : 161  حصة ا تم عية.

 VALERIE MARIE السيدة 

   MADELEINE MICHELE ALLEON

160 : حصة ا تم عية.

الشركة  تسيير  ب لت لي  وسيتم 

من طرف السيد نيه م أحمد املسير 

الوحيد للشركة ملدة غير محدودة.

االس �سي  الق نون  تعديل  كم  

للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

بأك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   ،2119 يوليو   14 بت 8يخ 

.42149
للخالصة والبي ن

111 P

 STE GALICIA MARRUECOS

IMPORT EXPORT
السجل التج 8ي 8قم : 31759 

بأك دير

 2 بت 8يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

الشريك  محضر  قر8   ،2119 نونبر 

 GLACIA املسم ة  للشركة   الوحيد 

 MARRUECOS IMPORT

براسم ل،  ش.م.م.   ،EXPORT

مقره   الك ئن  د8هم،   111.111

»االئتم نية  شركة  عند  بأك دير، 

ش 8ع  أومليل،  عم 8ة  املع صرة«، 

الحسن الث ني، م  يلي :

اعالن الحل املسبق للشركة مند 

ت 8يخ 31 ديسمبر 2119.

غ سيي،  بيير  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

أك دير   : تحديد مقر التصفية في 

الث ني  ش 8ع الحسن  عم 8ة أومليل، 

عند االئتم نية املع صرة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

بأك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   ،2121 ين ير   22 بت 8يخ 

.19291
للخالصة والبي ن

112 P

STE JEREMIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

السجل التج 8ي 8قم : 2233 بأك دير

 2 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  محضر  قر8   ،2119 أكتوبر 

الشركة  لشرك ء  االستثن ئي  الع م 

براسم ل  ش.م.،   ،JEREMIE املسم ة 

مقره   الك ئن  د8هم،   1.311.111

بأك دير، محج الخرطوم، م  يلي :

بمبلغ  الشركة  8اسم ل  تخفيض 

الغ ء  طريق  عن  د8هم   1.311.111

فئة  من  ا تم عية  حصة   13.111

د8هم للحصة وذلك الستيع ب   111

السنوات  خالل  املتراكمة  الخس ئر 

الس بقة.
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الرفع من 8اسم ل الشركة بمبلغ 
بخلق  وذلك  د8هم   111.111 قد8ه 
ا تم عية  ديدة  حصة   1111
تحر8  للحصة،  د8هم   111 فئة  من 

ب لك مل نقدا عند االكتت ب.
أكتوبر   21 عرفي  عقد  بمقت�سى 
2119، لنفس الشركة، تقر8 م  يلي :

تحويل الشركة من شركة مجهولة 
الى شركة ذات مسؤولية محدودة.

تعيين السيد ك ي مسعود مراش 
غير  ملدة  للشركة  وحيدا  مسيرا 

محدودة.
تعديل الق نون االس �سي للشركة 

ليالئم التعديالت أعاله.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
بأك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت 8قم   ،2121 فبراير   11 بت 8يخ  

.19526
للخالصة والبي ن

113 P

STE  ZAINABAD IMMO
السجل التج 8ي 8قم : 11361 

بأك دير
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
محضر  قر8   ،2119 ديسمبر   31
املسم ة  للشركة   الوحيد  الشريك 
ش.م.م.   ،ZAINABAD IMMO
 111.111 براسم ل  وحيد،  بشريك 
عم 8ة  الك ئن مقره  بأك دير،  د8هم، 
ش 8ع  االول،  الط بق  النصيري، 

الجنرال الكت ني،  م  يلي :
اعالن الحل املسبق للشركة مند 

ت 8يخ 31 ديسمبر 2119.
 MARIO THIERRY تعيين السيد 
دون   ، للشركة  كمصف   ،POMA

تحديد مدة التصفية.
أك دير   : تحديد مقر التصفية في 
حي   ،22 8قم  شقة  س 8ة،  عم 8ة  

صون ب .
الضبط  بكت بة  الق نوني  االيداع 
 24 ب ملحكمة التج 8ية بأك دير بت 8يخ 

ين ير 2121، تحت 8قم 19342.
للخالصة والبي ن

114 P

 STE BEST RESTAURANT 

MAROC

السجل التج 8ي 8قم : 44711 

بمراكش

 24 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمعية  قر8ت   ،2119 ديسمبر 

الع مة املنعقدة بمث بة الجمع الع م 

املسم ة  الشركة  لشرك ء  االستثن ئي 

 ،STE BEST RESTAURAT MAROC

د8هم،   111.111 براسم ل  ش.م.م.، 

الك ئن مقره  بمراكش، اق مة م نيس 

الشقة   ،4 الط بق   ،  A بلوك  فندق، 

8قم 11، حي السماللية، م  يلي :

الحصص  تفويت  على  املوافقة 

 VIRGINIE للسيدة  اال تم عية 

.GEORGETTE NÖELLE LEROY

تفويت الحصص :

بمقت�سى عقد عرفي فوت السيد 

  RICHARD FULBRT BRAULT

مجموع  من  ا تم عية  حصة   191

991 حصة التي يمتلكه  في الشركة، 

 VIRGINIE السيدة  زو ته  لف ئدة 

.GEORGETTE NÖELLE LEROY

8أسم ل  تقسيم  تم  وب لت لي 

الشركة على الشكل الت لي :

 RICHART FULBRT السيد 

BRAULT  ..... 111 حصة ا تم عية.

 VIRGINIE GEORGETTE السيدة

NÖELLE LEROY ...... 211 حصة 

ا تم عية.

الق نون  تعديل  تم  وب لت لي 

االس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج 8ية بمراكش 

8قم  تحت   ،2121 ين ير   23 بت 8يخ 

.111519
للخالصة والبي ن

115 P

STE SOLARKECH

SARL

8اسم له  : 11.111 د8هم

مقره  اال تم عي : حي املحمدي، 

الط بق االول، 8قم ب/437 

الداودي ت مراكش

ت سيس شركة
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2121 ين ير   21 يوم  بمراكش 

لشركة  االس �سي  الق نون  وضع 

السم ت  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

 SOLARKECH شركة   : التسمية 

.SARL

د8اسة   : فعلي   املزاول  النش ط 

الكهرب ئية  والتركيب ت  املولدات 

والط قة الشمسية.

املحمدي،  حي   : اال تم عي  املقر 

437/ب  8قم  االول،  الط بق 

الداودي ت مراكش.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

 11.111  : اال تم عي  الراسم ل 

حصة   111 الى  مقسم  د8هم 

لكل  د8هم   111 فئة  من  ا تم عية 

واحدة.

التسيير : تم تعيين السيد عسيلي 

ملدة  للشركة  كمسير  الدين  صالح 

1سنة واحدة.

تخضع الشركة ب لتوقيع الوحيد 

للشركة  البنكية  الحس ب ت  وتسيير 

برادة  هش م  محمد  السيد  ب سم 

العزيزي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الق نوني 

 ،2121 فبراير   27 بت 8يخ  بمراكش 

تحت 8قم 112613.
ملخص قصد النشر

116 P

STE FAZI TRANS

SARL

مقره  اال تم عي : 8قم 31  ش 8ع 

املحيط االطل�سي، شقة 8قم 11، 

الط بق 4 حي الري ض نر س ف 1

تأسيس شركة
بف 1  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم ت سيس   ،2121 فبراير   19 بت 8يخ 

شركة ذات مسؤولية محدودة تتميز 

ب لخص ئص الت لية :

 STE FAZI  : الشركة  تسمية 

.TRANS SARL

نقل البض ئع   : الهدف اال تم عي 

أكبر  الوزن  ذات  العرب ت   بواسطة 

أو يس وي 15 طن، النقل بين املدن.

مواد البن ء ب لجملة.

ش 8ع    31 8قم    : املقر اال تم عي 

 ،11 8قم  شقة  االطل�سي،  املحيط 

الط بق 4 حي الري ض نر س ف 1.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

الت سيس النه ئي.

الى   1/1 من   : السنة املح سب تية 

12/31 من كل سنة.

مبلغ  في  محددة   : الراسم ل 

 1111 الى  مجزأ  د8هم ،   111.111

د8هم لكل حصة   111 حصة بقيمة 

موزعة ك لت لي :

عبد الغني عزيزي ... 511 سهم.

عبد املجيد الفهدي ... 511 سهم.

مجموع االسهم .... 1111 سهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد عبد الغني عزيزي.

للشركة  الق نوني  االيداع  تم 

 - بف 1  لالستثم 8  الجهوي  ب ملركز 

 M313/2121 8قم  تحت   مكن 1، 

السجل   ،2121 فبراير   27 بت 8يخ 

الضريبة   ،62177 8قم  التج 8ي 

املهنية 8قم 14212245.

117 P
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STE ZAROILI COMPTA CONSULTING

TRAVAUX DE COMPTABILITE

 SIEGE : 10 ANGLE RUE DE FES ET RUE

IBNOU EL KHATIB

اله تف  : 15.35.21.15.35

EMAIL : comptable_zaroili@hotmail.fr

STE RINOVA CASH

شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات شريك وحيد

8اسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : حي النر س  واد 

امليل ت زة

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2121 فبراير   3 بت 8يخ 

محدودة  لشركة  االس �سي  الق نون 

مسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

الخص ئص الت لية : 

 STE RINOVA CASH  : التسمية 

.SARL AU

: أشغ ل مختلفة، تحويل  الهدف 

االموال ودفع الفواتير.

8اسم ل  حدد   : الشركة  8اسم ل 

موزعة  د8هم   111.111 في  الشركة 

الى 1111 حصة ا تم عية من قيمة 

111 د8هم، وهي موزعة بشكل ك مل 

الى املس هم الوحيد.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة ابتداء من ت 8يخ ت سيسه .

عن السيد برديج عبد   : التسيير 

للشركة مع تخويله  الرحم ن مسيرا 

ب سم  للتصرف  الصالحي ت  كل 

الشركة.

: حي النر س واد  املقر اال تم عي 

امليل ت زة.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

الضبط  كت بة  لدى  الق نوني 

 26 يوم  بت زة  االبتدائية  للمحكمة 

فبراير 2121، تحت 8قم 139.
امض ء

برديج عبد الرحم ن

118 P

STE MAMAGREEN
SARL

8اسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ضهر مق تلة عين 

تمكن ي املنزل صفرو صفرو

ت سيس شركة
تم  خ ص  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 ،2121 فبراير   24 بت 8يخ  تسجيله 

مسؤولية  ذات  شركة  ت سيس  تم 

محدودة.

 STE MAMAGREEN  : التسمية 

.SARL

يتحدد موضوع   : الشركة  غرض 

الشركة في :

املواد  وتزيين  تغليف  في  مق ولة 

الفالحية.

املقر اال تم عي : ضهر مق تلة عين 

تمكن ي املنزل صفرو.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم الت سيس النه ئي.

في  محدد   : الشركة  8اسم ل 

111.111 د8هم.

يقوم بتسيير الشركة   : املتصرف 

السيد بوعالم ي سير.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

ين ير  ف تح  من  للشركة  اال تم عية 

وتنتهي في 31 ديسمبر.

االيداع الق نوني : لقد تم االيداع  

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  امللف 

 25 بت 8يخ  االبتدائية بمدينة صفرو، 

فبراير 2121.
املسير

بوعالم ي سير

119 P

 STE GSC MED
 SARL

ت سيس شركة
 11 تبع  لعقد عرفي مؤ8خ في يوم 

حيث تم وضع قوانين   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات الت لية :

: شركة ج ا1 �سي ميد  التسمية 

)ش.م.م(.

الصفة الق نونية : شركة مس همة 

ذات مسؤولية محدودة.

حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في م  يلي :

تسويق املنتج ت شبه الطبية.

في  الراسم ل  حدد   : الراسم ل 

لالكتت ب  كله   د8هم   111.111

والدفع.
زنقة   11 8قم   : اال تم عي  املقر 

 والن حي املسيرة أك دير.

99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من ت 8يخ ت سيس الشركة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

السيدة  الشركة  يدير   : االدا8ة 

لطيفة 8فقي ملدة غير محدودة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

الك دير بت 8يخ 21 فبراير 2121، تحت 
8قم 19753.

120 P

STE BLISSFUL & BEAUTIFUL
SARL

اغالق التصفية وتشطي3 نه ئي 
للشركة

الع م  الجمع  ملحضر  تبع  

 31 االستثن ئي املؤ8خ ب ك دير بت 8يخ 

2119، قر8 الشرك ء لشركة  ديسمبر 

ذات  ش.م.م.  بيوتيفل  اند  بليسفل 

د8هم،   91.111 يس وي  الرأسم ل 

افراني  زنقة ط هر  اال تم عي  مقره  
8قم 32 حي املوظفين أك دير، م  يلي :

التصفية  اغالق  املجلس  قر8 

وتشطي3 نه ئي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب ك دير بت 8يخ 21 فبراير 2121، تحت  
8قم 19752.

121 P

STE  AYA TRD SERVICES
 SARL

ت سيس شركة
 11 تبع  لعقد عرفي مؤ8خ في يوم 
حيث تم وضع قوانين   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  املس همة  الشركة 

املحدودة وذات املميزات الت لية :
دي   8 اي ت  شركة   : التسمية 

سرفيس ش.م.م.
الصفة الق نونية : شركة مس همة 

ذات مسؤولية محدودة.
حدد موضوع الشركة   : املوضوع 

في م  يلي :
مق ول في البن ء.

في  الراسم ل  حدد   : الراسم ل 
لالكتت ب  كله   د8هم   111.111

والدفع.
الث ني  الط بق   : اال تم عي  املقر 
تجزئة النج ح حي محمدي   11 8قم 

ت 8ودانت.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من ت 8يخ ت سيس الشركة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
السيد  الشركة  يدير   : االدا8ة 
والسيد  االد8ي�سي  سراج  الحسين 

نج ح اكيد8 ملدة غير محدودة.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم   
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 ،2121 فبراير   27 بت 8ودانت بت 8يخ 

تحت 8قم 122.
122 P

 STE DAMCO LOGISTICS
MAROC

شركة مجهولة االسم
8اسم له  : 6.311.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 69 زنقة 

عثم ن بن عف ن الط بق الخ مس 
الدا8البيض ء

السجل التج 8ي 8قم :  115713
الع م  الجمع  للمداوالت  تبع  
2121 حيث  ين ير   13 املنعقد بت 8يخ 

قر8 م  يلي :
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تغيير االسم اال تم عي للشركة الى 
 STE MAERSK LOGISTICS AND  :

.SERVICES MAROC
تعديل الق نون االس �سي للشركة.

اعط ء الصالحي ت.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير   17 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

2121، تحت 8قم 731115.
ملخص قصد النشر

مجلس االدا8ة

123 P

 STE MCP REAL ESTATE
 S.A

شركة مجهولة االسم
8أسم له  : 1.111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 157 ش 8ع انف  
ط بق 2 8قم 21، الدا8البيض ء

السجل التج 8ي 8قم : 449153
تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 
فبراير   5 بت 8يخ  املنعقد  الع دي 
2121، حيث قر8 املس همين م  يلي :

تعديل نش ط الشركة ك لت لي :
للشركة  الرئي�سي  النش ط  يتمثل 
هيئ ت  من  أكثر  أو  واحد  ادا8ة  في 
للرأسم ل  الجم عي  التوظيف 
الصلة  ذات  العملي ت  الى  ب الض فة 
الجم عي  التوظيف  هيئ ت  وادا8ة 
الق نوني  التشريع  ذات  للرأسم ل 
وضعته   التي  للق ئمة  وفق   االحنبي، 

الهيئة املغربية لسوق الرس ميل.
القي م  الى  ايض   الشركة  تهدف 
ب النشطة ذات الصلة وفق  للقوانين 

املعمول به .
الق نون  من   2 امل دة  تعديل 

االس �سي للشركة.
االنج ز  الصالحي ت  اعط ء 

اال راءات.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير   17 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

2121، تحت 8قم 731114.
املسير

االيداع والنشر

124 P

 STE FELLAH

 MANUFACTURING

.S.A

شركة ذات املسؤولية محدودة

8أسم له  : 7.111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : خليلي 2، زنقة 

3، 8قم 54، شقة 8قم 3 الط بق 2 

الدا8البيض ء

السجل التج 8ي 8قم : 213269

ب لدا8البيض ء

تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 

ين ير   15 بت 8يخ  املنعقد  الع دي 

شركة  الشرك ء  قر8  حيث   ،2121

 STE FELLAH MANUFACTURING

شركة محدودة املسؤولية  م  يلي :

بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

ب دم ج  وذلك  د8هم   3.111.111

الدفع  واملستحقة  الس ئلة  الديون 

الشركة  8أسم ل  ليصبح  للشرك ء، 

د8هم الى مبلغ   7.111.111 من مبلغ 

11.111.111 د8هم.

 3411 اعط ء  على  املص دقة 

بوطعم  هللا  عبد  طرف  من  حصة 

لف ئدة حفيدة يوسف بوطعم.

 611 إعط ء  على  املص دقة 

حصة من طرف مينة بخ 1 لف ئدة 

حفيده  يوسف بوطعم.

الجديد  الشريك  على  املص دقة 

يوسف بوطعم.

تعديل الق نون االس �سي للشركة.

النج ز  الصالحي ت  اعط ء 

اال راءات.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

فبراير   19 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

2121، تحت 8قم 731452.
ملخص قصد النشر

مسير

125 P

STE ETUIPLAST
شركة ذات املسؤولية محدودة
8أسم له  : 11.111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : الجم عة القروية 
اوالد ص لح، املنطقة الصن عية، 
تجزئة 125/124  الدا8البيض ء
السجل التج 8ي 8قم : 95153

ب لدا8البيض ء
تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 
ين ير   15 بت 8يخ  املنعقد  الع دي 
الشركة    الشرك ء  قر8  حيث   ،2121

م  يلي :
 21.111 اعط ء  على  املص دقة 
بوطعم  هللا  عبد  طرف  من  حصة 

لف ئدة ولده 8شيد بوطعم.
 15.111 اعط ء  على  املص دقة 
بوطعم  هللا  عبد  طرف  من  حصة 

لف ئدة ولده ابراهيم بوطعم.
 1511 اعط ء  على  املص دقة 
بوطعم  هللا  عبد  طرف  من  حصة 

لف ئدة زو ته مينة بخ ش.
الجديد  الشريك  على  املص دقة 

ابراهيم بوطعم.
تعديل الق نون االس �سي للشركة.

النج ز  الصالحي ت  اعط ء 
اال راءات.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير   19 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

2121، تحت 8قم 731453.
ملخص قصد النشر

املسير

126 P

 STE AL MARGHRIBIA
LITAJHIZ

شركة ذات املسؤولية محدودة
8أسم له  : 711.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ش 8ع أحمد الهبة 
8قم 641 املنطقة الصن عية ايت 

ملول - ايت ملول
السجل التج 8ي 8قم :13439

تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 
الع دي املنعقد بت 8يخ 15 ين ير  2121، 
: حيث قر8 الشرك ء الشركة   م  يلي 

بوطعم  8شيد  السيد  تعيين 
املزداد  املغربية  الجنسية  ذو 
 1911 يوليو   25 في  ب لدا8البيض ء 
الوطنية  التعريف  لبط قة  والح مل 
BE721194 مسيرا للشركة ملدة  8قم 

غير محدودة.
351 حصة  املص دقة على اعط ء 
لف ئدة  بوطعم  هللا  عبد  طرف  من 

ولده ابراهيم بوطعم.
تعديل الق نون االس �سي للشركة.

اعط ء الصالحي ت.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 
تحت 8قم   ،2121 فبراير   11 بت 8يخ 

.252
االيداع و النشر

مسير

127 P

STE  KENZ TAMARIS
شركة ذات املسؤولية محدودة

8أسم له  : 161.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 4 ش 8ع ام م 

مسلم الدا8البيض ء
السجل التج 8ي 8قم : 169399

تبع  ملداوالت الجمع الع م الغير 
ديسمبر    16 الع دي املنعقد بت 8يخ 
 KENZ   2119، قر8 الشرك ء الشركة

TAMARIS SARL م  يلي :
تخفيض 8اسم ل املشروع بمبلغ 
 161.111 41.111 د8هم ليصبح من 
121.111 د8هم عن طريق اع دة  الى 
للشرك ء  مملوكة  حصة   411 شراء 

بهدف الغ ئهم.
الق نون  من   6 امل دة  تعديل 

االس �سي لشركة.
21 حصة من  املص دقة على بيع 
 COGEFIN MAROC شركة  طرف 

.BINA INVEST لص لح شركة
الق نون  من   6 امل دة  تعديل 

االس �سي للشركة.
بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
فبراير   25 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

2121، تحت 8قم 6413.
االيداع و النشر

املسير

128 P
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 STE ARSAT FORMATION
ETABLISSEMENT PRIVE

 شركة مس همة
ت سيس شركة

تكمن  التي  الشركة  تكوين  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  يلي  فيم   مميزاته  

: 2121
الشكل : شركة مس همة.

 STE ARSAT  : التسمية 
 FORMATION ETABLISSEMENT

.PRIVE
الشركة  غرض  يكمن   : الغرض 
وتدبير  ميع  واستغالل  احداث  في 
الخ ص  املنهي  التكوين  مؤسس ت 
في  ميع  العمل،  أثن ء  أو  االولي 
)السكنى،  وأنم طه  مستوي ته 
ب لتن وب، التعليم أو التعلم عن بعد( 

املوفرة للشواهد أو الت هيالت.
ق نوني   الشركة  غرض  يمدد 
العق 8ية  العملي ت  ليشم   ميع 
 واملنقولة وامل لية له  عالقة مب شرة
الس لف  ب لغرض  مب شرة  غير  أو   

الذكر.
99 سنة ابتداء من قيده    : املدة 

ب لسجل التج 8ي.
الدا8البيض ء،   : الشركة  مقر 
الط بق  زنقة عالل بن عبد هللا،   71

الرابع.
8أسم ل الشركة : 311.111 د8هم 
 111 ذات  سهم   3111 الى  املقسم 
د8هم كقيمة اسمية لكل سهم واحد، 
واملدفوعة  نضي   بك مله   املكتتبة 

القيمة كلي .
عبد  موالي  السيد   : املتصرفون 
ب لدا8البيض ء  الس كن  العلمي،  هللا 

املع 8يف، 37 زنقة ابن حزم.
 AOD PARTICIPATIONS شركة 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 11.111 8اسم له   وحيد،  بشريك 
الك ئن مقره  ب لدا8البيض ء،  د8هم، 
زنقة عالل بن عبد هللا الط بق   ،71

الرابع.
كويلهو  لوبوك  فرانك  السيد 
 FRANCK LEBOUC GUILHOU
بوعزة،  دا8  ب لدا8البيض ء،  الس كن 

اق مة سليمة فيال 12.
فيدا8وك   : للحس ب ت  املنتدب 
 47 البيض ء  الدا8  تو8نتون.  كران 

زنقة عالل بن عبد هللا.

يتكون   : واال8ب ح  االحتي ط ت 
الربح  من  للتوزيع  الق بل  الربح 
الص في للسنة امل لية، بعد املخصص 
وتخصيص  الق نوني  لالحتي طي 
املرحلة،  الس بقة  الص فية  النت ئج 
للجمعية  يمكن  الربح،  هذا  ومن 
املب لغ  تقتطع  ميع  أن  الع مة 
التي ترى من املن س3 أن تستعمله  
كمخصص لجميع أموال االحتي ط ت 
أو ترحيله  من  ديد، يمكن أن يمنح 
على  للمس همين  و د  إن  الرصيد 

شكل 8بيح ت.
يخضع   : ق بلية االسهم للتفويت 
لقبول  االغي 8  الى  االسهم  تفويت 

مجلس االدا8ة.
القي م  تم   : الق نوني  االيداع 
الضبط  بكت بة  الق نوني  ب اليداع 
لدى املحكمة التج 8ية للدا8البيض ء 
تحت 8قم   ،2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.732629
تم قيد الشركة ب ملحكمة التج 8ية 
 451.415 8قم  تحت  للدا8البيض ء، 

من السجل التحليلي.
مجلس االدا8ة

129 P

STE FILROC
تخفيض 8اسم ل الشركة

غير املعلل بخس ئر
تعديل تالزمي للنظ م االس �سي

الع دية  غير  الع مة  الجمعية  إن 
للشركة   2111 نونبر   26 املنعقدة في 
الح ملة لتسمية FILMAROC، شركة 
مس همة ذات ادا8ة  م عية ومجلس 
8ق بة، 8اسم له  15.111.111 د8هم، 
ش 8ع  ت بريكت،  بسال  مقره   الك ئن 
الخير،  أم  اق مة  الخ مس،  محمد 
الث لث،  الط بق   ،  11 أ  الشقة 8قم 
املقيدة ب لسجل التج 8ي بسال تحت 
التحليلي،  السجل  من   5219 8قم 
قد قر8ت مبدأ تخفيض في 8اسم ل 
من  بخس ئر  املعلل  غير  الشركة 
 511.111 الى  د8هم   15.111.111
القيمة  تخفيض  طريق  عن  د8هم 
املكونة سهم   111.111 ل  االسمية 

 51 الى  د8هم   151 من  للرأسم ل   
91.111 سهم  د8هم عن طريق الغ ء 

ذات 51 د8هم كقيمة اسمية.
ب نعدام تعرض الدائنين ب نصرام 
من   212 امل دة  في  املقر8  اال ل 
بشرك ت  املتعلق   17-95 الق نون 
الجم عية  االدا8ة  ع ينت  املس همة، 
 ،2111 نونبر   26 مداوالت  بمو 3 
الرأسم ل  لتخفيض  النه ئي  االنج ز 
من 15.111.111 د8هم الى 511.111 
د8هم وعدلت نتيجة لذلك الفصل 6 

من النظ م االس �سي.
ب ملحكمة  الشركة  قيد  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بسال  االبتدائية 

2121، تحت 8قم 34.295.
االدا8ة الجم عية

130 P

 STE GROUPEMENT
 TAMAYOUSSETE
ENVIRONEMENT
تفويت حصص الشركة

تعديل تالزمي للنظ م االس �سي
تفويت حصص  عقد  يترت3 عن 
غير  الع مة  الجمعية  أن  الشركة 
الع دية للشرك ء املنعقدة في 21 نونبر 
للشركة   2119 ديسمبر  و11   2119
 GROUPEMENT لتسمية  الح ملة 
 T A M A Y O U S S E T E
ذات  شركة   ،  ENVIRONEMENT
8اسم له   محدودة،  مسؤولية 
مقره   الك ئن  د8هم،   111.111
 29 بلوك   ،12 بسيدي سليم ن 8قم 
)السجل التج 8ي سيدي  حي السالم 
سليم ن 913( أن السيد عبد الرزاق 
واحي، قد فوت 91 حصة شركة التي 
ك ن يمتلكه  في الشركة، لف ئدة شركة 
مس همة،  شركة   ،POWER ENR
الك ئن  د8هم،   311.111 8اسم له  
زنقة عالل   71 مقره  ب لدا8البيض ء 
)السجل  الط بق الرابع  بن عبد هللا، 

التج 8ي الدا8البيض ء 415.647).
الع دية  غير  الع مة  الجمعية  إن 
قر8ت  الذكر،  الس لفة  للشرك ء 
أعاله،  إليه  املش 8  للتفويت  نتيجة 
التعديل تالزمي  للفصل 7 من النظ م 

االس �سي.

تم قيد ب اليداع الق نوني بكت بة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
فبراير   25 بت 8يخ  سليم ن  لسيدي 

2121، تحت 8قم 2121/25.
املدبرون

131 P

STE  3S CONSEIL MAROC
استق لة وتعيين مدبر

 16 بمو 3 القرا8ات املؤ8خة في 
سبتمبر 2119، ف ن الشريك الوحيد 
 3S CONSEIL MAROC لشركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   ،
 121.111 8اسم له   وحيد،  بشريك 
ب لدا8البيض ء  مقره   الك ئن  د8هم، 
اي 1،  الق �سي  زنقة   6 املع 8يف، 
التج 8ي  السجل  الرابع،  الط بق 

ب لدا8البيض ء 8قم 114.767، قد :
إيف  بيير  السيد  استق لة  سجل 
PIERRE YVES GUISLAIN كيسالن 

من مه مه كمدبر.
آالن  السيد  مدبرا  بصفته  عين 
من  نسية   ،  ALAIN SALLE س ل 
8قم  السفر  لجواز  الح مل  فرنسية، 
تومبلوف  والس كن   ،19AF7712

فرنس ، 8قم 1 زنقة نوف.
الق نوني  ب اليداع  االقي م  تم 
املحكمة  لدى  الضبط  بكت بة 
بت 8يخ  للدا8البيض ء   التج 8ية 
8قم  تحت   ،2121 فبراير   11

.731.233
املدبرون

132 P

MAROC CROISSANCE
الزي دة في 8أسم ل الشركة 

والتخفيض منه
أ- إن الجمعية الع مة غير الع دية 
 2119 ديسمبر   25 في  املنعقدة 
لتسمية  الح ملة  الع مة  للشركة 
شركة   ،MAROC CROISSANCE
ب لرب ط  مقره   الك ئن  مس همة، 
)السجل  ش 8ع األميرة اللة مريم   ،5
قد   ،)69.219 التج 8ي-الرب ط 

قر8ت:
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الزي دة في 8أسم ل الشركة من   -
15.111.111 د8هم إلى 44.111.111 
د8هم، عن طريق إصدا8 أسهم نضي  
في  التفضيلي  الحق  مم 8سة  مع 

اإلكتت ب.
الشركة من  تخفيض 8أسم ل    -
 15.111.111 إلى  د8هم   44.111.11
29.111.111 د8هم  د8هم، أي بمبلغ 
هدف امتص ص الخس ئر املرحلة إلى 

حدود نفس املبلغ.
النظ م  تعديل  إلى  ح  ة  ال   -
8أسم ل  ويبقى  للشركة،  األس �سي 

الشركة بدون تغيير.
خالل  اإلدا8ة  مجلس  ع ين  ب- 
 ،2119 ديسمبر   31 إ تم عه بت 8يخ 
الرأسم ل  في  للزي دة  النه ئي  اإلنج ز 
إلى 44.111.111 د8هم وتخفيضه إلى 

15.111.111 د8هم.
الق نوني  ب إليداع  القي م  تم  ج- 
املحكمة  لدى  الضبط  بكت بة 
فبراير   13 بت 8يخ  للرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114.417.
مجلس اإلدا8ة 

133 P

LES FERMES DE TAOUNATE
تفويت حصص الشركة

الزي دة في الرأسم ل
تعديالت نظ مية تالزمية

I-يترت3 عن عقد عرفي مؤ8خ في 
مريم  السيدة  أن   2119 ديسمبر   9
 (211( قب ج زو ة   8ي، قد فوتت 
 LES حصة التي ك نت تملكه  في شركة
شركة   ،FERMES DE TAOUNATE
8أسم له   محدودة  مسؤولية  ذات 
مقره   الك ئن  د8هم،   111.111
مكت3   ،51 عم 8ة   ،5 8قم  بف 1 
34، حي النخيل، طريق عين السمن 
 ،)49.775 ف 1  التج 8ي  )السجل 
 ،SAIDA INVEST شركى  لف ئدة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
د8هم،   142.113.311 8أسم له  
)الحي الصن عي  الك ئن مقره  بف 1 
مكت3   ،111 زنقة  ابراهيم(  سيدي 
31، الط بق السفلي، البن ية اإلدا8ية 
)السجل  س بق (  العلف  )معمل 

التج 8ي ف 1 46.561).

II- إن الجمعية الع مة غير الع دية 

ديسمبر   31 في  املنعقدة  للشرك ء 

 LES FERMES DE لشركة   2119

TAOUNATE، قد:

إليه  املش 8  التفويت  سجلت  أ( 
أعاله.

الرأسم ل  في  الزي دة  قر8ت  ب( 

 2.761.111 د8هم إلى   111.111 من 

 26.611 إحداث  طريق  عن  د8هم 

حصة شركة ب لتك فؤ ذات 111 د8هم 

كقيمة إسمية للحصة الواحدة تدفع 

قيمته  ك ملة عند اإلكتت ب.

ع ين اإلنج ز الفو8ي والنه ئي  ج( 

للزي دة في الرأسم ل.

د( وعدلت نتيجة لذلك الفصلين 

النظ م  من  والس بع  الس د1 

األس �سي.

الق نوني  ب إليداع  القي م  تم   -III

املحكمة  لدى  الضبط  بكت بة 

فبراير   21 بت 8يخ  بف 1  التج 8ية 

2121 تحت 8قم  121/725.
املدبر

134 P

TRAMYTRANS شركة
ش.م.م.ش.و

8قم 214 زنقة 3 حي اال8ش د 

القنيطرة

اإلستثن ئي  املحضر  بمقت�سى 

تقر8 م    2121 فبراير   25 املؤ8خ في 

يلي :

تفويت  ميع حصص السيد   /1

الشركة  في  يملك  الذي  محمد  هرو 

لص لح السيدة ليلى النيفر.
هرو  السيد  املسير  إستق لة   /2

الجديدة  املسيرة  وتسمية  محمد 

السيدة ليلى النيفر وإبراء ذمة املسير 

املستقيل.

األس �سي  الق نون  تحيين   /3

للشركة.

ولقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 

اإلبتدائية  ب ملحكمة  التج 8ي 

ب لقنيطرة تحت عدد 41749.

135 P

FLIGHT CAR
ش.م.م.ش.و.

8قم 93، ش 8ع موالي عبد العزيز 
إق مة اليسر
القنيطرة

اإلستثن ئي  املحضر  بمقت�سى 
تقر8  2119 ديسمبر   16 في   املؤ8خ 

 م  يلي :
بندح ن  منصف  السيد  تفويت 
511 حصة من الحصص التي يملك 
في الشركة لص لح السيدة البران�سي 
السيد  لص لح  حصة   511 و  ليلى 

البران�سي عثم ن.
بندح ن  املسير منصف  استق لة 
السيدة  الجديدة  املسيرة  وتسمية 
املسير  ذمة  وإبراء  البران�سي  ليلى 

املستقيل.
للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  إلى  وحيد  لشريك 

مسؤولية محدودة.
تحيين الق نون األس �سي للشركة.

لقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 
االبتدائية  ب ملحكمة  التج 8ي 

ب لقنيطرة تحت 8قم 51123.
136 P

TOUS VER SEPT
تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

بشريك وحيد.
التسمية : تو1 فير ست.

الهدف اإل تم عي : 
أعم ل البن ء.
نقل البض ئع.

8أسم ل الشركة : 111111 د8هم 
حصة إ تم عية   1111 مقسمة إلى 

من 111 د8هم للحصة الواحدة.
 1111 بوصح بي  احمد  السيد 

حصة.
تأسيس  من  سنة   99  : املدة 
الشركة أي من ت 8يخ وضع السجل 

التج 8ي.
 4 ش 8ع اشعري شقة   14  : املقر 

أكدال الرب ط.

املسير : السيد احمد بوصح بي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
الرقم  تحت  ب لرب ط  التج 8ية 

.143417
137 P

ALIF COMMUNICATION
S.A

الجم عي  القرا8  ملحضر  تبع    -I
ديسمبر   31 بت 8يخ  املنعقد  للشرك ء 
كمنكسيون  ألف  لشركة   ،2119
شركة محدودة املسؤولية،  ش.م.م، 
مقره   د8هم،   1.111.111 8أسم له  
شقة 8قم  اإل تم عي ب لدا8البيض ء، 
8وم ندي  إق مة   ،11 الط بق   ،154
وزنقة  أنز8ان  بير  ش 8ع  زاوية  أ، 
التج 8ي  ب لسجل  مسجلة  ليبي، 
 ،56161 8قم  تحت  ب لدا8البيض ء 

قر8 شرك ء الشركة م  يلي :
قراءة تقرير املصفيين وتوزيع   )1

8صيد التصفية بين املس همين.
2( إبراء املصفي وإغالق التصفية 

النه ئية للشركة.
طل3 إلى أمين سجل املحكمة   )3
أ ل  من  الدا8البيض ء  في  التج 8ية 

التصفية النه ئية للشركة املذكو8ة.
الحس ب ت  إلغالق  صالحي ت   )4

املصرفية.
املستندات  حفظ  مك ن   )5

املح سبية للشركة املصف ة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -II
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
للدا8البيض ء بت 8يخ 27 فبراير 2121 

تحت 8قم 732436.
138 P

 WINVESTECH
SARL AU

إعالن تأسيس
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2121 ين ير   21  
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املميزات الت لية :
.WINVESTECH : تسمية الشركة
111.111 د8هم   : مبلغ 8أ1 امل ل 

محر8 ك مال.
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8امي  السيد   : الوحيد  الشريك 

مغربي  8�سى،  محمد  يحي وي 

النجد،  بإق مة  املقيم  الجنسية، 

أنوال،  ش 8ع   ،1 8قم   1 عم 8ة 

الدا8البيض ء.

ش 8ع   219  : اإل تم عي  املقر 

الز8قطوني، تق طع الروداني، املكت3 

8قم 21، املع 8يف، الدا8البيض ء.

غرض الشركة : 

واملس عدة  املشو8ة  تقديم   -

واملؤسس ت  للشرك ت  العملية 

األخرى في ميدان اإلستثم 8.

-  مع املعلوم ت وتزويد العمالء 

بق عدة بي ن ت للمش 8يع اإلستثم 8ية 

في املغرب والخ 8ج.

عملية  في  املستثمرين  دعم   -

اإلستثم 8 في املغرب والخ 8ج.

تحديد  وأو  والبحث  التنقي3   -

العمالء  وأو  الشرك ء  مع  املواعيد 

املحتملين.

وعموم  كل العملي ت التج 8ية   -

والعق 8ية  وامل لية  والصن عية 

املرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 

ب ألهداف املحددة أعاله أو التي من 

شأنه  تسهيل تحقيقه .

ابتداء  سنة   99  : الشركة  مدة 

ب لسجل  الشركة  ت 8يخ تسجيل  من 

التج 8ي.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

يحي وي  8امي  السيد  من  محددة 

املقيم  وحيد،  شريك  8�سى،  محمد 

بإق مة النجد، عم 8ة 1 8قم 1، ش 8ع 

انوال، الدا8البيض ء.

السنة اإل تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

8قم  تحت  ب لدا8البيض ء  التج 8ي 

.451171
للبي ن واإلش 8ة

التسيير

139 P

SANJOSE MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد 
برأسم ل قد8ه : 613.111.11 د8هم

تحت التصفية
مقر التصفية : 219 ش 8ع 

الز8قطوني، تق طع ش 8ع الروداني، 
املكت3 8قم 13، املع 8يف 

الدا8البيض ء
السجل التج 8ي )الدا8البيض ء( 

 229119
إشع 8 إغالق التصفية والتشطي3

بمقت�سى قرا8ات الشريك الوحيد 
 SANJOSE MAROC SARL للشركة 

بت 8يخ 22 ين ير 2121 تقر8 :
الحس ب ت  على  املوافقة   -

الخت مية للتصفية.
السيد  املصفي،  ذمة  إبراء   -
غونزاليس 8ود8يغيز خوسيه لويس، 

إلدا8ته وإنه ء مهمته كمصفي.
من  التصفية  عملي ت  إغالق   -

ت 8يخ قرا8ات الشريك الوحيد.
تم تشطي3 الشركة من السجل 

التج 8ي للدا8البيض ء.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
للدا8البيض ء بت 8يخ 27 فبراير 2121 
تحت 8قم 732431 وتم إيداع تصريح 
في  التج 8ي  السجل  من  التشطي3 

نفس اليوم.
للرأي واإلستخالص

املصفي

140 P

 MEDITERRANEAN
 TRADING COMPAGNY OF

MOROCCO
S.A.R.L

PAR ABREVIATION MTCM
S.A.R.L

 SOCIETE A RESPONSABITE
LIMITEE

AU CAPITAL DE : 3000.000 DH
 SIEGE SOCIAL : Q.I SIDI

 BRAHIM 1, 10 RUE AL FARABI
FES

R.C : DE FES N°15903
 نقل حصص بمو 3 وف ة

-1 بمقت�سى العقد العرفي املؤ8خ 
الجمع  قر8   ،2119 ديسمبر   26 ب 

الع م اإلستثن ئي م  يلي :

نقل  على  واملص دقة  املوافقة 
املداني  السيد  وف ة  بعد  الحصص 
ديري، شريك، لف ئدة و8ثته وتوزيعه  
فيم  بين الو8ثة حس3 منطوق اإل8اثة 
بت 8يخ واملحر8ة  العدلية   والفريضة 

 4 يوليو 2119.
قبول الو8ثة بصفتهم شرك ء  دد.
مع ينة وف ة املسير املداني ديري، 
السيد  طرف  من  التسيير  يزال  وال 
محمد ديري والسيدة ن دية بنجلون 

ملدة غير محدودة.
تغيير الق نون األس �سي على إثر م  

ذكر.
تحيين النظ م األس �سي.

-2 تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 
بف 1  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2121 ين ير   21 بت 8يخ 

.1411/2121
للخالصة واإلش 8ة 

املسير

141 P

CAFE LAHMANI
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك واحد

8أسم له  : 111.111.11 د8هم
 27 بت 8يخ  موثق  عقد  بمقت�سى 
محمد  السيد  فوت   2121 ين ير 
لحم مي مجموع حصصه للسيد عبد 

امل لك ح جي تقي.
 CAFE LAHMANI  : التسمية   -

.SARL AU
-الهدف :

مقهى.
 196/192  : اإل تم عي  املقر   -
ش 8ع تيشك  تجزئة س نية حي العمرية 

عين الشق الدا8البيض ء.
 111.111  : الشركة  8أسم ل   -
حصة   1111 إلى  مقسم  د8هم 
إ تم عية من فئة 111 د8هم للحصة 

الواحدة.
تبتدئ من ف تح   : السنة امل لية   -
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

تم ب ملحكمة   : السجل التج 8ي   -
8قم  تحت  ب لبيض ء  التج 8ية 

.351679
142 P

D.S CLOTHING
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك وحيد

مقره  اإل تم عي : 14 ش 8ع 
االشعري شقة 8قم 4 اكدال الرب ط

تأسيس شركة
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ب لرب ط تم تأسيس   2121 فبراير   6  

شركة تحمل الخص ئص الت لية :
ش.م.م  كلوثين  دا1   : التسمية 

بشريك وحيد.
الهدف اإل تم عي :

 مستش 8 تسيير.
األ نبية  الشرك ت  بين  وسيط 

واملغربية في ميدان النسيج.
د8هم   111.111.11  : امل ل  8أ1 
اد8يس  الوحيد  الشريك  مس همة 

صبير.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التقييد ب لسجل التج 8ي.
ش 8ع   14  : اإل تم عي  املقر 
االشعري شقة 8قم 4 اكدال الرب ط.

صبير  اد8يس  السيد   : التسيير 
مسير ملدة غير محدودة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
ب لرب ط  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 
فبراير   24 بت 8يخ   11156 تحت 8قم 
2121 8قم التقييد ب لسجل التج 8ي 

.143315
143  P

YENNA AUTO
S.A.R.L A.U

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد 

ب لرب ط  مؤ8خ  محضر  بمقت�سى 
القوانين  وضع  تم   2121 فبراير   5
األس سية لشركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد ذات املميزات 

الت لية :
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الهدف :

كراء السي 8ات بدون س ئق.

سين ،  ابن  ش 8ع   ،79  : املقر 

أكدال   1 8قم  شقة  الث ني  الط بق 

الرب ط.
بم   امل ل  8أ1  حدد   : امل ل  8أ1 

قد8ه 111.111.11 د8هم.

تدا8 الشركة من طرف   : التسيير 

غير  ملدة  الحي ن  يوسف  السيد 

محدودة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

السجل التج 8ي 143455.

144 P

 TOP SERVICE ET

EQUIPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اإل تم عي : 54، زنقة 

ت نسيفت شقة 8قم 1، أكدال 

الرب ط

بمقت�سى عقد عرفي محر8 بت 8يخ 

4 فبرا8 2121 تم تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية :

 TOP SERVICE ET  : التسمية 

.EQUIPEMENT

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.

املوضوع اإل تم عي : 

واألث ث  اللوازم  وشراء  بيع 

ومعدات املك ت3 ومعدات الح سوب 

ولوازم الحواسي3.

الكهرب ئية،  املعدات  إمدادات 

وتكييف  والسب كة،  واملخ زن، 

الهواء، والتبريد، التج 8ة، والصي نة.

أنظمة  وصي نة  تركي3  بيع، 

وك ميرات  اإلطف ء،  ومعدات  األم ن، 

الوصول،  في  والتحكم  املراقبة، 

اإلختراق،  واكتش ف  التأشير  ونظ م 

والتشغيل  الحرائق،  واكتش ف 

التلق ئي للمنزل، التشغيل اآللي.

اإلستقب ل وتنظيم الندوات.

اإلستيراد والتصدير.

املدة : 99 سنة.
زنقة   ،54  : اإل تم عي  املقر 

ت نسيفت شقة 8قم 1، أكدال الرب ط.

د8هم   111.111.11  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة.

الحصص :

السيد ابراهيم ويج  511 حصة.

السيد اد8يس الرامي 511 حصة.

التسيير : أسند التسيير إلى  السيد 

لبط قة  الح مل  الرامي  اد8يس 

 JH35176 8قم  الوطنية  التعريف 

ملدة غير محدودة.

للشركة   الق نوني  اإليداع  تم 

ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 24 

فبراير 2121 تحت 8قم 1253.

145 P

أبيجايل
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اإل تم عي
محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2119 أغسطس   2 بت 8يخ  ب لرب ط، 

قر8 الشريك الوحيد لشركة أبيج يل 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ذات السجل  ذات الشريك الوحيد، 

السيدة   131317 عدد  التج 8ي 

لبط قة  الح ملة  العوفي  صونية 

 D611135 عدد  الوطنية  التعريف 

م  يلي :

 ،15 من   : اإل ت عي  املقر  تحويل 

أكدال   ،4 شقة  األبط ل،  ش 8ع 

الرب ط  التج 8ي  املركز  إلى  الرب ط 

 R1-090 محل  ش 8ع إن وين،  س نتر، 

أكدال الرب ط.

من   4 الفصل  تعديل  تم  وعليه 

الق نون األس �سي.

اإليداع  تم  الق نوني  اإليداع 

الق نوني  ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط 

بت 8يخ 2 م 18 2121 .

146 P

DESIGN INOX
SARL AU

تأسيس شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   5
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
تحت  وذلك  بشريك وحيد  محدودة 

املعطي ت الت لية :
DESIGN INOX : تسمية الشركة

.SARL AU
غرض الشركة :

ت  ر.
شراء وبيع ملحق ت الفوالذ املق وم 

للصدأ واإلكسسوا8ات املعدنية.
املقر : ش 8ع ط 8ق بن زي د تجزئة 

بلفقيه 8قم 62 تم 8ة.
ب  الشركة  مدة  حددت   : املدة 
99 سنة ابتداء من ت 8يخ تسجيله  في 

السجل التج 8ي.
بمبلغ  حدد   : الشركة  8أسم ل 
 1111 مقسمة إلى  د8هم،   111.111
د8هم مكتتبة محر8ة   111 حصة ب 
وخصصت ب لك مل للسيد الجوهري 

عزيز.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد الجوهري عزيز كمسير وحيد 

ملدة غير محدودة.
لنظ م   الق نوني  اإليداع  تم 
بتم 8ة  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الشركة 
تحت   2121 فبراير   27 وذلك بت 8يخ 

8قم 3245.
سجلت الشركة ب لسجل التج 8ي 

تحت 8قم 129655.
مقتطف قصد اإلشه 8

147 P

FREYSSIMA
1.ت الرب ط 8قم 73.111

تعديل الق نون األس �سي للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمو 3   -I
ين ير   21 ب  املنعقد  اإلستثن ئي 
ب لشركة املس همة املبسطة   ،2121
 9.451.111 8أسم له    FREYSSIMA
د8هم ومقره  اإل تم عي ب لرب ط، 13 
زنقة محمد ابن اسح ق، ش 8ع احمد 

بالفرج، سوي�سي، تقر8 م  يلي :

األس �سي  الق نون  تعديل   -

للشركة.

الق نوني  اإليداع  إنج ز  تم   -II

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بكت بة 

تحت   2121 فبراير   21 في  ب لرب ط، 

8قم 114639.
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STE. SCS CARS

SARL AU

تأسيس شركة

I- بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ في 19 

2121 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 

املواصف ت  له   محدودة  مسؤولية 

الت لية :

.STE. SCS CARS : التسمية

الهدف اإل تم عي :

كراء السي 8ات بدون س ئق.

املقر : العم 8ة 471 الشقة 8قم 3 

 3 ش 8ع موالي علي الشريف مسيرة 

تم 8ة.

املدة : 99 سنة من ت 8يخ التأسيس.

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 

إلى  مقسمة  د8هم   111.111.11 في 

1111 حصة إ تم عية من فئة 111 

د8هم للحصة اإل تم عية.

حصة   1111 بنصغير  عم 8 

إ تم عية.

السيد  عين   : الشركة  تسيير 

اس مة زواد مسيرا للشركة مع  ميع 

الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -II

ب ملحكمة اإلبتدائية بتم 8ة  الضبط  

21 فبراير  في السجل التج 8ي بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 315.
للنسخ والبي ن

الوكيل

149 P
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ATLAS BUSINESS CONSULTING
 AV. YACOUB EL MANSOUR IMM
 AL AMIRA III N°32 3eme GUELIZ

MARRAKECH
ش.د.م

 STE. COUFRAGE HOUDA
SARL

تأسيس شركة
 STE. COUFRAGE  : التسمية 

HOUDA SARL ش.د.م.م.
الهدف :

- األشغ ل املختلفة والبن ء.
- الهندسة املدنية.

- بن ء املنشآت الفنية.
املقر اإل تم عي : دوا8 8  ل احمر 

اكف ي مراكش.
في  حدد   : اإل تم عي  الرأسم ل 
إلى  مقسم   د8هم   511.111 مبلغ 
د8هم   111 فئة  من  حصة   5111

موزع ك آلتي :
يوسف  ايت  العزيز  عبد  السيد 

5111 حصة.
غير  ملدة  اإلدا8ة  تسير   : اإلدا8ة 
محدودة من طرف السيد عبد العزيز 

ايت يوسف.
السنة اإل ت عية : تبتدئ من ف تح 

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
99 سنة ابتداء  : حددت في  املدة 

من ت 8يخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع الق نوني للشركة لدى 
بت 8يخ  بمراكش  التج 8ية  املحكمة 
21 فبراير 2121 تحت 8قم 112727 
التج 8ي  ب لسجل  الشركة  وسجلت 

بمراكش تحت 8قم 113165.
150 P

SOCIETE GALIMED
S.AR.L

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
2121 بف 1، تم تأسيس   17 فبراير 
تبع   املسؤولية  محدودة  شركة 

للمعطي ت الت لية :
.GALIMED التسمية : ه ش

الهدف :
صن عة املواد الكمي ئية.

والبيع  األولية  املواد  استيراد 

ب لجملة.

مقره  اإل تم عي : دو8 أوالد معال 

عين الشقف ف 1.

في  محدود   : اإل تم عي  8أسم له  

على  املقسمة  دهم   111.111.11

111 د8هم للسهم  1111 سهم بثمن 

الواحد.

املدة : مدة املق ولة محدودة في 99 

السجل  في  ت 8يخ تسجيله   سنة من 

التج 8ي.

التسيير : املق ولة مسيرة من طرف 

السيد :

للبط قة  الح مل  سالم  حمومي 

.AB21521 الوطنية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 62.195 التج 8ية بف 1 تحت عدد 

من السجل التج 8ي 8قم 2121/142 

بت 8يخ 21 فبراير 2121.
للخالصة واإلش 8ة

اإلدا8ة
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BRODERIE MARISIEN شركة
ش.م.م

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2111 يونيو   11 بت 8يخ  اإلستثن ئي 

الشركة  في  الشرك ء  مجموع  قر8 

BRODERIE MARISIEN املسم ة 

اإل تم عي  8أسم له   ش.م.م 

ومقره   د8هم،   151.111.11

الجيش  ش 8ع  بف 1،  اإل تم عي 

امللكي، عم 8ة 117، 8قم 117.

اإل تم عي  الرأسم ل  في  الزي دة 

للشركة بمبلغ 451.111 د8هم، لنقله 

 611.111( إلى  )151.111 د8هم(  من 

د8هم(.

تم تعديل النظ م  ونتيجة لذلك، 

األس �سي للشركة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بف 1  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ 17 يوليو 2111 .
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BRODERIE MARISIEN شركة
ش.م.م

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
بت 8يخ  األست ذ فؤاد بنسودة بف 1، 
فوت السيد شكير   ،1999 م ي   24
عبد  بنجلون  السيد  لف ئدة  إد8يس 
اإلإله  عبد  ليالني  والسيد  الع لي، 
والسيد الت زي الشرتي محمد والسيد 
حصصه  مجموع  8شيد،  ليالني 
حصة   )311( اإل تم عية املقد8ة ب 
الشركة  في  يمتلكه   التي  إ تم عية، 

BRODERIE MARISIEN  املسم ة
ش.م.م.

 151.111 اإل تم عي  8أسم له  
بف 1،  اإل تم عي  ومقره   د8هم، 
 ،117 عم 8ة  امللكي،  الجيش  ش 8ع 

8قم 117.
قر8 الشرك ء  تبع  لهذا التفويت، 

م  يلي :
شكير  السيد  املسير  إستق لة   -

إد8يس.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بف 1  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ 7 فبراير 2121 .
بمث بة مقتطف

ديوان األست ذ فؤاد بنسودة
موثق

153 P

مكت3 األست ذ بن سودة فؤاد
موثق

ش 8ع الجيش امللكي  عم 8ة التجموعتي »1« 
الط لق الث ني ف 1

اله تف : 15.35.64.33.75

SAFAR EL KHAIR شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة

توثيقيين  عقدين  1/بمقت�سى 
لشركة   2121 فبراير  و11   17 بت 8يخ 
ذات  شركة   SAFAR EL KHAIR
مسؤولية محدودة مقره  اإل تم عي 
 1 1 الط بق األول عم 8ة  بف 1 شقة 
تجزئة القد1 بلوك 11 تقر8 م  يلي :

طرف  من  حصة   )911( هبة 
من  الزهراء  البداوي  السيدة 
الشركة  في  تمتلكه   التي  الحصص 
الس بق ذكره  لف ئدة السيد مهداوي 

محمد.

طرف  من  حصة   )211( هبة 

من  الزهراء  البداوي  السيدة 

الشركة  في  تمتلكه   التي  الحصص 

السيدة  لف ئدة  ذكره   الس بق 

مهداوي ف طمة.

- إع دة صي غة ق نون الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بف 1  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ ..... تحت عدد 2121/133 .
بمث بة مقتطف

األست ذ فؤاد بنسودة

154 P

STE. BOJMOKABIR
SARL AU

RC : 31139

تأسيس شركة
م 18   2 بت 8يخ  ب لعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنش ء   2121

املحدودة بشريك وحيد ب لخص ئص 

الت لية :

 BOJMOKABIR  : التسمية 

ش.م.م بشريك وحيد.

النش ط :

أشغ ل البن ء.

أعم ل متعددة.

 E املقر اإل تم عي : 8قم 214 بلوك

تجزئة الوك لة 1 العيون.

من ت 8يخ  ابتداء  99 سنة    : املدة 

التأسيس.

د8هم   111111.11  : امل ل  8أ1 

موزعة  حصة   1111 على  مقسمة 

ك لت لي :

 1111 السيد الق سيمي بو معة 

حصة.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

وحيد  كمسير  بو معة  الق سيمي 

للشركة ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

بت 8يخ  ب لعيون  اإلبتدائية   ب ملحكمة 

2 م 18 2121 تحت 8قم 2121/563.

155 P
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KHALIJ SERVICES
S.A.R.L A.U

تأسيس شركة
بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
تم تأسيس شركة   2119 يونيو   13  

ذات املميزات  الت لية :
 KHALIJ SERVICES  : التسمية 

.S.A.R.L A.U
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك واحد.
حي ولي العهد ش 8ع يثرب   : املقر 

8قم 76 مكر8 العيون.
النش ط ت اإل تم عية :

استيراد وتصدير سلعة متنوعة.
دهم   111.111.11  : امل ل  8أ1 
 111 1111 حصة من فئة  قسم إلى 

د8هم.
الشرك ء :

 SH127571 خليج شيبتى ب.ت.و
1111حصة.

السيد خليج  يعهد إلى    : التسيير 
شيبتى ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  تم    : الق نوني  اإليداع 
يونيو   13 بت 8يخ  ب لعيون  اإلبتدائية 

2119 تحت 8قم 19/1361.

156 P

ETS EL HAIRACH
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك وحيد
وضع  تم   2121 فبراير   7 بت 8يخ 
ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 
الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت لية :
 ETS EL HAIRACH  : التسمية 
وذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد.
الهدف :

تج 8ة ع مة.
اإلستيراد والتصدير.

بيع قطع الغي 8
نقل البض ئع.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 
1111 حصة من  د8هم مقسمة إلى  
د8هم للواحدة موزعة   111.11 فئة 

ك آلتي :

 1111 بشري   الحيرش  السيد 
حصة.

717 8قم  : تجزئة  املقر اإل تم عي 
561 العيون.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا8ة 
الحيرش بشري  ملدة غير محدودة.

بكت بة  تم    : الق نوني  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة اإلبتدائية ب لعيون 
8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.31911
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MAROC BREAD & CAKE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي : ملتقى 
ش 8ع الحسن الث ني وش 8ع محمد 
الخ مس سال الجديدة 11111 سال 

املغرب
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31229
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة    : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
 MAROC  : الشركة  تسمية 

.BREAD & CAKE SARL
مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حلوي ت مخبز.
ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 
محمد  وش 8ع  الث ني  الحسن  ش 8ع 
الخ مس سال الجديدة - 11111 سال 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 11.111  : الشركة  8أسم ل  مبلغ 

د8هم مقسمة ك لت لي :
 (1( السيد الو8دي تيسير عنوانه 
 طريق القنيطرة 11111 سال املغرب :

25 حصة.
عنوانه  ي سين  بنزايرة  السيد 
: املغرب  سال   11111 ت بريكت   )1( 

25 حصة.

السيد الو8دي محمد طه عنوانه 
 )1( السوي�سي 11171 الرب ط املغرب :

25 حصة.
السيد الو8دي فيصل عنوانه )1) 
: املغرب  الرب ط   11171  السوي�سي 

25 حصة.
 االسم الشخ�سي والع ئلي ومواطن
السيد ي سين بنزايرة   : مسير الشركة 
سال   11111 ت بريكت   )1( عنوانه 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال بت 8يخ 24 فبراير 2121 

تحت 8قم 34211.
8قم السجل التج 8ي 31229.
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أسفار الجمال
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
املقر الك ئن بـ 41 زنقة حمراء االسد 

حي االنبع ث تم 8ة
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

بت 8يخ 27 فبراير 2121 تقر8 م  يلي :
من  حصة   3111 تفويت  تم 
السيد  إلى  نعيمة  العي دي  السيدة 

ش طر عبد هللا.
العي دي  السيدة  استق لة  تم 
نعيمة وأصبح املسير الوحيد للوك لة 

السيد ش طر عبد هللا.
من   12 و   7 و   6 تم تغيير البنود 

الق نون األس �سي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   21 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 126227.
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أسفار املنال
 شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات شريك وحيد
 املقر الك ئن بـش 8ع املسيرة 8قم 1119

حي يعقوب املنصو8 الرب ط
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

بت 8يخ 14 فبراير 2121 تقر8 م  يلي :
تم تفويت 3111 حصة من السيد 
لكبيدي  السيد  إلى  هللا  عبد  ش طر 

عبد املجيد.

تم استق لة السيد ش طر عبد هللا 
وأصبح املسير الوحيد للوك لة السيد 

لكبيدي عبد املجيد.
تم تغيير البنود 1 و 6 و 7 و 17 من 

الق نون األس �سي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 121119.
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  STE SKY NEW ARABIA
MOROCCO SUCCUSALE

1.ت الرب ط : 11145
حر8  عرفي  عقد  بمقت�سى    -  1
قر8   2121 فبراير   9 في  ب لرب ط 
نيوز  سك ي  لشركة  اإلدا8ة  مجلس 

عربية منطقة حرة ذ.م.م. م  يلي :
استق لة السيد يونس آيت ي سين 
الفرع  للمكت3  كمدير  وظيفته  من 
ش 8ع  الرب ط،  املغرب  في  للشركة 
لحم  بيت  زنقة  الخ مس،  محمد 
تعيين  وتأكيد   5 الشقة  ب،  عم 8ة 
كمدير  ديد  الحسن  خ لد  السيد 

للمكت3  الفرع للشركة.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم    -  2
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  ىكت بة 
ب لرب ط بت 8يخ 21 فبراير 2121 تحت 

8قم 114634.
من أ ل االستخالص والبي ن
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 STE TYARA
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
ذات الشريك الوحيد

ش.ذ.م.م.
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي حر8 بتم 8ة 
في 12 فبراير 2121 تم تحرير القوانين 
الشريك  ذات  لش.ذ.م.م.  األس سية 

الوحيد مميزاته  ك لت لي :
 STE TYARA  : التسمية 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   DIVERS

الوحيد.



3393 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

الهدف : للشركة األهداف الت لية :
األشغ ل املختلفة والبن ء.

وعموم   ميع العملي ت التج 8ية، 
الصن عية، امل لية، املنقولة والث بتة، 
املتعلقة بصفة مب شرة أو غير مب شرة 
بأحد األهداف املذكو8ة أعاله والتي 

من شأنه  تسهيل تنمية الشركة.
املقر : تم 8ة، 8قم 5، ش 8ع حسن 

األول، حي العب دي، الط بق األول.
8أ1 امل ل : 51.111 د8هم مقسمة 
د8هم   111 511 حصة من فئة  على 
السيد  طرف  من  مسددة  للواحدة 

املصطفى فالحي.
تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدودة من طرف السيد املصطفى 

فالحي.
السنة امل لية : تبتدئ في ف تح ين ير 

وتنتهي في 31 ديسمبر.
يوم  من  تبتدئ  سنة   99  : املدة 

تقييد الشركة ب لسجل التج 8ي.
تقييد  تم   : التج 8ي  السجل 
السجل  مصلحة  لدى  الشركة 
بتم 8ة  االبتدائية  ب ملحكمة  التج 8ي 
تحت 8قم 129617 بت 8يخ 25 فبراير 

.2121
من أ ل االستخالص والبي ن
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STE AL GRAVE SIDIKA
شركة محدودة املسؤولية

RC : 28365
تأسيس

بمقت�سى الق نون األس �سي املؤ8خ 
تأسيس  تقر8   2121 ين ير   6 بت 8يخ 
 AL GARVE اسم  تحمل  شركة 
SIDIKI محدودة املسؤولية خ صيته  

ك لت لي :
 STE AL GRAVE   : التسمية 

SIDIKA شركة محدودة املسؤولية.
الشركة تم 18 نش طه    : الهدف 

ب ملغرب وخ 8 ه :
السلع  وتوزيع  ميع  تسويق 

واملنتج ت الغذائية.
املنتج ت  وشراء  ميع  بيع 

واملشروب ت غير الكحولية.

البق لة وبيع املشروب ت الكحولية.

املشروب ت  السلع،  بيع  ميع 

واملواد الغذائية وغير الغذائية.

وبشكل ع م، فإن  ميع العملي ت 

التج 8ية، الصن عية وامل لية واألو8اق 

امل لية والعق 8ات ذات صلة مب شرة 

أو غير مب شرة لغرض املذكو8 أعاله 

أو من املحتمل أن تعمل على تحقيق 

والتنمية.

الشركة  مقر   : اال تم عي  املقر 

حدد في العنوان الت لي : تجزئة 8ي ض 

بلوك أ، 8قم 276 سيدي ق سم.

املدة الق نونية : تأسست الشركة 

ت 8يخ  من  ابتداء  سنة   99 ملدة 

التأسيس النه ئي له .

8أسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

11.111 د8هم  الشركة حدد في مبلغ 

قسمت إلى 111 حصة من 111 د8هم 

لكل حصة دفع كلي  ويمثل مس همة 

من  الشركة  لف ئدة  نقدا  أنجزت 

طرف :

بم   ي سين  محمد  قليبي  السيد 

قد8ه 5111 د8هم.

السيد لبريس الف طمي بم  مقدا8ه 

5111 د8هم.

التسيير : يسير الشركة :

ي سين  محمد  قليبي  السيد 

حي   ،4 8قم   ،2 قط ع   : ب  الق طن 

الجنسية  مغربي  الرب ط،  الري ض، 

1911 ح مل  21 م 18  مزداد بت 8يخ 

.C742122 للبط قة الوطنية 8قم

الق طن  الف طمي  لبريس  السيد 

 2 عم 8ة م  بلوك م،   ،23 قط ع   : ب 

4 إق مة النسيم حي الري ض،  الشقة 

مزداد  الجنسية  مغربي  الرب ط، 

بت 8يخ 24 ين ير 1912 ح مل للبط قة 

.A375625 الوطنية 8قم

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  التج 8ي 

بسيدي ق سم الشركة مسجلة تحت 

الرقم 21365.
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STE EL KHAYEL FERCONT
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : دوا8 املك 8زة 

سيدي بوبكر الح ج إقليم القنيطرة
تأسيس شركة

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  إنش ء  تم   2121 فبراير   24  

ذات املميزات الت لية :
 STE EL KHAYEL  : التسمية 

.FERCONT
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
البن ء  مواد  بيع   : املوضوع 

ب لتقسيط.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
املقر الرئي�سي : دوا8 املك 8زة سيدي 

بوبكر الح ج إقليم القنيطرة.
الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 
حصة   1111 على  مقسم  د8هم 
ا تم عية بقيمة 111 د8هم للحصة.

 1111  : عالل  الكحيل  السيد 
حصة.

تم إسن ده  إلى الكحيل   : اإلدا8ة 
عالل.

السنة الحس بية : تبتدئ من ف تح 
ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.

لدى  الضبط  بكت بة  اإليداع  تم 
أ8بع ء  بسوق  االبتدائية  املحكمة 
تحت   2121 م 18   3 بت 8يخ  الغرب 

8قم 26/2121.
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MOORISH

 STE IVOIREBUSINESS
MAROC

شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسيس

بت 8يخ  بمقت�سى عقد عرفي حر8 
11 فبراير 2121 في الرب ط، تم تحرير 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
املميزات  تحمل  التي  وحيد  بشريك 

الت لية :

 STE  : التسمية 

IVOIREBUSINESS MAROC شركة 

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد.

الهدف :

وتصدير  استيراد  وبيع  شراء 

املعدات واألدوات الصن عية  ديدة 

أو مستعملة و ميع السلع الغذائية 

وصنع  بيع  شراء  الغذائية،  غير  أو 

الحرفية،التد8ي3  واملواد  األشي ء 

التطريز  الخي طة  في  املستمر 

والكروشيه والحي كة.

زنقة ض ية   6   : اال تم عي  املقر 

أكدال   16 عوا الط بق الرابع الشقة 

- الرب ط.

مدة قي م الشركة : 99 سنة ابتداء 

من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.

 11.111 يقد8   : 8أسم ل الشركة 

111 حصة من فئة  د8هم مقسم إلى 

د8هم للواحدة موزعة ب لك مل   111

على :

 Mme WAWAHONON ROSE

: DAGO

 111 حصة.

التسيير واإلمض ء :

غير محدودة  ملدة  الشركة  تسيير 

 Mme WAWAHONON من طرف 

. ROSE DAGO

بتوقيع  ملزمة  الشركة  تصبح 

 Mme WAWAHONON ROSE

. DAGO

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة.

 %5 بعد اقتط ع   : تقسيم األ8ب ح 

ك حتي ط ق نوني، يوزع الب قي حس3 

قرا8 الشرك ء.

التسجيل : تم التسجيل ب ملحكمة 

 2121 م 18   3 التج 8ية للرب ط يوم 

تحت 8قم 143519. 
ملخص من أ ل النشر

165 P
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شركة نا�سي أفراح
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم
تأسيس

 14 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 
املسؤولية املحدودة ذات الخص ئص 

الت لية :
د8هم   111.111  : الرأسم ل 

موزعة على الشرك ء كم  يلي :
أحمد ن �سي : 351 حصة.

نو8 الدين ن �سي : 351 حصة.
 311  : صردي  الزهراء  ف طمة 

حصة.
أفراج  ن �سي  شركة   : التسمية 

.NASSI AFRAH
الهدف اال تم عي : ممول حفالت.

 35 1، زنقة  املقر اال تم عي : 8قم 
د8ب محمد بن بوشعي3 - خريبكة.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تقييد الشركة ب لسجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد أحمد ن �سي ملدة غير محدودة.

من   %5 تخصص   : توزيع األ8ب ح 
والب قي  الق نوني  لالحتي ط  األ8ب ح 
حس3 حقوقهم  الشرك ء  يوزع على 

في الشركة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 
 2121 فبراير   21 بت 8يخ  بخريبكة 
الشركة  وتقييد   94 8قم  تحت 

ب لسجل التج 8ي تحت 8قم 6235.
عن النسخة والبي ن
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رشكة أرواغري
ش.م.م.

STE ARWAGRI SARL
بقعة باحامد رقم 26 مكرر

الدار البيضاء
السجل التجاري : 432461

تفويت الحصص اال تم عية
استق لة وتعيين مسير

تغيير التسمية اال تم عية
تغيير الغرض اال تم عي

املص دقة على الق نون األس �سي
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ    -  1
نوفمبر   21 بت 8يخ  البيض ء  الدا8  في 
شركة  »أ8واغري«  لشركة   2119

8أسم له   املحدودة  املسؤولية  ذات 

111.111 د8هم تقر8 م  يلي :

تفويت 511 حصة ا تم عية من 

طرف السيدة غيثة الق سمي لف ئدة 

السيد ط 8ق بوقنوف.

تفويت 511 حصة ا تم عية من 

طرف السيد عبد اللطيف أمعضو8 

لف ئدة السيد نوفل مدن3.

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئي املنعقد في الدا8 البيض ء 

لشركة   2119 نوفمبر   21 بت 8يخ 

املسؤولية  ذات  شركة  أ8واغري 

د8هم   111.111 8أسم له   املحدودة 

تقر8 م  يلي :

الحصص  تفويت  إقرا8 

اال تم عية.

الق سمي  غيثة  السيدة  استق لة 

من مه مه  كمسيرة للشركة.

تعيين السيد نوفل مدن3 مسير 

وحيد للشركة ملدة غير محددة.

السيد  بتوقيع  الشركة  التزام 

نوفل مدن3.

من  و43   7  ،6 الفصول  تغيير 

الق نون األس �سي للشركة.

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئي املنعقد في الدا8 البيض ء 

بت 8يخ 7 ين ير 2121  لشركة أ8واغري 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

8أسم له  111.111 د8هم تقر8 م  يلي :

للشركة  اال تم عي  االسم  تغيير 

ليصبح أوطو الف ج برسينغ ب ختص 8 

أ.ل.ب بدال من أ8واغري.

واألنشطة  األهداف  عن  التخلي 

الت لية :

تصدير،  استيراد،  بيع،  شراء، 

والتسويق والتوزيع لجميع املنتج ت 

إنت ج األسمدة....  البذو8،   : الز8اعية 

بك فة  والز8اعي  الفالحي  االستغالل 

أشك له.

للحيوان ت،  األعالف  وبيع  شراء 

وأغذية  والدوا ن  األغن م  األبق 8، 

امل شية.

التصدير،  االستيراد،  بيع،  شراء، 

والتسويق والتوزيع لجميع املنتج ت 

الغذائية، وعلى العموم تج 8ة  ميع 

املنتج ت املعدة لالستهالك البشري.

بشكل أشك له   البن ء  في  املق ولة 

التشييد  البن ء،  أشغ ل  وتنفيذ 

والهندسة املدنية.

شراء األ8ا�سي، تدبير، تطهير، نقل 

التراب و8كمه، تجهيز التجزءات وبيع 

البقع أو الشقق ب مللكية املشتركة.

تمديد غرض الشركة إلى األهداف 

واألنشطة الت لية :

التنظيف  مصبنة  وتسيير  إدا8ة 

الج ف والغسيل والتبييض.

غسيل وتشحيم والصب غة ع مة 

الخ صة ولصن عية.

كل  وتوزيع  ترويج  بيع،  شراء، 

أدوات،  األولية،  املواد  املنتو  ت، 

املصبغة  املصبنة  وتجهيزات  لوازم 

واملغسلة.

 : تجهيزات  موزع  مستو8د، 

املصبنة املصبغة واملغسلة.

وبيع  شراء  تصدير،  استيراد، 

وكل  أدوات  التجهيز،  مواد   ميع 

 : ل  الضرو8ية  االكسسوا8ات 

وآالت  واملغسلة  املصبغة  املصبنة، 

التجفيف.

السي 8ات،  خدم ت  وك لة 

املركب ت  صي نة  التفريغ،  الغسيل، 

وإصالحه .

وتوزيع  وتسويق  وبيع  شراء 

منتج ت  وتصدير  ميع  واستيراد 

تنظيف وغسيل السي 8ات واملعدات 

ب مليك نيك  املتعلقة  واللوازم  واملواد 

وااللكتروني ت وقطع غي 8 السي 8ات.

واللوازم  املنتج ت  تسويق 

غي 8  التغيير وقطع  واملعدات وقطع 

السي 8ات.

واالستيراد  والتمثيل  الوك لة 

في  ع م  بشكل  والتج 8ة  والتوزيع 

 ميع املنتج ت واألصن ف وامللحق ت 

واملعدات  واألدوات  الغي 8  وقطع 

واآلالت ذات الصلة املب شرة أو غير 

املب شرة بصن عة السي 8ات.

من الق نون  و3   2 تغيير الفصول 

األس �سي للشركة.

األس �سي  الق نون  على  املص دقة 

الجديد.

الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2

ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

 2121 فبراير   17 بت 8يخ  البيض ء 

تحت 8قم 631976.
بي ن مختصر
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شركة إلكترسيتي برسيزيون

ش.م.م.

 STE ELECTRICITE PRECISION

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

549، ش 8ع أب  شعي3 الدك لي 

الدا8 البيض ء

السجل التج 8ي : 44911

خفض 8أسم ل الشركة

الجمع  محضر  بمقت�سى    -  1

الدا8  في  املنعقد  االستثن ئي  الع م 

 2119 ديسمبر   21 بت 8يخ  البيض ء 

شركة  برسيزيون  إلكترسيتي  لشركة 

8أسم له   ذات املسؤولية املحدودة، 

7.111.111 د8هم تقر8 م  يلي :

بم   الشركة  8أسم ل  خفض 

ليخفض  د8هم   6.911.111 قد8ه 

 111.111 د8هم إلى   7.111.111 من 

د8هم.

من الق نون  و7   6 تغيير الفصول 

األس �سي للشركة.

الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2

ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

2121 تحت  3 فبراير  البيض ء بت 8يخ 

8قم 729242.
بي ن مختصر

168 P



3395 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

شركة أمبرتاسيون دي كنكيري 
دي سود
ب ختص 8
إمكانسود
ش.م.م.

 STE IMPORTATION DES

 QUINCAILLERIES DU SUD

IMQUINSUD SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

95، ش 8ع محمد الس د1، الط بق 

األول، مكت3 11،  

الدا8 البيض ء

السجل التج 8ي : 55119

خفض 8أسم ل الشركة
الجمع  محضر  بمقت�سى    -  1

الدا8  في  املنعقد  االستثن ئي  الع م 

 2119 ديسمبر   27 بت 8يخ  البيض ء 

لشركة أمبرت سيون دي كنكيري دي 

شركة  إمك نسود  ب ختص 8  سوف 
8أسم له   ذات املسؤولية املحدودة، 

1.211.111 د8هم تقر8 م  يلي :

بم   الشركة  8أسم ل  خفض 

ليخفض  د8هم   1.111.111 قد8ه 

 111.111 د8هم إلى   1.211.111 من 

د8هم.
من الق نون  و7   6 تغيير الفصول 

األس �سي للشركة.

األس �سي  الق نون  على  املص دقة 

الجديد.

الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2

ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

2121 تحت  3 فبراير  البيض ء بت 8يخ 
8قم 729241.

بي ن مختصر
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STE SERVICE BOUMIA AGRI
SARL

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مسجل    -  1

تم   2121 ين ير   13 بت 8يخ  بميدلت 

وضع الق نون األس �سي للشركة ذات 

املميزات  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الت لية :

 STE SERVICE  : التسمية 
.BOUMIA AGRI SARL

نظ م  وتركي3  د8اسة   : الهدف 
الري - أشغ ل مختلفة أو البن ء.

املسيرة  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 
بومية  الشهداء  زنقة  الخضراء 

ميدلت.
يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي للشركة م  عدا في 

ح لة الفسخ املسبق أو التمديد.
 111.111  : الشركة  م ل  8أ1 
حصة من   1111 د8هم مقسم على 
الواحدة  للحصة  د8هم   111 فئة 

اكتتبت ك لت لي :
251 حصة للسيد عكي 8شيد.

251 حصة للسيد ازويزو ابراهيم.
القجيري  للسيد  حصة   511

ابراهيم.
الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 
والسيد  8شيد  عكي  السيد  من  كل 

القجيري ابراهيم ملدة غير محددة.
في  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ديسمبر من   31 ف تح ين ير وتنتهي في 

كل سنة.
2 -  تم اإليداع الق نوني بمصلحة 
املحكمة  لدى  الضبط  كت بة 
فبراير   11 االبتدائية بميدلت بت 8يخ 
8قم   2121/35 8قم  تحت   2121

السجل التج 8ي 2327.
170 P

STE PHYTO JALAL
SARL AU
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مسجل    -  1
تم   2121 فبراير   13 بميدلت بت 8يخ 
وضع الق نون األس �سي للشركة ذات 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :
 STE PHYTO JALAL  : التسمية 

.SARL AU
األسمدة  في  تج 8ة   : الهدف 

ومبيدات الحشرات.
املقر اال تم عي : 8قم 15 زنقة سال 

ش 8ع املسيرة الخضراء ميدلت.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي للشركة م  عدا في 

ح لة الفسخ املسبق أو التمديد.
 111.111  : الشركة  م ل  8أ1 
حصة من   1111 د8هم مقسم على 
الواحدة  للحصة  د8هم   111 فئة 

اكتتبت ك لت لي :
حم دي  للسيد  حصة   1111

 الل.
الشركة  تسيير  يتولى   : التسيير 
غير  ملدة  حم دي  الل  السيد 

محدودة.
في  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ديسمبر من   31 ف تح ين ير وتنتهي في 

كل سنة.
2 -  تم اإليداع الق نوني بمصلحة 
املحكمة  لدى  الضبط  كت بة 
فبراير   25 االبتدائية بميدلت بت 8يخ 
8قم   2121/41 8قم  تحت   2121

السجل التج 8ي 2335.
171 P

STE AMAZZIN
SA

شركة مس همة
8أسم له  : 121.111.111 د8هم

املقر اال تم عي : عم 8ة ت فراوتي، 
كلم 7.5 طريق الرب ط )عين السبع( - 

الدا8 البيض ء
السجل التج 8ي 8قم 355.113
تجديد مدة انتداب املتصرفين

-  الجمع الع م الع دي املنعقد   1
أن  ع ين   2119 يونيو   17 بت 8يخ 
قد  املتصرفين  انتداب  ميع  مدة 
وصلت إلى نه يته ، وقر8 تعيين بمه م 
متصرفين ملدة 6 سنوات، األشخ ص 

الت لية أسم ئهم وهم :
الحجول  أبو  سلوى  السيدة 

اإلد8ي�سي.
السيد أمين التهراوي.
السيد  واد الهاللي,

السيد علي وكريم.
ش.م.م.   AKWA GROUP شركة 
ممثلة ب لسيد يوسف عراقي حسيني.

يونيو   17 بت 8يخ  اإلدا8ة  مجلس 
أمين  قد أقر السيدة سلوى    2119

التهراوي في مه مه كرئيس مدير ع م.

2 -  تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 
 26 فبراير 2121 تحت 8قم 732291.

من أ ل اإليج ز والبي ن

172 P

STE MRAMIS TRANS
SARL AU

8أسم له  : 111.111 د8هم
املقر اال تم عي : دوا8 أوالد 8ابح 
الرخوخة الصب ح الصخيرات

بمقت�سى عقد عرفي بت 8يخ   -  1 
تأسيس شركة  تم   2121 فبراير   3  
ترونس  8ميس  م  اسم  تحمل 
املميزات  على  تتوفر  ش.ذ.م.م.ش.و 

الت لية :
8ابح  أوالد  دوا8   : اال تم عي  املقر 

الرخوخة الصب ح الصخيرات.
الهدف اال تم عي : نقل البض ئع.

مدة االستمرا8 : 99 سنة.
د8هم   111.111  : امل ل  8أ1 
مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم موزع كم  يلي :
 1111  : بوشجرة  مراد  السيد 

حصة.
مراد  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  بوشجرة 

محدودة.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر.
لتكوين   %5 بعد اقتط ع   : األ8ب ح 
يوزع  الق نوني  االحتي ط  صندوق 
الب قي على الشرك ء حس3 حصصهم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
السجل  تحت  بتم 8ة  االبتدائية 

التج 8ي 129673.
173 P

STE  AGRO TK
SARL

8أسم له  : 111.111 د8هم
املقر اال تم عي : تجزئة ملزا8ة عم 8ة 

8قم 2 شقة 8قم 2 تم 8ة
بمقت�سى عقد عرفي بتم 8ة    -  1
شرك ء  قر8   2121 ين ير   14 بت 8يخ 
شركة أكرو تك  ش.ذ.م.م شركة ذات 

مسؤولية محدودة م  يلي  :
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بيع 171 حصة بقيمة 111 د8هم 
من  د8هم   17.111 بمبلغ  للحصة 
طرف السيد سحم وي أشرف لف ئدة 

السيد  م ل تم 8ي.
بيع 171 حصة بقيمة 111 د8هم 
من  د8هم   17.111 بمبلغ  للحصة 
طرف السيد سحم وي أشرف لف ئدة 

السيد طريش  إسم عيل.
تعديل الق نون األس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
3251 في  االبتدائية بتم 8ة تحت 8قم 

2 م 18 2121.
174 P

 COMPTABILITE RIFO
ATLANTIQUE

 SIEGE SOCIAL ; 178, BD
 YOUSSEF BEN TACHFINE 3EME

ETAGE NADOR
RC : 2113

IF : 5370099
TP : 56115236

ICE : 001766786000020
STE ADAM ZAKI
شركة أدم الزاكي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  : 11.111 د8هم

ومقره  : بت ويمة الطريق الرئيسية 
زنقة 8قم 39 الن ظو8

حل الشركة
تعيين مصفي للشركة

بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 
 2121 ين ير   6 لت 8يخ  االستثن ئية 
شركة أدم الزاكي شركة  قر8 شرك ء 
8أسم له   ذات املسؤولية املحدودة، 
بت ويمة  ومقره   د8هم   11.111
 39 8قم  زنقة  الرئيسية  الطريق 

الن ظو8، م  يلي :
حل الشركة قبل نه ية مدته .

حميد  مسعودي  السيد  تعيين 
كمصفي للشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 
لدى املحكمة االبتدائية ب لن ظو8 في 

21 ين ير 2121 تحت 8قم 95.
من أ ل النشر

والتلخيص

175 P

شركة أكري أوما ماروك
ش.م.م.

STE AGRI UMA MAROC SARL

شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  : 11.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ف 1، مكت3 

55 الط بق السفلي العم 8ة اإلدا8ية 

زنقة 111 مصنع العلف س بق  الحي 

الصن عي سيدي ابراهيم

السجل التج 8ي 8قم 51345

املنخلط  الع م  للجمع  وفق    -  1

الع دي  والغير  السنوي  الع دي 

قر8   2119 يونيو   21 املنعقد بت 8يخ 

م  يلي :

8غم  الشركة  نش ط  استمرا8ية 

8بع  عن  تقل  التي  الشركة  وضعية 

8أسم ل الشركة.

الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2119 يوليو   19 بف 1 بت 8يخ 

8قم 2119/2433.
من أ ل املستخرج واإلش 8ة

التسيير

176 P

 STE D’ELEVAGE ET DE

 TRANSFORMATIN 

DE LA DINDE

ELDIN
S.A

شركة تربية وتحويل الديك الرومي 

إيلدين

ش.م..

شركة مجهولة اإلسم

8أسم له  : 236.111.111 د8هم

مره  اال تم عي : حد السوالم الحي 

الصن عي الس حل تجزئة 11 و12 

إقليم برشيد

الزي دة في 8أسم ل الشركة
في الجمع الع م الغير الع دي   -  1

ملس همي شركة »شركة تربية وتحويل 

الديك الرومي« ش.م. املنعقد بت 8يخ 

17 ديسمبر 2111 قر8 م  يلي :

بم   الشركة  8أسم ل  من  الرفع 
هذه  د8هم   21.111.111 قد8ه 
الزي دة في الرأسم ل ستتم عن طريق 
سهم  ديد   21.111 وإصدا8  خلق 
د8هم للواحد ب كتت به    1111 بقيمة 
ديون  تعويض  طريق  عن  وتحريره  

مؤكدة   8ية وملزمة ضد الشركة.
اإلدا8ي  للمجلس  السلطة  منح 
من أ ل تحقيق الزي دة في 8أسم ل 

الشركة.
اإلدا8ي  املجلس  ا تم ع  قر8 

املنعقد بت 8يخ 4 فبراير 2119 :
شركة  اكتت ب  على  املص دقة 
زاال8 هولدينغ ل 21.111 سهم  ديد 
تم  التي  للسهم  د8هم   1111 بقيمة 
عن   21.111.111 بمبلغ  تحريره  
مؤكدة   8ية  ديون  تعويض  طريق 

وملزمة ضد الشركة.
مع ينة االكتت ب والتحرير بشه دة 

عرفية.
الفعلي  التحقيق  على  املص دقة 
الشركة  8أسم ل  في  للزي دة  والنه ئي 
إلى  د8هم   215.111.111 من 

236.111.111 د8هم.
من   6 الفصل  لذلك  تبع   تغيير 

النظ م األس �سي للشركة.
الفصل 6 : الرأسم ل اال تم عي  :
هو  اال تم عي  الرأسم ل 
إلى  مقسم  د8هم   236.111.111
د8هم   1111 بقيمة  سهم   236.111

للسهم كلهم من نفس الد8 ة.
الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2119 ديسمبر   25 بت 8يخ  ببرشيد 

تحت 8قم 4116.
من أ ل املستخرج واإلش 8ة

اإلدا8ة

177 P

شركة أكري كوف ماروك
ش.م.م.

STE AGRI COUV MAROC
SARL

شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  : 11.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ف 1، مكت3 
51 الط بق السفلي العم 8ة اإلدا8ية 
زنقة 111 مصنع العلف س بق  الحي 

الصن عي سيدي ابراهيم
السجل التج 8ي 8قم 51345

وفق  للجمع الع م املنخلط    -  1
الع دي  والغير  السنوي  الع دي 
قر8   2119 يونيو   21 املنعقد بت 8يخ 

م  يلي :
8غم  الشركة  نش ط  استمرا8ية 
8بع  عن  تقل  التي  الشركة  وضعية 

8أسم ل الشركة.
الق نوني بكت بة  تم اإليداع    -  2
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2119 يوليو   19 بف 1 بت 8يخ 

8قم 2119/2435.
من أ ل املستخرج واإلش 8ة

التسيير

178 P

STE E.H.K.M TRANS
SARL

8أسم له  : 11.111 د8هم
8قم 12 زنقة الض وي ت ميدلت

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
ين ير   17 بت 8يخ  املنعقد  االستثن ئي 
 E.H.K.M شركة  شرك ء  قر8   2119

TRANS SARL ش.م.م. م  يلي :
 E.H.K.M شركة  تصفية  إغالق 
من  ابتداء  ش.م.م.   TRANS SARL

ت 8يخ 17 ين ير 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   11 بت 8يخ  بميدلت  االبتدائية 
2119/15 ب لسجل  2119 تحت 8قم 

التج 8ي 8قم 1119.
ملخص قصد النشر

إمض ء : املسير

179 P

STE AGRIMZIZ
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
8أسم له  : 111.111 د8هم

قصر تغجدت الريش ميدلت
تأسيس شركة

في  محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع   2121 ين ير   3 بت 8يخ  ميدلت 
ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 
اسم  تحمل  محدودة  مسؤولية 
ش.م.م.   AGRIMZIZ SARL شركة 

خص ئصه  ك لت لي :
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غرض الشركة :

االستغالل الفالحي.

ز8اعة النب ت ت العطرية.

استيراد وتصدير.

تغجدت  قصر   : الرئي�سي  املقر 

الريش ميدلت.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تسجيله  في السجل التج 8ي.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة مبلغ   1111 د8هم ينقسم إلى 

كل حصة 111 د8هم.

إدا8ة الشركة : ستسير الشركة من 

طرف السيد محمد بعدان.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   6 بت 8يخ  ميدلت  االبتدائية 

2121/31 ب لسجل  2121 تحت 8قم 

التج 8ي 8قم 2317.
ملخص قصد النشر

املسير

180 P

مكت3 االستش 8ة

CCM CONSEILS

ش.م.م.
8قم 136 ش 8ع الق هرة الط بق األول شقة 8قم 

2 كومطراف 1 تم 8ة

اله تف : 15.37.64.42.41

الف كس : 15.37.64.47.64

STE ANK SAVEUR
SARL

ش.م.م.

الك ئن مقره  : إق مة أسم ء محل 
8قم 5 تجزئة فنيش تم 8ة

إعالن عن تأسيس شركة
في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تأسيس  تم  قد   2121 فبراير   13  

 STE ANK SAVEUR SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

 STE ANK SAVEUR  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.
 111.111  : الشركة  8أسم ل 

د8هم.

الهدف اال تم عي : مقهى، سن ك.

الشرك ء : 
نو8 الدين ملوك : 411 حصة.

عبد الرحيم ملوك : 411 حصة.
كلثوم بش 8 : 211 حصة.

نو8 الدين ملوك وعبد   : التسيير 
الرحيم ملوك مسيرين للشركة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
التقييد  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة التج 8ية 
تحت   2121 فبراير   25 بتم 8ة بت 8يخ 

8قم 129615.
181 P

STE LEADERPAK
شركة ذات املسؤولية املحدودة
 76-IV مقره  اال تم عي : ك بي

املنطقة الصن عية زن تة املحمدية 
- املغرب

8أسم له  اال تم عي : 3.711.111 
د8هم

السجل التج 8ي 8قم 13917
8فع الرأسم ل اال تم عي

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
اال تم عي  الرأسم ل  من  الرفع 
إلى  د8هم   2.111.111 من  للشركة 
وذلك عن طريق  د8هم   3.711.111
النقدية  الديون  مع  مق صة  إ راء 
وبإحداث  للشرك ء  األداء  والوا بة 
فئة  من  ا تم عية  حصة   17.111
هذه  أن  وبم   للحصة  د8هم   111
بصفة  الشرك ء  يمتلكه   الديون 
اال تم عي  الرأسم ل  فإن  متس وية 

سيقسم ب لشكل الت لي :
السيد أحمد واعدي : 1.151.111 

د8هم - 11.511 حصة ا تم عية.
السيد حفيظ أدبال :  1.151.111 

د8هم - 11.511 حصة ا تم عية.
 - د8هم   3.711.111   : املجموع 

37.111 حصة ا تم عية.
ب ملحكمة   الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ ب ملحمدية   االبتدائية  

27 فبراير 2121 تحت 8قم 361.
بمث بة مقتطف وبي ن

182 P

شركة فزاز لإلنتاج
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 311.111 د8هم
1.ت 55119

الع م  للجمع  محضر  بمقت�سى 
 2121 ين ير   24 بت 8يخ  االستثن ئي 

قر8ت الشركة م  يلي :
السيدة  من  حصة   525 تفويت 
س 8ة ق�سى إلى السيد عبد هللا العلوي.
السيدة  من  حصة   525 تفويت 
هللا  عبد  السيد  إلى  ق�سى  يسرى 

العلوي.
شركة  أصبحت  عليه  وبن ء 
املسؤولية  ذات  شركة  لإلنت ج  فزاز 
الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

.SARL AU
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  التج 8ي 
ب لرب ط بت 8يخ 27 فبراير 2121 تحت 

8قم 114671.
183 P

 CABINET YOUNESS DE COMPTABILITE
CABYOUCOM

Av, Chahid Mbarek Ben Hommani
Souk El Arbaa du Gharb

Tél : 05.37.90.29.78
GSM : 06.61.25.96.46

STE MARZINE TRANS
SARL A.U

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

 DOUAR OULED CHETOUANE
 SIDI BOUBKER LHAJ

 SOUK TLET EL GHARB SIDI
BOUBKEREL HAJ
SOUK EL ARBAA

RC : 26527
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
بسوق  واملسجل   2121 فبراير   17
 ،2121 فبراير   11 بت 8يخ  األ8بع ء 
وضع الق نون األس �سي لشركة ذات 
وحيد  بشريك  محدودة  مسؤولية 
MARZINE TRANS حيث تم م  يلي :
تأسيس لشركة تحمل الخص ئص 

الت لية :

 STE MARZINE  : التسمية 

.TRANS

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد.
 111.111 في  حدد   : امل ل  8أ1 

قسمة   1.111 إلى  مقسمة  د8هم 

ا تم عية من فئة 111 د8هم لف ئدة :

 1111  : العنزي  محمد  السيد 

حصة.

الهدف : نقل املستخدمين.

املقر اال تم عي : دوا8 أوالد شتوان 

الثالث ء  سوق  الح ج  بوبكر  سيدي 

الغرب سوق األ8بع ء.

املدة : 99 سنة.

محمد  السيد  عين   : التسيير 

العنزي مسير للشركة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 2121 م 18   2 بت 8يخ  بسوق أ8بع ء 

الترتيبي  ب لسجل   132 8قم  تحت 

و26527ب لسجل التحليلي.

184 P

STE TRANS CHL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك واحد

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي بسال بت 8يخ 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

ذات  واحد  بشريك  املحدودة 

الخص ئص الت لية :

 STE TRANS : التسمية اال تم عي

.CHL SARL AU

الهدف اال تم عي : نقل البض ئع.

محمد  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 
سال   34 8قم   31 تجزئة  الخ مس 

الجديدة.

املدة اال تم عية : 99 سنة.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
 111.111 مبلغ  في  الشركة  8أسم ل 

د8هم موزع على 1111 حصة من فئة 

111 د8هم للحصة وزعت كم  يلي :
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 1111  : سفي ن  شعيبي  السيد 

حصة.

املجموع : 1111 حصة.

التسيير : تم تعيين السيد شعيبي 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  سفي ن 

محدودة.

تم التسجيل في السجل التج 8ي 

ب ملحكمة  الضبط  كت بة  لدى 

االبتدائية بسال تحت 8قم 31213.

185 P

 STE INENTORY

MANAGEMENT

SARL

LIQUIDATION
على إثر قرا8 الجمع الع م الع دي 

املنعقد يوم 11 فبراير 2121 لشركة 

 INENTORY MANAGEMENT

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

د8هم   11.111 8أسم له   املحدودة 

تقر8 م  يلي :

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  بعد 

املص دقة على حس ب ت التصفية.

والنطق  املصفي  ذمة  وإخالء 

بإقف ل علمي ت التصفية.

السجل التج 8ي 8قم 22133.

بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2121 فبراير   25 بت 8يخ  بسال 

8قم 34296.

186 P

STE FAYOU.PORT.EXPORT

SARL

en LIQUIDATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

FAYOU. إثر قرا8 املسير والشرك ء 

ذات  شركة   PORT.EXPORT

8أسم له   املحدودة  املسؤولية 

111.111 د8هم، مقره  اال تم عي: 

 8قم 31، إق مة فندق البزاز س نية 

املنصو8 ب ب املريسة سال.

تمت  املصفي  تقرير  قراءة  وبعد 

التصفية  حس ب ت  على  املص دقة 

ذمة املصفي والنطق بإقف ل  وإخالء 

عملي ت التصفية.

بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

م 18   3 بت 8يخ   34337 8قم  تحت 

.2121

187 P

 STE PROGRESS ENERGY

AFRICA

شركة محدودة املسؤولية

بشريك وحيد

8أ1 امل ل : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 15 ش 8ع األبط ل 

العم 8ة 8قم 4 أكدال - الرب ط

الع دي  غير  الع م  الجمع  ب سم 

2119 قر8  21 أكتوبر  املنعقد بت 8يخ 

 PROGRESS ENERGY شريك شركة

AFRICA ب إل م ع م  يلي :

تفويت الحصص الت مة م  بين :

العالمي  سعد  سيدي  السيد 

أ ل  من  8  ء  الصوابني  والسيدة 

1111 حصة.

تغير مسير الشركة :

سعد  سيدي  السيد  استق لة 

محله  وتحل  منصبه  من  العالمي 

من  نسية  السيدة الصوابني 8  ء 

زنقة   21 بسال  ق طنة  مغربية 

لبط قة  ح ملة  االنبع ث  حي  الشر 

 AB714975 8قم  الوطنية  التعريف 

 PROGRESS كمسيرة  ديدة لشركة

.ENERGY AFRICA

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ الرب ط  في  التج 8ية   املحكمة 

3 ديسمبر 2119 تحت 8قم 113272.
للخالصة والبي ن

188 P

COMPTABILITE RIFO ATLANTIQUE

 Siège social : 178, Bd. Youssef Ben

Tachfine 3ème Etage Nador

RC : 2113 - IF : 5370099

TP : 56115236 - ICE : 001766786000020

SOCIETE ADAM ZAKI
شركة أدم الزاكي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  : 11.111 د8هم

مقره  : ت ويمة الطريق الرئيسية 
زنقة 8قم 39 الن ضو8

إقف ل الشركة
الجمعية  محضر  بمقت�سى 
ين ير   6 لت 8يخ  االستثن ئية  الع مة 
»شركة  شركة  شرك ء  قر8   ،2121
شركة ذات املسؤولية  أدم الزاكي«، 
د8هم   11.111 8أسم له   املحدودة، 
الرئيسية  الطريق  بت ويمة  ومقره  

زنقة 8قم 39 الن ضو8، م  يلي :
إقف ل الشركة قبل نه ية مدته .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ب لن ضو8 بت 8يخ 4 فبراير 2121 تحت 

8قم 151.
من أ ل النشر والتلخيص

189 P

MSCOS ائتم نية
عم 8ة 14 مكت3 8قم 25 زنقة أزكزا أكدال 

الرب ط

اله تف : 15.37.79.11.11/16.61.16.16.29 

 AFRIQUE SOLUTION
SANTE

األس �سي  الق نون  بمقت�سى 
 ،2121 فبراير   21 بت 8يخ  للشركة 
السيدة  الوحيدة  الشريكة  قر8ت 
ذات  شركة  تأسيس  سحر،  املنزيل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
 AFRIQUE  : الشركة  إسم 

SOLUTION SANTE
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
األدوات  بيع   : الشركة  نش ط 

واملعدات الطبية.

عم 8ة   : للشركة  اال تم عي  املقر 

أكدال،  إق مة مريم،   ،31 شقة   GH

ش 8ع الحسن الث ني، الرب ط.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

كل  قيمة  حصة   1111 إلى  مقسم 

د8هم مملوكة من طرف   111 حصة 

السيدة املنزيل سحر.

تم تعيين السيدة املنزيل   : املسير 

التعريف  لبط قة  الح ملة  سحر 

كمسيرة   A433131 8قم  الوطنية 

للشركة وملدة غير محدودة.

99 سنة من ت 8يخ   : مدة الشركة 

التأسيس.

بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

م 18   4 بت 8يخ   114617 تحت 8قم 
التج 8ي  السجل  8قم  تحت   2121

.143591
عن النسخة والنص

190 P

شركة وهاكري
شركة ذات مسؤولية محدودة

يقد8 8أسم له  بـ 11.111 د8هم

العنوان : 8قم 11 اليوسفية 

الشرقية

بولف 8 كنداف  بلوك 1

تأسيس شركة
في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2121 فبراير   17

يقد8  محدودة  مسؤولية  ذات 
8أسم له  بـ 11.111 د8هم.

التسمية : شركة وه كري.

الهدف : الفالحة.
املقر اال تم عي : 8قم 11 اليوسفية 

الشرقية بولف 8 كنداف  بلوك 1.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

الرأسم ل اال تم عي في 11.111 د8هم 

ا تم عية  حصة   111 إلى  مقسم 

بمقدا8 111 د8هم لكل حصة.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.
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تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
ملدة  للشركة  كمسير  8شيد  الري حي 

غير محددة.
توزيع األ8ب ح : من األ8ب ح الص فية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتي ط الق نوني 

والب قي يوزع بين الشرك ء.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11117 التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

بت 8يخ 2 م 18 2121.
191 P

صوف ديكوم
مكت3 الحس ب ت والجب ي ت

واستش 8ة املق والت
8شيد الري حي

25 زنقة أبي شعي3 الدك لي حي الليمون الرب ط
اله تف : 15.37.71.15.61/15.37.73.79.76

شركة إاليو زاد
ELOYZA’D

شركة ذات مسؤولية محدودة
لشريك وحيد

يقد8 8أسم له  ب : 21.111 د8هم
العنوان : 8قم 17 زنقة الس قي ت

بن املكي املدينة - الرب ط
تأسيس

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لرب ط   2121 فبراير   3 بت 8يخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة لشريك وحيد يقد8 8أسم له  
مقره   ويو د  د8هم   11.111 ب 
 17 8قم   : اال تم عي ب لعنوان الت لي 
 - املدينة  املكي  بن  الس قي ت  زنقة 

الرب ط.
زاد   إاليو  شركة   : التسمية 

.ELOYZA’D
الهدف : استديو للتصوير.

زنقة   17 8قم   : اال تم عي  املقر   
الس قي ت بن املكي املدينة - الرب ط.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
 11.111 ب  اال تم عي  الرأسم ل 
حصة   111 إلى  مقسم  د8هم 
لكل  د8هم   111 بمقدا8  ا تم عية 

حصة.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  انويكة 

محددة.
توزيع األ8ب ح : من األ8ب ح الص فية 
تؤخذ 5% لتكوين االحتي ط الق نوني 

والب قي يوزع بين الشرك ء.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 م 18   2 بت 8يخ 

.11116
لالستش 8ة والتنبيه

صوف ديكوم

192 P

شركة طوب أكسيو ديجيطال
ش.م.م.ذ.ش.و

15، ش 8ع األبط ل، 8قم 4
اكدال، الرب ط

للشرك ء  عرفي  عقد  بمقت�سى 
املسجلة في   2121 فبراير   11 بت 8يخ 
تم   2121 فبراير   19 بت 8يخ  الرب ط 
وضع الق نون األس �سي لشركة ذات 
مسؤولية محدودة ب ملميزات الت لية :

»طوب أكسيو  شركة   : التسمية 
ديجيط ل« ش.م.م.ذ.ش.و.

ش 8ع   ،15  : اال تم عي  املقر 
األبط ل، 8قم 4، اكدال، الرب ط.

املوضوع :
بيع املنتج ت االتص التية.

االستيراد والتصدير.
عموم   ميع العملي ت التج 8ية، 
وغير  العق 8ية  امل لية،  الصن عية، 
في  املس همة  يمكنه   التي  العق 8ية 

تنمية الشركة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس الفعلي للشركة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد عدن ن 8شيد.
د8هم   111.111  : الرأسم ل 

موزعة بين الشرك ء كم  يلي :
 1111  : 8شيد  عدن ن  السيد 

حصة.
املجموع : 1111 حصة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
م 18   3 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 11134.
193 P

PARC EOLIEN DE TAZA
شركة مس همة ذات مجلس إدا8ة

8أسم له  : 311.111 د8هم

املقر اال تم عي : 22، عم 8ة حجي

محج علي ابن أبي ط ل3

ت زة الجديدة

السجل التج 8ي بت زة

تحت 8قم 2143

تحويل شكل الشركة من شركة 
مس همة مبسطة إلى شركة مس همة
مداوالت  محضر  بمقت�سى 

للشرك ء  املختلطة  الع مة  الجمعية 

 ،2119 نوفمبر   11 بت 8يخ  املنعقدة 

 PARC EOLIEN شركة  شرك ء  ق م 

تحويل  على  ب ملص دقة   DE TAZA

»شركة مس همة  الشركة من شكل 

مبسطة« إلى شكل »شركة مس همة«، 

للشركة  األس �سي  النظ م  وب عتم د 

مس همة«،  »شركة  لشكل  املط بق 

انتداب  مدة  نه ية  بمع ينة  وكذا 

 ،EDF EN TAZA شركة  الرئيس، 

انتداب  مدة  مواصلة  وبمع ينة 

ملدة  وبتعيين  الحس ب ت  مراق3 

الجمعية  ثالث سنوات تنتهي ب نته ء 

في  للبت  املنعقدة  الع دية  الع مة 

حس ب ت السنة امل لية املنتهية بت 8يخ 

31 ديسمبر 2121، متصرفي الشركة 

 Nguyen Huy Cuong وهم الس دة 

Stéphane Bernard Debruyneو 

.Shuji Akiyoshiو Seyama Koheiو

بمقت�سى محضر ا تم ع مجلس 

نوفمبر   11 بت 8يخ  املنعقد  اإلدا8ة 

ب ختي 8  اإلدا8ة  مجلس  ق م   ،2119

الجمع بين مه م 8ئيس مجلس اإلدا8ة 

  Nguyen واملدير الع م وتعيين السيد

كرئيس مدير   Huy CUONG DAO

ع م للشركة ملدة سنتين.

اإليداع الق نوني تم بكت بة ضبط 

بت 8يخ بت زة  االبتدائية   املحكمة 

11 ديسمبر 2119 تحت 8قم 1291.

194 P

PARA D-H
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تمت   2121 ين ير   3 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
اللطيف  عبد  السيد  تفويت 
ا تم عية،  حصة   511 الحمودي 
لف ئدة  د8هم،   111 الواحدة  قيمة 
السيد مروان الحس ني بت 8يخ 3 ين ير 

.2121
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بتم 8ة  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 3211.
195 P

SOCIETE ADAM 3 H
SARL AU

CAPITAL SOCIAL : 500.000 DHS
 SIEGE SOCIAL : N° 155
 LOTISSEMENT EL ARZ

KHENIFRA
على إثر العقد العرفي الذي سجل 
بخنيفرة تم وضع القوانين األس سية 
لشركة ذات مسؤولية محدودة والتي 

من خص ئصه  :
 ADAM  : اال تم عية  التسمية 

3 H SARL AU
أشغ ل  مف وضة،   : املوضوع 

مختلفة.
املقر اال تم عي : 8قم 155، تجزئة 

اال8ز، خنيفرة.
املدة : 99 ع م .

د8هم   511.111  : الرأسم ل 
مقسمة إلى 5111 حصة بقيمة 111 

د8هم للحصة.
امداح حميد 5111 حصة.

التسيير : أسند التسيير إلى السيد 
قرا8  صدو8  غ ية  إلى  حميد  امداح 

 ديد.
السنة املح سبية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
فبراير   25 االبتدائية بخنيفرة بت 8يخ 
تج 8ي  سجل   51 8قم  تحت   2121

8قم 3241.
196 P
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GROOVIT
SARL AU

 GROOVIT SARL : اسم الشركة
.AU

ذات  شركة   : الق نوني  موقعه  
مسؤولية محدودة وشريك وحيد.

ش 8ع ابن   ،79  : موقعه  التج 8ي 
سين ، شقة 8قم 14، أكدال، الرب ط.

8أسم له  : 111.111 د8هم.
مسيره  : تسيير الشركة من طرف 
ك مل  مع  العزيز  عبد  فكري  السيد 
األس �سي  للق نون  طبق   الصالحي ت 

للشركة.
املدة : حددت املدة في 99 سنة.

وتكنولو ي   الكهرب ء   : نش طه  
املعلوم ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 م 18   3 بت 8يخ 

.143541
197 P

ZAIN AL BOUNIANE
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 92.711 د8هم
مقره  اال تم عي : 66، إق مة موالي 

إسم عيل ش 8ع موالي إسم عيل
الدا8 البيض ء

حل مبكر للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2121 ين ير   4 االستثن ئي املؤ8خ في 

تقر8 م  يلي :
الحل املبكر لشركة »زين البني ن« 
شركة ذات مسؤولية محدودة لعدم 

القد8ة على تحقيق أهداف الشركة.
عين السيد نو8 الدين بن الفالح 
الزنقة  8شيد  موالي  حي  وعنوانه 
الدا8  عثم ن  سيدي   19 الرقم   11

البيض ء كمصفي للشركة.
بعنوان  التصفية  مقر  حدد 
إق مة موالي إسم عيل   ،66 الشركة 
موالي  زنقة  إسم عيل  موالي  ش 8ع 

إسم عيل الدا8 البيض ء.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 
 2121 م 18   2 بت 8يخ   732753

السجل التج 8ي 8قم 192469.
198 P

STE MAHDAOUI AGRICOLE
تأسيس

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمو 3 

شركة  تأسيس  تم   2121 ين ير   24

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد له  املواصف ت الت لية :

 STE MAHDAOUI  : التسمية 

AGRICOLE

 / حفر اآلب 8   : الهدف اال تم عي 

األعم ل   / الفالحية  األ8ا�سي  تجهيز 

املختلفة أو البن ء.

املقر اال تم عي : مركز سيدي عبد 

الرزاق 8قم 639 تيفلت.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 

في 111.111 د8هم مقسمة إلى 1111 

د8هم   111 من  ا تم عية  حصة 

للحصة اال تم عية :

 1111 مهداوي  ن دية  السيدة 

حصة ا تم عية.

السيدة  عينت   : الشركة  تسيير 

مع  للشركة  مسيرة  مهداوي  ن دية 

 ميع الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت 8قم 36.
للنسخ والبي ن

الوكيل

199 P

OTHMANE BEN CAR
تأسيس

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمو 3 

تم تأسيس شركة   2121 فبراير   24

بشريك  محدودة  مسؤولية  ذات 

وحيد له  املواصف ت الت لية :

 OTHMANE BEN  : التسمية 

.CAR

الهدف اال تم عي : كراء السي 8ات 

بدون س ئق.

2 حي  : كراج 8قم  املقر اال تم عي 
8قم   5 مجموعة  برشيد  زنقة  األمل 

1/17 تيفلت.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس.

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 
في 111.111 د8هم مقسمة إلى 1111 
د8هم   111 من  ا تم عية  حصة 

للحصة اال تم عية :
السيد عثم ن بنبوية 1111 حصة 

ا تم عية.
السيد  عين   : الشركة  تسيير 
احمد حم ن مسير للشركة مع  ميع 

الصالحي ت.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 
تحت 8قم 34 بت 8يخ 27 فبراير 2121.

للنسخ والبي ن

الوكيل

200 P

SAWA PACK
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل : 21.111 د8هم
املقر اال تم عي : 15، ش 8ع األبط ل

8قم 4، أكدال، الرب ط
القرا8 األول :

بعد االضطالع على تقرير اإلدا8ة، 
ين ير   21 في  الع م  الجمع  وافق 
ويقر8  املذكو8  التقرير  على   ،2121
الحل املبكر للشركة وتصفيته  الودية 

اعتب 8ا من هذا اليوم.
اتب ع  سيتم  الفترة،  هذه  خالل 
في  »الشركة  بتسمية  الشركة  اسم 
التصفية«. يج3 أن يظهر هذا البي ن 
الوث ئق  في  ميع  املصفي  واسم 
ألطراف  املخصصة  واملستندات 

ث لثة.
قر8 الجمع الع م إن مقر التصفية 
 ،4 8قم  ش 8ع األبط ل،   ،15 ث بت في 

أكدال، الرب ط.
القرا8 الث ني :

بصفة  تعيين  الع م  الجمع  قر8 
مصفي للشركة ملدة التصفية :

مغربي  اند  8،  حسن  السيد 
أكتوبر   25 مواليد  من  الجنسية، 
ح ئز على  في كو8بفوا فرنس ،   1914
8قم  الوطنية  التعريف  بط قة  8قم 
PN119395، ويقيم في 41 ش 8ع ابنو 
حبو1 شقة 15 الط بق 4 مع 8يف، 

الدا8 البيض ء.

السيد حسن اند  8 يعلن قبول 
أنه على  ويشهد  كمصفي   وظ ئفه 
 ال  يخضع للحظر املنصوص عليه في 

القوانين واللوائح املعمول به .
ينهي الجمع الع م مه م املسير من 
هذا اليوم. ويمنحه التصريف الك مل 
والتنفيذ النه ئي والغير املشروط على 

واليته.
يمنح الجمع الع م للمصفي أوسع 
وهي  بمهمته،  لالضطالع  صالحي ته 

تحقيق األصول وتسوية االلتزام ت.
العمل  بمواصلة  مخول  املصفي 

الج 8ي ألغراض التصفية فقط.
سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ ب لرب ط  التج 8ية   املحكمة 

4 م 18 2121 تحت 8قم 114616.
من أ ل التلخيص والنشر

التسيير

201 P

PLANTE D’AGRICULTURE
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محر8 بت 8يخ 
نظ م  تكوين  تم   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  أس �سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :
التسمية :

 PLANTE D’AGRICULTURE 
الهدف : تم 18 الشركة األهداف 

الت لية :
الفالحة.

الشقة ب لط بق   : املقر اال تم عي 
 94 العم 8ة   5 8قم  الواقع ب  األول 

زنقة ن بولي املحيط، الرب ط.
 111.111  : 8أ1 امل ل اال تم عي 
د8هم مقسم إلى 111 حصة قيمة كل 

واحدة 111 د8هم.
بد8  السيد  تعيين  تم   : التسيير 
التعريف  لبط قة  الح مل  البهيج 
كمسير   ،A661141 8قم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني  امللف 
ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

السجل التج 8ي 143515.

202 P
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K.A.L.N
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي محر8 بت 8يخ 
نظ م  تكوين  تم   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  أس �سي 
وحيد  شريك  ذات  املحدودة 

خص ئصه  ك لت لي :
. K.A.L.N : التسمية

الهدف : تم 18 الشركة األهداف 
الت لية :

استش 8ة وتسيير.
تسيير فندقي.

الشقة ب لط بق   : املقر اال تم عي 
 94 العم 8ة   5 8قم  الواقع ب  األول 

زنقة ن بولي املحيط، الرب ط.
 111.111  : 8أ1 امل ل اال تم عي 
د8هم مقسم إلى 111 حصة قيمة كل 

واحدة 111 د8هم.
تم تعيين السيد عزيز   : التسيير 
التعريف  لبط قة  الح مل  بن ط ل3 
كمسير   ،A261412 8قم  الوطنية 

وحيد للشركة وملدة غير محدودة.
وضع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني  امللف 
ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

السجل التج 8ي 143517.
203 P

BRI AUTO
SARL AU

بمقت�سى  مع ع م استثن ئي حر8 
قر8   2121 فبراير   25 في الرب ط يوم 
 BRI AUTO الشريك  الوحيد لشركة
ش.م.م ذات الشريك الوحيد م  يلي :

طرف  من  حصة   111 تفويت 
السيد  إلى  الص لحي  ابراهيم  السيد 

 ه د واكريم.
استق لة السيد ابراهيم الص لحي 

من منصبه كمسير للشركة.
تعيين السيد  ه د واكريم كمسير 

وحيد للشركة.
من  و13   7  ،6 املواد  تعديل 

الق نون األس �سي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
م 18   3 بت 8يخ   114612 تحت 8قم 

.2121
204 P

EQUIP QUIK RABAT
استثن ئي  ع م  بمقت�سى  مع 
 2121 ين ير   1 يوم  الرب ط  في  حر8 
 EQUIP QUIK الشركة  شرك ء  قر8 

RABAT ش.م.م م  يلي :
تحويل املقر اال تم عي :

26، شقة  زنقة ازكزا، عم 8ة 8قم 
5، أكدال، الرب ط إلى الشقة ب لط بق 
 ،94 العم 8ة   ،5 األول الواقع ب 8قم 

زنقة ن بولي املحيط، الرب ط.
تفويت الحصص :

طرف  من  حصة   111 تفويت 
السيدة حي ة الس مي إلى السيد خ لد 

امزيكيرة.
تعديل اإلدا8ة.

امزيكيرة  خ لد  السيد  تعيين 
غير  وملدة  للشركة  وحيد  كمسير 
محدودة مع استق لة السيد مروان 

الس مي من منصبه كمسير للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
بت 8يخ  114613 تحت 8قم   البيض ء 

3 م 18 2121.
205 P

STRIAD
SARL

حل الشركة
ب لرب ط  مؤ8خ  محضر  بمقت�سى 
بت 8يخ 15 نوفمبر 2119 للجمع الع م 
شريكة   STRIAD االستثن ئي لشركة 
 111.111 محدودة  مسؤولية  ذات 

د8هم.
بكر  أبو   21  : اال تم عي  مقره  
الصديق شقة 8قم 1 أكدال الرب ط، 
132921 تم اإلقرا8  سجله  التج 8ي 

على  م  يلي :
حل الشركة ودي .

طريشة  أحمد  السيد  تعيين 
مصفي  للشركة.

محطة   21 الشركة  مقر  تحديد 
أكدال   1 أبوبكر الصديق شقة 8قم 

الرب ط كمحل للتصفية.
مكت3  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 م 18   3 بت 8يخ 

.114675
206 P

HADILE NEGOCE
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم
املقر اال تم عي : تجزئة ب 1 8قم 23

عين عتيق، تم 8ة
يوم  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  الشركة  بمقر    2121 فبراير   12

االتف ق على م  يلي :
تم تفويت  ميع حصص الشركة 
املسط وي  يوسف  للسيد  واململوكة 

1111 حصة للسيد عمر الص بري.
استق لة السيد يوسف املسط وي 

من مه م املسير للشركة.
تعيين السيد عمر الص بري مسير 

 ديد للشركة.
تم اإليداع الق نوني يوم 25 فبراير 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة   2121

االبتدائية بتم 8ة تحت 8قم 3225.
207 P

WEXTECH SOLUTIONS
SARL
تعديل

ين ير   24 بت 8يخ  قرا8  بمقت�سى 
ذات  الشركة  الرب ط  في   2119
 WEXTECH محدودة  مسؤولية 
زنقة ض ية عوة   6 في   SOLUTIONS
أكدال الرب ط   16 الشقة   4 الط بق 
د8هم قر8   111.111 ذات الرأسم ل 

الشرك ء م  يلي :
السيد  تفويت  على  املص دقة 
 511 ي سين بي�سي الشريك املستقيل 
حصة التي يملكه  في الشركة لف ئدة 
الرئيس  الخ ط3  ابراهيم  السيد 

الجديد.
 WEXTECH الشركة  تحويل 
ذات  شركة  من   SOLUTIONS
ذات  شركة  إلى  محدودة  مسؤولية 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
تصبح الشركة مسيرة من السيد 
الجديد  الرئيس  الخ ط3  ابراهيم 

ملدة غير محدودة.

التوقيع سيتم من السيد ابراهيم 

الخ ط3 الرئيس الجديد.

الس بع  الس د1،  البند  تغيير 

والس بع عشر من الق نون األس �سي 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

3 م 18 2121 تحت 8قم 114615.

208 P

FLUX AIR MEDIC
FAM - SARL AU

تأسيس
في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم  قد  ب لرب ط،   2121 فبراير   12

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

تحمل الخص ئص الت لية :

 FLUX AIR MEDIC  : التسمية 

»FAM« - SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف اال تم عي : 

تركي3 السوائل الطبية.

مق ول األشغ ل املختلفة أو البن ء.

8أ1 امل ل : 11.111 د8هم مقسمة 

د8هم   111 حصة من فئة   111 إلى 

للحصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

ش 8ع   ،44  : اال تم عي  املقر 

اكالم ن سيدي علي 8قم 7 الط بق 1 

اسفل أكدال الرب ط.

التسيير : مريم البدوي.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

بت 8يخ  143493 8قم  تحت   ب لرب ط 

2 م 18 2121.

209 P
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FOODI MEDIA TECH
SARL AU

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 فبراير   7
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
الخص ئص تحمل  والتي   وحيد 

الت لية :
 FOODI MEDIA  : التسمية 

TECH
SARL AU : الصفة الق نونية

في  مق ول   : اال تم عي  الهدف 
خدمة املعلوم ت التج 8ية.

األطعمة  تسليم  سوق  إدا8ة 
للمط عم عبر االنترنيت.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
د8هم للحصة الواحدة موزعة   111

بين الشرك ء على الشكل الت لي :
 1111 الهوا8ي  ايم ن  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
ش 8ع   ،15  : اال تم عي  املقر 
أكدال،   ،4 8قم  الشقة  األبط ل، 

الرب ط.
املسيرة : السيدة ايم ن الهوا8ي.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 
.143491

210 P

مكت3 األست ذ 8شيد شوقي

موثق بمدينة تم 8ة

7، ش 8ع الحسن الث ني، شقة 8قم 2، بيركوال

تم 8ة

CITY KM
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
بشريك وحيد

الرأسم ل : 111.111 د8هم
بيع  ميع الحصص من 8أسم ل 

الشركة
تحيين النظ م األس �سي للشركة

من  حر8  8سمي  عقد  بمقت�سى 
موثق  شوقي،  8شيد  األست ذ  طرف 
،2121 فبراير   6 بت 8يخ  بتم 8ة، 

 CITY الذي بمقتض ه ب عت شركة   
شركة  لف ئدة   ،KM SARLAU
 ،IMMOVERT CAPITAL SARL
 1111 في  املتمثلة  أسهمه    ميع 
اال تم عي  الرأسم ل  من  حصة 

للشركة.
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ،2121 17 فبراير  االستثن ئي، بت 8يخ 
بيع  ميع  على  املص دقة  قر8 
الحصص من 8أسم ل الشركة مق بل 
وتعيين  استق لة  الديون،  إنقض ء 
مسير  ديد الذي يمتلك صالحي ت 

غير محدودة وملدة غير محددة.
من  حر8  8سمي  عقد  بمقت�سى 
موثق  شوقي،  8شيد  األست ذ  طرف 
فبراير   17 بت 8يخ  تم 8ة،  بمدينة 
األس �سي  النظ م  تحيين  تم   ،2121
املحدودة،  املسؤولية  ذات  لشركة 
 CITY KM شركة  وحيد  شريك 

.SARLAU
تم لدى كت بة   : اإليداع الق نوني 
ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
 ،2121 م 18   2 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم 732111.
211 P

ائتم نية أسف 8 كونس ي

شقة 8قم 4  ن ن النهضة 1 الرب ط

اله تف : 15.37.72.97.61

اله تف النق ل : 16.62.74.43.37

LE PASSAGE PRIVE شركة
SARL

8أسم ل : 11.111 د8هم
العنوان : عم 8ة 211، شقة 6

حي كريمة، سال
تغييرات في شركة

االستثن ئي  الع م  الجمع  إط 8  في 
 LE PASSAGE PRIVE SARL لشركة 

املنعقد بت 8يخ 26 ديسمبر 2119.
قر8 األعض ء وب إل م ع التغييرات 

الت لية :
نقل األسهم :

الشركة  8أسم ل  يتكون   : تذكير 
من شريك ن :

تمتلك   : نوال  اإلد8ي�سي  السيدة 
بقيمة  الشركة  8أسم ل  من   %51
د8هم   111 بمعدل  د8هم   5.111

للسهم.

: تمتلك  السيدة سع د العطو�سي 
بقيمة  الشركة  8أسم ل  من   %51
د8هم   111 بمعدل  د8هم   5.111

للسهم.
قر8ت  الجمع،  هذا  خالل  من 
أسهمه   بيع  نوال  اإلد8ي�سي  السيدة 
ب لك مل إلى السيدة سع د العطو�سي 
8قم  الوطنية  البط قة  )الح ملة 
أصبحت  األخيرة  هذه   )A411295
شريكة ومسيرة وحيدة بنسبة %111 

من األسهم.
الجديد  التوزيع  فإن  وب لت لي، 

لألسهم بعد هذا البيع هو كم  يلي :
 %111 العطو�سي  السيدة سع د 

من أسهم الشركة 11.111 د8هم.
تعديل الشكل الق نوني للشركة :

الشكل  أصبح  األسهم،  بيع  بعد 
)شركة   SARL AU الق نوني للشركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 
)شركة ذات   SARL بدال من  وحيد( 

مسؤولية محدودة(.
تغيير مك ن اإلق مة بعقد إيج 8 :

تغيير  وب إل م ع  األعض ء  قر8 
مك ن إق مة الشركة من عم 8ة 211، 
إلى عم 8ة  حي كريمة، سال،   ،6 شقة 

8قم 7 تجزئة حجية ت بريكت سال.
األس �سي الق نون   تحديث 

للشركة :
الجديدة  التعديالت  مراع ة  مع 

للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسال يوم 24 فبراير 2121 

تحت 8قم 34294.
للبي ن

212 P

ائتم نية أسف 8 كونس ي

شقة 8قم 4  ن ن النهضة 1 الرب ط

اله تف : 15.37.72.97.61

اله تف النق ل : 16.62.74.43.37

 SUPERETTE BIEN شركة
VENUE

SARL
8أسم ل : 111.111 د8هم

العنوان : عم 8ة A2، متجر 4
ش 8ع ت دلة، اليوسفية، الرب ط

تغييرات في شركة
االستثن ئي  الع م  الجمع  إط 8  في 
 SUPERETTE BIEN VENUE لشركة 
SARL املنعقد بت 8يخ 6 فبراير 2121.

قر8 األعض ء وب إل م ع التغييرات 

الت لية :

نقل األسهم :

قر8ت  الجمع،  هذا  خالل  من 

)الح ملة  الحمداوي  مونية  السيدة 

البط قة الوطنية 8قم A445113( بيع 
أسهمه  إلى السيدة ن دية الحمداوي 

8قم  الوطنية  البط قة  )الح ملة 

.(A691416

الجديد  التوزيع  فإن  وب لت لي، 

لألسهم بعد هذا البيع هو كم  يلي :

السيد محمد الحمداوي ب.و.ط 

A71264 - % 45 من أسهم الشركة 

45.111 د8هم.

الحمداوي ب.و.ط  السيدة 8  ء 

A691414 - % 21 من أسهم الشركة 

21.111 د8هم.

السيدة ن دية الحمداوي ب.و.ط 

أسهم  من    21  %  -  A691416

الشركة 21.111 د8هم.

ب.و.ط  نيزا8  خديجة  السيدة 

من أسهم الشركة   5  %  -  X46151

5.111 د8هم.

السيد ابراهيم الحمداوي ب.و.ط 

A445116 - % 5 من أسهم الشركة 

5.111 د8هم.

ب.و.ط  الحمداوي  أيوب  السيد 

AA62515 - % 5 من أسهم الشركة 

5.111 د8هم.

األس �سي الق نون   تحديث 

للشركة :

الجديدة  التعديالت  مراع ة  مع 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 يوم  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114517.
للبي ن

213 P

TOUMY MKL
املسجل  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2121 ين ير   21 بت 8يخ 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :

.TOUMY MKL : التسمية
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SARL AU : الشكل الق نوني

 : اال تم عي  الهدف 

.RESTAURANT
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة.

الحمد  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

املركز الجنوبي 8قم 11 الصخيرات.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

بوشعي3 التومي كمسير للشركة.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

ب ملحكمة االبتدائية بتم 8ة تحت 8قم 

129569 بت 8يخ 11 فبراير 2121.

214 P

FOR NEOM
SARL AU

في  مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قد   ،2121 فبراير   21 الرب ط بت 8يخ 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة.

FOR NEOM : التسمية

في  استش 8ة   : اال تم عي  الهدف 

التسيير.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة.

السيد نجم محمد 511 حصة.

 511 بولعم ن  عثم ن  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

ش 8ع عبد السالم القب ج   : املقر 

إق مة 1 الشقة 8قم 1 الط بق األ8�سي 

حس ن الرب ط.

املسير : السيد نجم محمد.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143511

215 P

SOCIETE BMJOBS
SARLAU

AU CAPITAL DE 10.000 DHS
RC N° 128033

حل الشركة
بمقت�سى عقد عرفي حر8 بتم 8ة 
قر8 الجمع الع م   2121 ين ير   21 في 
BMJOBS ش.م.م  االستثن ئي لشركة 
8أسم له   الوحيد،  الشريك  ذات 
في  الرئي�سي  مقره   د8هم،   11.111
ش 8ع ابن سين ،الط بق   ،79 الرب ط 

2، شقة 8قم 6، أكدال، م  يلي :
الفسخ املسبق وتصفية الشركة.

الرب ط  في  التصفية  مقر  تحديد 
79، ش 8ع ابن سين ، الط بق 2، شقة 

8قم 6، أكدال.
تعيين السيد عبد اللطيف مرتبط 
كمصفي ت  هن ز  8حمة  والسيدة 

للشركة بدون مق بل.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 م 18   3 بت 8يخ 

.114661
216 P

 CLAN GLADIATEURS
ENTRETIEN

SARL
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم
مقر الشركة : شقة الط بق األول

2153، تجزئة لوف  نوف، القنيطرة
تأسيس

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   25
املسؤولية  ذات  للشركة  األس �سي 

املحدودة والتي تتميز بم  يلي :
 CLAN شركة   : التسمية 
 GLADIATEURS ENTRETIEN

SARL
الهدف : 

مق ول نظ فة الوا ه ت والشقق 
والدك كين.

مق ولة األغرا1 وصي نة الحدائق.
املدة : حددت في 99 سنة، انطالق  
السجل  في  التسجيل  ت 8يخ  من 

التج 8ي.
الط بق  شقة   : اال تم عي  املقر 
نوف  لوف   تجزئة   2153 األول 

القنيطرة.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

إلى  مقسمة  د8هم   111.111 مبلغ 

 111 بثمن  ا تم عية  حصة   1111

د8هم في حوزة :

السيد عبد الع لمي علي.

السيد الزاوية أمين.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

والسيدة  علي  الع لمي  عبد  السيد 

الزاوية أمين ملدة غير محدودة.

الربح  من   %5 يقتطع   : الربح 

الص في في كل سنة من أ ل تكوين 

االحتي ط الق نوني.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   2 في  ب لقنيطرة  االبتدائية 

8قم  تحت  التج 8ي  ب لسجل   2121

.74396

217 P

STE IZA SHOES
SARL AU

RC : 233209

إشه 8 التصفية
بمو 3 عقد عرفي بإمض ء خ ص 

بت 8يخ 21 فبراير 2121 ب لدا8 البيض ء 

 STE IZA قر8 الشريك الوحيد للشركة

SHOES SARL AU الك ئنة بش 8ع بئر 

انز8ان، زنقة ابو غ ل3 شي ني 8قم 11 

مع 8يف، الدا8 البيض ء م  يلي :

التصفية املسبقة للشركة.

حمدان  محمد  السيد  تعيين 

كمسؤول لتصفية الشركة وتحديد 

مه مه.

تحديد مقر الشركة مك ن للتصفية.

للقي م  الصالحي ت  إعط ء 

ب إل راءات الق نونية.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

ب لسجل  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

 2121 فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ي 

تحت 8قم 732335.

218 P

 STE GROUPE SCOLAIRE
PRIVE LE TOURNESOL

SARL
RC : 145119

بمقت�سى عقد عرفي حر8 ب لدا8 
 2121 فبراير   12 بت 8يخ  البيض ء 
 STE GROUPE SCOLAIRE لشركة 
 PRIVE LE TOURNESOL SARL
الك ئنة ب 1 زنقة البي الوازيس، الدا8 

البيض ء قر8ا الشرك ء م  يلي :
بلق سم  الراحل  بوف ة  اإلقرا8 

لغزوني :
لغزوني  بلق سم  الراحل  توفي 
املتوفى  خلف   2111 يونيو   17 في 
األسهم  نقل  من  واستف دوا  و8ثة 
 STE شركة  في  يملكه   ك ن  لتي 
 GROUPE SCOLAIRE PRIVE LE
وفق   وذلك   TOURNESOL SARL
من  املسلمة  امليراث  تقسيم  لوثيقة 
ب ملحكمة  العدول  مكت3  طرف 
بت 8يخ  املؤ8خة  ب لرب ط   االبتدائية 

21 يونيو 2111.
تم قبول توزيع األسهم من طرف 
حمله   أن  سبق  التي  الو8ثة   ميع 

الراحل بلق سم لغزوني.
الع مة  الجمعية  أح طت  لقد 
النحو  على  املتوفى،  ملكية  بنقل 
امليراث  وثيقة  في  عليه  املنصوص 

املؤ8خة بت 8يخ 21 يونيو 2111.
وتم قبوله  والتوافق عليه  وكذلك 
خلف   تعيينهم  تم  الذي  األشخ ص 
الع ئدة  والنس3  واألسهم  للفقيد 
لكل الو8ثة وذلك على الشكل الت لي : 
لكل   11/14 لكل ابن   11/11 األ8ملة 

ابنة 11/17.
سهم    11 من  اإل8اثة  وتتألف 
حصة   7111 أس 1  على  متن سبة 

املكونة لرأسم ل الشركة.
السيدة ف طمة املتواضع االد8ي�سي 
211 حصة قبل امليراث و151 حصة 
املحصل عليه  في امليراث أي بمجموع 

1151 ؛
 1191 السيد محمد عزيز لغزوني 
أي  امليراث  في  عليه   املحصل  حصة 

بمجموع 1191 ؛
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لغزوني  الدين  عز  محمد  السيد 
1191 حصة املحصل عليه  في امليراث 

أي بمجموع 1191 ؛
لغزوني  8شيد  الدين  ت ج  السيد 
1191 حصة املحصل عليه  في امليراث 

أي بمجموع 1191 ؛
 595 لغزوني  عواطيف  السيدة 
أي  امليراث  في  عليه   املحصل  حصة 

بمجموع 595 ؛
 595 لغزوني  لطيفة  السيدة 
أي  امليراث  في  عليه   املحصل  حصة 

بمجموع 595 ؛
السيدة ف تحة لغزوني 595 حصة 
املحصل عليه  في امليراث أي بمجموع 

595 ؛
595 حصة  السيدة منية لغزوني 
املحصل عليه  في امليراث أي بمجموع 

595 ؛
حصة قبل امليراث   211 املجموع 
في  عليه   املحصل  حصة  و6111 

امليراث أي بمجموع 7111.
تفويت الحصص بين الشرك ء :

لغزوني  الدين  عز  محمد  السيد 
التي  الحصص  بتفويت  ميع  ق م 
 1191 وعدده   ب لشركة  يمتكله  
حصة بقيمة 111 د8هم لكل حصة، 
كل  تفويت  تم  د8هم    119.111 أي 
اآلخرين  الشرك ء  بين  الحصص 
171 حصة لكل  بنس3 متس وية أي 

من شريك.
الحصص  توزيع  عملية  وبعد 
الشكل  على  الرأسم ل  توزيع  أصبح 

الت لي :
املتواضع  ف طمة  السيدة 
شريك  لكل  حصة   1221 االد8ي�سي 
املس همة  حصة   111 األسهم  قيمة 

لكل شريك 122.111 ؛
 1361 السيد محمد عزيز لغزوني 
األسهم  قيمة  شريك  لكل  حصة 
شريك  لكل  املس همة  حصة   111

136.111 ؛
لغزوني  8شيد  الدين  ت ج  السيد 
قيمة  شريك  لكل  حصة   1361
لكل  املس همة  حصة   111 األسهم 

شريك 136.111 ؛

 765 لغزوني  عواطيف  السيدة 
حصة لكل شريك قيمة األسهم 111 
حصة املس همة لكل شريك 76.511 ؛

 765 لغزوني  لطيفة  السيدة 
حصة لكل شريك قيمة األسهم 111 
حصة املس همة لكل شريك 76.511 ؛

السيدة ف تحة لغزوني 765 حصة 
لكل شريك قيمة األسهم 111 حصة 

املس همة لكل شريك 76.511 ؛
765 حصة  السيدة منية لغزوني 
لكل شريك قيمة األسهم 111 حصة 

املس همة لكل شريك 76.511 ؛
7111 حصة لكل شريك  املجموع 
املس همة  حصة   111 األسهم  قيمة 

لكل شريك 711.111.
التسيير : تسجيل استق لة السيد 
محمد عزيز لغزوني من مه مه كمسير 
للشركة والتن زل عن كل الصالحي ت 
ونه ئي  ك مل  بشكل  له   املخولة 

وال 8 عة فيه.
منية  السيدة  استق لة  تسجيل 
لغزوني من مه مه  كمسيرة مس عدة 
ب لشركة والتن زل عن كل الصالحي ت 
ونه ئي  ك مل  بشكل  له    املخولة 

وال 8 عة فيه.
لغزوني  ف تحة  السيدة  تعيين 
 من مسيرة للشركة لفترة محددة في 
إلى   2121 فبراير   12 سنوات من   4
11 فبراير 2124 ابتداء من ت 8يخ هذا 

الجمع الع م.
8شيد  الدين  ت ج  السيد  تعيين 
لغزوني مسيرا مس عدا للشركة لفترة 
12 فبراير  4 سنوات من  محددة من 
2121 إلى 11 فبراير 2124 ابتداء من 

ت 8يخ هذا الجمع الع م.
بصفته   لغزوني  ف تحة  السيدة 
8شيد  الدين  ت ج  والسيد  مسيرة 
مس عدا،  مسيرا  بصفته  لغزوني 
يمكن لكل واحد منهم  اإلمض ء لوحده 
العملي ت  كل  على  منفرد  وبشكل 
في  املفتوحة  للحس ب ت  البنكية 
أنواع  لجميع  وذلك  الشركة  اسم 
بحس ب  السح3  أو  الدفع  عملي ت 
الشركة ب لشيك أو الحوالة أو غيره  
أنواع  وكذلك  ميع  املع مالت  من 

الوث ئق والعقود والرخص والطلب ت 
املرتبطة بشكل مب شر أو غير مب شر 
وبجميع  للشركة  الرئي�سي  ب لهدف 

اإلدا8ات املغربية الخ صة والع مة.
مالئمة الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
ب لسجل  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 
بت 8يخ   732353 التج 8ي تحت 8قم 

26 فبراير 2121.
219 P

ABD MEDICAL CARE
تأسيس شركة

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   13

األس �سي للشركة :
خدم ت   : اال تم عي  املوضوع 

تج 8ية.
لنقل  لو يستيكية  خدم ت 

التح ليل الطبية.
 ABD MEDICAL CARE  : االسم 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
املقر اال تم عي : 8قم 41 زنقة عبد 

املومن، حس ن، الرب ط.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسمة 
111 د8هم للواحدة مسجلة ومحر8ة.

املدة : 99 سنة.
التسيير : السيد ي سر بنبريك.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 
تسجيل  تم  كم   الرب ط  التج 8ية 
الشركة ب لسجل التج 8ي تحت 8قم 

.143535
220 P

شركة أكراش للرياضة والترفيه
شركة ذات املسؤولية املحدودة

31 ش 8ع ابن ت شفين، عم 8ة 7، 
أكدال، الرب ط

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 د8هم
السجل التج 8ي : 142319

بمقت�سى عقد عرفي حر8 ثم   -  I
وضع الق نون األس �سي لشركة ذات 
املسؤولية املحدودة ومميزاته  ك لت لي :
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

للري ضة  »أكراش   : التسمية 
والترفيه«.

الهدف : يتلخص هدف الشركة في 
وعموم   والترفيه  األلع ب  الري ضة، 

كل م  ش به ذلك.
ابن  ش 8ع   31  : اال تم عي  املقر 

ت شفين، عم 8ة 7، أكدال، الرب ط.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
إنش ئه  النه ئي م  عدا تمديد أو فسخ 

مسبق.
11.111 د8هم مقسم   : الرأسم ل 
إلى 1111 حصة من قيمة 111 د8هم 

مدفوع ب لك مل وموزع ك آلتي :
السيد لكريش احمد 1111 حصة 

111.111 د8هم.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر.
تسير الشركة من طرف   : اإلدا8ة 
السيد لكريش احمد وذلك ملدة غير 

محدودة.
األ8ب ح : 5% لالحتي ط ت الق نونية 
والب قي يوزع أو يوضع تحت االحتي ط 

حس3 م  يقر8ه الجمع الع م.
II - لقد تم اإليداع الق نوني  لدى 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
 2121 ين ير   22 يوم  في  ب لرب ط 

السجل التج 8ي 8قم 142319.
بمث بة مقتطف وبي ن

221 P

 STE TELEBOUTIQUE DE
 TIFLET, SELLAL, SBAI,

BENOUZEKRI
SNC

AU CAPITAL DE 30.000 DH
RC : 24187 KHEMISSET

 GARE ROUTIERE DE TIFLET -
MAROC

شركة تيليبوتيك تيفلت، سالل، 
سب عي، بنوزكري
شركة تض منية

8أسم له  : 31.111 د8هم
السجل التج 8ي : 24117 

الخمسي ت
مقره  : املحطة الطرقية بتيفلت، 

تيفلت

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املنعقد بت 8يخ 21 فبراير 2121، قر8
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تيفلت،  »تيليبوتيك  شركة  شرك ء   

شركة  بنوزكري«  سب عي،  سالل، 

تض منة SNC م  يلي :

التصفية والحل النه ئي للشركة.

وتم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 

 ب ملحكمة التج 8ية ب لخميس ت بت 8يخ 

3 م 18 2121 تحت 8قم 111.

222 P

 CACTUS DIGITAL

 SOLUTION
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تأسيس
 بمقت�سى عقد عرفي مسجل بت 8يخ 

تأسيس  تم  قد   2121 فبراير   17

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد ب ملميزات الت لية :

 CACTUS DIGITAL  : التسمية 

.SOLUTION SARL AU

االستش 8ات   : اال تم عي  الهدف 

التواصلية والتسويق الرقمي.

في  حدد   : الشركة  8أسم ل 

 1111 إلى  موزعة  د8هم   111.111

د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 

وإسن ده   بأكمله   تحريره   تم  قد 

للسيد عبد الوه ب يكن.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

األولى  السنة  عدا  م   ديسمبر،   31

تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

املقر اال تم عي : 11، شقة 8قم 3 

ش 8ع ف ل ولد عمير، أكدال، الرب ط.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

لبط قة  الح مل  يكن،  الوه ب  عبد 

 A636351 8قم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  التج 8ي  السجل  8قم 

التج 8ية ب لرب ط 143537.
مقتطف من أ ل اإلشه 8

223 P

 VIBEIRAS MAROC
 SUSCCURSALE

تعيين مسير ث ني
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

 VIBEIRAS SA االم  للشركة 

 SOCIEDAD COMMERCIAL DA

.PLANTAS SA

بكوينت   الك ئن  اال تم عي  املقر 

دا سيلف  زنقة الدكتو8  وزي م 8ي  

2350-  1/8  153 بوسو تجزئة 8قم 
املحر8  نوف 1  تو18  الب 1   115

واملسجل   2119 ديسمبر   19 بت 8يخ 

ب لدا8 البيض ء تقر8 م  يلي :

ب 8ادا  ميشيل  السيد  تعيين 

 CA353321 الفيس،  واز سفر 8قم 

 VIBEIRAS فرع  لشركة  ث ني  مسير 

.MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

26 فبراير 2121 تحت 8قم 732363.
من أ ل التلخيص والنشر

224 P

 ABOU ABDIRRAHMAN
 MULTIMEDIA

شركة محدودة املسؤولية بمس هم 

وحيد

في  العرفي  العقد  تسجيل  ت 8يخ 

ب لرب ط والتي تحمل   2121 فبراير   9

الخص ئص الت لية :

الوس ئط   : اال تم عي  الهدف 

املتعددة.
د8هم   11.111  : 8أسم ل الشركة 

مقسمة إلى 111 حصة من فئة 111 

الواحدة موزعة على  للحصة  د8هم 

الشكل الت لي :

 VALLET ALEXANDRE السيدة 

BRUNO 111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

النخيلة  إق مة   : اال تم عي  املقر 
عم 8ة ا شقة 4 ش 8ع الحسن الث ني، 

تم 8ة.
 VALLET السيد   : التسيير 

.ALEXANDRE BRUNO
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.129519
225 P

 CONSTRUCTION GLOBE
QUALITE

SARL
تبع  لقرا8ات الجمع الع م للشرك ء 
فبراير   11 بت 8يخ  ب لرب ط  املسجل 
 CONSTRUCTION لشركة   2121
ذات  شركة   GLOBE QUALITE
 مسؤولية محدودة عنوانه  التج 8ي : 
الدا8  تو8اسين،  زنقة   631 8قم 

الحمراء، سال قر8 الجمع الع م م  يلي :
من  احمد  زويتينة  السيد  إعف ء 

تسيير الشركة.
توقيف نش ط الشركة.

احمد  زويتينة  السيد  تعيين 
مصفي الشركة.

زنقة   631 8قم   : عنوان التصفية 
تو8اسين، الدا8 الحمراء، سال.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   25 بت 8يخ 
34297 السجل التج 8ي 8قم 7111.
226 P

PEST PROTEINE
تأسيس شركة 

بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ في   -  I
تأسيس شركة ذات   2121 ين ير   13
مسؤولية محدودة بشريك وحيد له  

املواصف ت الت لية :
.PEST PROTEINE : التسمية

تسويق   : اال تم عي  الهدف 
املقوي ت الري ضية.

: ودادية األندلس  املقر اال تم عي 
8قم 117، تيفلت.

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 
في 111.111 د8هم.

السيدان  عين   : الشركة  تسيير 

ي سين انك ال وحمزة بنعالل مسيران 

للشركة مع  ميع الصالحي ت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بتيفلت 

تحت 8قم 33 بت 8يخ 27 فبراير 2121.
للنسخ والبي ن

الوكيل

227 P

STE SIAK INFO
االستثن ئي  الع م  الجمع  قر8   -  I

املنعقد في 4 فبراير 2121 :

تصفية الشركة.

تعيين السيد فواز الغربي مصفي  

تجزئة   645  : الت لي  ب لعنوان  له  

ب مليلودي الخميس ت.

الضبط  بكت بة  اإليداع  تم   -  II

ب ملحكمة االبتدائية ب لخميس ت تحت 

8قم 11 بت 8يخ 11 فبراير 2121.

228 P

BABWOUD
ش.م.م ذات الشريك الوحيد

11 زنقة الحرية، الط بق الث لث، 

مكت3 8قم 5، الدا8 البيض ء

تأسيس شركة

1 - بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ في 

 2121 فبراير   6 بت 8يخ  الدا8 البيض ء 

للشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الشريك الوحيد ب ملميزات الت لية :

ش.م.م   BABWOUD  : التسمية 

ذات الشريك الوحيد.

موضوع الشركة :

النج 8ة الخشبية ؛

من  الخشبية  النج 8ة  أعم ل 

أدوات الترتي3  أ ل صن عة األث ث، 

والديكو8 ؛

الز  ج  للديكو8،  ع مة  شركة 

واألملنيوم والحدادة ؛

وتوزيع  ميع  وتسويق  استيراد 

أنواع الخش3 واأللومنيوم ؛
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العن صر  وتصنيع  ميع  توزيع 

املق وم  ب لخش3 والفوالذ  الزخرفية 

للصدأ والحديد والب 8كيه ؛

خ صة  أو  ع مة  صفق ت  عقد 

متعلقة ب لنج 8ة واألنشطة املذكو8ة 

أعاله ؛

البراءات  واستغالل  شراء  حي زة 

وكل 8خص التصنيع ؛

نش ط  ذات  في شرك ت  املش 8كة 

مم ثل أو قري3 ؛

التج 8ية  العملي ت  كل  وعموم  

وغير  املنقولة  امل لية  الصن عية 

بصفة  أو  مب شرة  املرتبطة  املنقولة 

غير مب شرة ب ألنشطة املذكو8ة بهدف 

تنمية الشركة.

11 زنقة الحرية   : املقر اال تم عي 

5، الدا8  الط بق الث لث، مكت3 8قم 

البيض ء.

املدة : 99 سنة.

حدد 8أسم ل الشركة في 111.111 

1111 حصة بقيمة  د8هم مقسم إلى 

د8هم للحصة الواحدة موزعة   111

ك لت لي :

السيد الغزالي محمد 1111 حصة 

ا تم عية ؛

املجموع 1111 حصة ا تم عية.

: من ف تح ين ير إلى  السنة املدنية 

31 ديسمبر.

محمد،  الغزالي  السيد   : التسيير 

غير  وملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة  وتفويضه اإلمض ء اال تم عي 

الوحيد.

توزع حس3 قرا8 املسير   : األ8ب ح 

بعد خصم االحتي ط الق نوني.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 2121 فبراير   25 بت 8يخ  البيض ء 

تحت 8قم 732171.

في  التج 8ي  ب لسجل  سجل   -  3

الدا8 البيض ء تحت 8قم 461123.
بي ن مختصر

229 P

 VISION AYMAN
REVETEMENT

السجل التج 8ي : 457599
تأسيس شركة محدودة املسؤولية

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم  البيض ء  ب لدا8   2121 فبراير   2
إعداد الق نون األس �سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية :
 VISION AYMAN  : التسمية 

.REVETEMENT
النوع : شركة محدودة املسؤولية.
الهدف : يتمثل هدف الشركة في :

والتخطيط  البن ء  أعم ل   ميع 
والديكو8 وإصالح األ8ضي ت ؛

بيع،  شراء،  تصدير،  استيراد، 
تمثيل،  عمولة،  شحن،  تبديل، 
وتسويق  ميع التجهيزات  سمسرة  
الرخ م،  البالط،  الديكو8،  ومواد 
تغطية  الجد8ان،  تغطية  الطالء، 
النج 8ة، معدات املطبخ،  األ8ضي ت، 

التجصيص، الرع ية والصي نة.
محج مر1   26  : املقر اال تم عي 
 ،3 الشقة  الط بق األول،  السلط ن، 

الدا8 البيض ء، أنف .
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

في السجل التج 8ي.
الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 
 1111 د8هم مقسم إلى   111.111 في 
للحصة  د8هم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشرك ء :
املغربي  محمد،  ح فظ  السيد 
الجنسية والح مل للبط قة الوطنية 
دوا8  ب  والق طن   P123531 8قم 
 511 تيمد8ت تمزموت زاكو8ة بنسبة 

حصة ؛
املغربي  سالمي،  محمد  السيد 
الجنسية والح مل للبط قة الوطنية 
إق مة  ب  والق طن   QA61414 8قم 
البسمة م 1 3 عم 8ة 15 الشقة 13 
عين السبع الدا8 البيض ء بنسبة 511 

حصة.
من  الشركة  تسير   : التسيير 
املغربي  طرف السيد ح فظ محمد، 
الجنسية والح مل للبط قة الوطنية 

محمد  والسيد   P123531 8قم 
والح مل  الجنسية  املغربي  سالمي، 
 QA61414 8قم  الوطنية  للبط قة 

وذلك ملدة غير محدودة.
بشكل  ملزمة  الشركة  تكون 
في  ميع  مسيريه   بتوقيع  صحيح 

مع مالته .
الق نوني  اإليداع  تم   : التسجيل 
البيض ء  للدا8  التج 8ية  ب ملحكمة 
وسجلت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

تحت 8قم 457599.
لإليداع والنشر

230 P

POZCU COST
السجل التج 8ي : 456953

تأسيس شركة محدودة املسؤولية 
من مشترك واحد

في  مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  ب لدا8 البيض ء   2121 فبراير   11
لشركة  األس سية  القوانين  وضع 
محدودة املسؤولية من مشترك واحد 

ذات املميزات الت لية :
.POZCU COST : التسمية

النوع : شركة محدودة املسؤولية 
من مشترك واحد.

الهدف : يتمثل هدف الشركة في :
الوس طة التج 8ية ؛

االستيراد والتصدير ؛
وتنظيم  التر مة  خدم ت   ميع 

األعم ل والندوات ؛
و ميع  املشو8ة  أنواع   ميع 

الخدم ت بشكل ع م.
محج مر1   26  : املقر اال تم عي 
 ،3 الشقة  الط بق األول،  السلط ن، 

الدا8 البيض ء.
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

في السجل التج 8ي.
الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 
 1111 د8هم مقسم إلى   111.111 في 
للحصة  د8هم   111 فئة  من  حصة 
الوحيد  للشريك  موزعة  الواحدة 
الح مل  حسن،  ف 18  ايت  السيد 
 EE251621 8قم  الوطنية  للبط قة 
 41 والق طن ب سيدي عثم ن بلوك 

8قم 47 الدا8 البيض ء.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
الح مل  حسن،  ف 18  ايت  السيد 
 EE251621 8قم  الوطنية  للبط قة 

وذلك ملدة غير محدودة.
الق نوني  اإليداع  تم   : التسجيل 
البيض ء  للدا8  التج 8ية  ب ملحكمة 
8قم  تحت   2121 فبراير   17 بت 8يخ 

5241 وسجلت تحت 8قم 456953.
لإليداع والنشر

231 P

2i CONCEPT
السجل التج 8ي : 451515

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
في  مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم  ب لدا8 البيض ء   2121 فبراير   11
إعداد الق نون األس �سي لشركة ذات 

املسؤولية املحدودة ب ملميزات الت لية :
.2i CONCEPT : التسمية

النوع : شركة محدودة املسؤولية.
الهدف : يتمثل هدف الشركة في :

8سوم ت الح سوب ؛
الكت بة على شبكة اإلنترنت ؛

تصميم املواقع ؛
طبع مجالت شهرية وغيره .

محج مر1   26  : املقر اال تم عي 
 ،3 الشقة  الط بق األول،  السلط ن، 

الدا8 البيض ء - أنف .
املدة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

في السجل التج 8ي.
الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 
 1111 د8هم مقسم إلى   111.111 في 
للحصة  د8هم   111 فئة  من  حصة 

الواحدة موزعة على الشرك ء :
املغربية  اكرام،  الج ي  السيدة 
الجنسية والح ملة للبط قة الوطنية 
 12 والق طنة برقم   EE711232 8قم 
مجمعة  البس تين  إق مة   31 عم 8ة 
الشعبي، ش 8ع ط 8ق ابن زي د، تم 8ة 

بنسبة 511 حصة ؛
املغربية  اكرام،  واحيد  السيدة 
الجنسية والح ملة للبط قة الوطنية 
8قم BE191413 والق طنة بحي ع دل 
الدا8 البيض ء   3/259 8قم   14 بلوك 

بنسبة 511 حصة.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 
املغربية  اكرام،  الج ي  السيدة 
الجنسية والح ملة للبط قة الوطنية 
واحيد  والسيدة   EE711232 8قم 
والح ملة  الجنسية  املغربية  اكرام، 
 BE191413 8قم  الوطنية  للبط قة 

وذلك ملدة غير محدودة.
بشكل  ملزمة  الشركة  تكون 
بتوقيع  مع مالته   في  ميع  صحيح 

إحدى املسيرتين أو كلتيهم .
الق نوني  اإليداع  تم   : التسجيل 
ب لدا8  لالستثم 8  الجهوي  ب ملركز 
وتم   2121 م 18   3 يوم  البيض ء 
تحت  التج 8ي  ب لسجل   تسجيله  

8قم 451515.
لإليداع والنشر

232 P

 STE NOIAYTI
تأسيس الشركة

الع م  الجمع  عقد  بمقت�سى 
ين ير   31 بت 8يخ  املنعقد  التأسي�سي 
 STE شركة  تأسيس  تم   2121
NOIAYTI SARL ب ملواصف ت الت لية :
.STE NOIAYTI SARL : التسمية

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
مسفر،  تجزئة   ،12 8قم  األ8�سي 

زواغة ف 1.
 111.111  : مبلغ 8أسم ل الشركة 
د8هم مكون من 1111 حصة بقيمة :
النوايتي  للسيد  حصة   511
بلوك   311 الس كن ب 8قم  املخت 8، 

ب حي الوف ق، زواغة، ف 1 .
النوايتي  للسيد  حصة  و511 
بلوك   ،311 الس كن ب 8قم  هش م، 

ب حي الوف ق، زواغة، ف 1.
غرض الشركة : األشغ ل املختلفة.
التسيير للسيدان : النوايتي املخت 8 

والنوايتي هش م.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة ابتداء من تقييده  

ب لسجل التج 8ي.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بف 1  التج 8ية  املحكمة  ضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   7 بت 8يخ 
تسجيل  وتم   41311121115911

تحت  التج 8ي  ب لسجل   الشركة 
8قم 61917.
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 STE SARACH
CONSTRUCTION

SARL
دوا8 أوالد ميمون عين بيضة، سيدي 

احرازم، ف 1 
تعيين املسير الجديد
وتفويت الحصص

I - بمقت�سى الجمع الع م املنعقد 
في 31 ديسمبر 2119 تقر8 م  يلي :

سعيدة  املرابط  السيدة  تعيين 
السيدان  واستق لة  للشركة  مسيرة 
الح جي عبد الحق والسيد اليحي وي 

اد8يس ؛
ا تم عية  حصة   511 تفويت 
من طرف السيد الح جي عبد الحق 

لف ئدة السيدة املرابط سعيدة ؛
تفويت 511 حصة ا تم عية من 
طرف السيد اليحي وي اد8يس لف ئدة 

السيدة املرابط سعيدة.
تغيير الشكل الق نوني من شركة 
شركة  إلى  املسؤولية  محدودة 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
تم اإليداع   : اإليداع الق نوني   -  II
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني 
بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 
14 ين ير 2121 تحت 8قم 174/121.

بمث بة مقتطف وبي ن
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STE KETTANI VOYAGES
 SARL AU
إنش ء شركة

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
تم   2121 فبراير   11 بت 8يخ  بف 1 
تأسيس شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد خ صي ته  ك لت لي :
 STE KETTANI  : التسمية 

.VOYAGES
الهدف : وك لة األسف 8.

املقر اال تم عي : متجر 8قم 9 زنقة 
الجديدة،  املدينة  الديو8ي  محمد 

ف 1.

املدة : 99 سنة.
الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
د8هم   311.111 في  اال تم عي حدد 
فئة  من  حصة   3111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة.
التسيير : عين السيد الكت ني عمر 

مسيرا للشركة ملدة غير محدودة.
تم اإليداع   : اإليداع الق نوني   -  II
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني 
بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 
27 فبراير 2121 تحت 8قم 123/21.

بمث بة مقتطف وبي ن
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مكت3 الد8اس ت كنتو1 ش.ذ.م.م

الد8اس ت الق نونية، الجب ئية والعق 8ية

االستيط ن الجم عي للشرك ت
الرب ط - أكدال 13 زنقة واد زيز، 8قم 4

اله تف : 32 11 61 1537 

الف كس : 13 75 77 1537

إسبا1 جيستيون سيرفيس
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

عند مكت3 الد8اس ت كنتو1 في 
13، زنقة واد زيز، 8قم 4، أكدال، 

الرب ط
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

143499 الرب ط
تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2121 فبراير   21 في  ب لرب ط 
إعداد الق نون األس �سي لشركة ذات 
الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية :
الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   : شكله  

الوحيد.
إسب 1  يستيون   : تسميته  

سيرفيس.
اله تفية  املك مل ت  مركز   : غرضه  

.(Call Center(
مكت3  عند   : اال تم عي  مقره  
زنقة واد   13 في  الد8اس ت كنتو1، 

زيز، 8قم 4، أكدال، الرب ط.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : مدته  

السجل.
مبلغ 8أسم له  : 111.111 د8هم.

الحصص النقدية : 111.111 د8هم.

الحصص العينية : 1,11.

السيد   : الشرك ء  وعنوان  اسم 

محمد علي املج طي، الرب ط أكدال، 
1 زنقة  بل توبق ل، شقة 8قم 31.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد محمد علي املج طي.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

للمحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 2 م 18 2121 

تحت 8قم 11127.
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مكت3 الد8اس ت كنتو1 ش.ذ.م.م

الد8اس ت الق نونية، الجب ئية والعق 8ية

االستيط ن الجم عي للشرك ت
الرب ط - أكدال 13 زنقة واد زيز، 8قم 4

اله تف : 32 11 61 1537 

الف كس : 13 75 77 1537

مناطق خضراء العمري
ش.ذ.م.م ذات الشريك الوحيد

عند مكت3 الد8اس ت كنتو1 في 

13، زنقة واد زيز، 8قم 4، أكدال، 

الرب ط
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

143557 الرب ط

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2121 فبراير   26 في  ب لرب ط 

إعداد الق نون األس �سي لشركة ذات 

الشريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد ب ملميزات الت لية :

الشريك  ذات  ش.ذ.م.م   : شكله  

الوحيد.

تسميته  : من طق خضراء العمري.

غرضه  : مق ول البستنة.

مكت3  عند   : اال تم عي  مقره  
زنقة واد   13 في  الد8اس ت كنتو1، 

زيز، 8قم 4، أكدال، الرب ط.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : مدته  

السجل.

مبلغ 8أسم له  : 111.111 د8هم.

الحصص النقدية : 111.111 د8هم.

الحصص العينية : 1,11.
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السيد   : الشرك ء  وعنوان  اسم 
فوزي محمد العمري، حي الجيرا8ي 2 

زنقة 12، 8قم 6، طنجة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد فوزي محمد العمري.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
للمحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 
التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 4 م 18 2121 

تحت 8قم 11149.
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DIYAR ALGHAD
تأسيس شركة محدودة  املسؤولية 

بمس هم واحد
في  مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
26 ديسمبر 2112 ب لرب ط، ومسجل 
تم  ب لرب ط   2112 ديسمبر   31 في 
شركة محدودة املسؤولية  تأسيس  

له  املميزات الت لية :
.DIYAR ALGHAD : التسمية

الهدف : اإلنع ش العق 8ي والسي حي.
املدة : 99 سنة.

ش 8ع مشلفين،   : املقر اال تم عي 
الشقة 8قم 1 أكدال، الرب ط.
الرأسم ل : 11.111 د8هم.

املس هم الوحيد مصطفى سالمة 
لكل  د8هم   111 بقيمة  حصة   111

حصة.
التسيير : السيد مصطفى سالمة.

مسير الشركة ملدة غير محدودة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 67914.
 111999 8قم  التج 8ي  السجل 

بت 8يخ 31 ديسمبر 2113.
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STE JAMES TRANSPORT
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الشريك الوحيد

319 ش 8ع العلويين، متجر 8قم 2، 
حس ن الرب ط
تأسيس شركة

بت 8يخ  املبرم  العقد  بمو 3   -  1 
تأسيس  تم   2121 فبراير   17
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
تكون  التي  الوحيد  الشريك  ذات 

خص ئصه  على النحو الت لي :

شركة ذات مسؤولية   : النموذج 
 SARL محدودة ذات الشريك الوحيد

.AU
 STE JAMES  : الشركة  اسم 

.TRANSPORT
النقل   : الشركة  من  الغرض 

السي حي والطرقي.
املدة : 99 سنة.

8أ1 امل ل الشركة : 111.111 د8هم 
املكونة  سهم   1111 على  مقسوم  
د8هم   111 لرأسم ل الشركة بقيمة 
على  كلي   موزعة  الواحد  للسهم 
الشريك الوحيد السيد  م ل امعيز.

ش 8ع   319  : اال تم عي  املقر 
العلويين متجر 8قم 2، حس ن، الرب ط.
السيد  م ل امعيز ملدة   : املسير 

غير محدودة.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
عدا  م   ديسمبر   31 إلى  ين ير  ف تح 
ت 8يخ  من  تبتدئ  التي  األولى  السنة 

التقييد في السجل التج 8ي.
2 - تم اإليداع الق نوني في املحكمة 
م 18   4 يوم  في  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 143573.
للخالصة والتذكير
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 GOETHE-PALAST DE
 LANGUES ETRANGERS

PRIVE
االستثن ئي  الع م  الجمع  قر8   -  I

بت 8يخ 3 فبراير 2119 :
تفويت 211 حصة ا تم عية من 
السيج العج لي محمد لف ئدة السيد 

انس اوسعيد.
نقل املقر اال تم عي :

من : الط بق األول البن ية 8قم 51 
السالم،  حي  اد8يس،  الح 8تي  ش 8ع 

الخميس ت ؛
زنقة  والث ني  األول  الط بق   : إلى 
14 حي السالم،  حم دي الشيكر 8قم 

الخميس ت.
محمد  العج لي  السيد  تأكيد 

كوكيل للشركة.
تغيير الشكل الق نوني للشركة.

مسؤولية  ذات  شركة   : من 

محدودة بشريك وحيد.

إلى : شركة ذات مسؤولية محدودة.

الضبط  بكت بة  اإليداع  تم   -  II

ب لخميس ت  االبتدائية  ب ملحكمة 

تحت 8قم 13 بت 8يخ 19 فبراير 2121.
للنسخ والبي ن

الوكيل
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LN BATIMENT
SARL AU

بمقت�سى عقد عرفي لشركة   -  1

سجل   LN BATIMENT SARL AU
تقر8   2121 فبراير   21 في   بتم 8ة 

م  يلي :

استق لة السيدة : شيم ء البوطي 

من مه مه  كمسير للشركة.

العربي  نيكرو   : السيد  تعيين 

نش ط  عن  ومسؤول  كمسير  ديد 

الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   2121 م 18   2 بت 8يخ  بتم 8ة 
8قم 3255.

ملخص للنشر واإليداع

املسير
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AB PECHE SUD
تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة
بت 8يخ  العرفي  للعقد   تبع  

قوانين  وضع  تم   2121 فبراير   21

الشركة ذات املميزات الت لية :

.AB PECHE SUD : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نش ط الشركة   : املوضوع 

سواء ب ملغرب أو خ 8 ه :

 ميع األنشطة املتعلقة ب لصيد 

والبحر.

املنطقة   129  : الرئي�سي  املقر 

الصن عية مدينة املر�سى، العيون.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

فئة 111 للواحدة موزعة ك لت لي :

السيد ايدبويش حسن 511 حصة ؛

السيد أم 8 عبد اله دي 511 حصة.

اإلدا8ة : تسيير من طرف السيدان 

ايدبويش حسن وأم 8 عبد اله دي.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة الضبط 

بت 8يخ  ب لعيون  االبتدائية   ب ملحكمة 

3 م 18 2121 تحت 8قم 515/2121 

سجل تج 8ي 8قم 31159.
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 ARMOMAR

DEVELOPPEMENT
تأسيس شركة ذات  املسؤولية 

املحدودة
بت 8يخ  العرفي  للعقد   تبع  

قوانين  وضع  تم   2121 فبراير   21

الشركة ذات املميزات الت لية :

 ARMOMAR  : التسمية 

.DEVELOPPEMENT

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

يتعلق نش ط الشركة   : املوضوع 

سواء ب ملغرب أو خ 8 ه :

 ميع األنشطة املتعلقة ب لصيد 

والبحر.

املنطقة   31  : الرئي�سي  املقر 

الصن عية مدينة املر�سى، العيون.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

فئة 111 للواحدة موزعة ك لت لي :

السيد ايدبويش حسن 511 حصة ؛

السيد أم 8 عبد اله دي 511 حصة.

اإلدا8ة : تسيير من طرف السيدان 

ايدبويش حسن وأم 8 عبد اله دي.

اإليداع الق نوني : تم بكت بة الضبط 

بت 8يخ  ب لعيون  االبتدائية   ب ملحكمة 

3 م 18 2121 تحت 8قم 516/2121 

سجل تج 8ي 8قم 31157.
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SOFATLIX TRAVAUX
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمس هم واحد
تبع  للعقد العرفي بت 8يخ 6 فبراير 
تم وضع قوانين الشركة ذات   2121

املميزات الت لية :
 SOFATLIX  : التسمية 

.TRAVAUX
الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية بمس هم واحد.
األنشطة  مختلفة   : املوضوع 

املرتبطة ب لبن ء.
الطرق ت،  التصريف،  أشغ ل 
اله تف  شبك ت  الصحي،  الصرف 

وامل ء وأشغ ل التهيئة الع مة.
الخش3  تج 8ة  أشغ ل 

واألليمينيوم ... الخ
املقر الرئي�سي : تجزئة الخير، ش 8ع 

السم 8ة، 8قم 4، العيون.
الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1.111 د8هم مقسمة إلى 
السيد  ب لك مل  للواحدة   111 فئة 

عبد املنعم عزمي.
تسيير الشركة من طرف   : اإلدا8ة 

السيد عبد املنعم عزمي.
بكت بة  تم   : الق نوتي  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 
8قم  تحت   2115 م 18   3 بت 8يخ 
ب لسجل  تسجيله   وتم   2121/517
  : التج 8ي تحت الرقم التحليلي 8قم 

.31153
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GOLDEN ROAD TRAVEL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمس هم واحد
بت 8يخ العرفي  للعقد   تبع  
قوانين  وضع  تم   2121 فبراير   13  

الشركة ذات املميزات الت لية :
 GOLDEN ROAD  : التسمية 

.TRAVEL
الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية بمس هم واحد.
املتعلقة  األنشطة   : املوضوع 

ب لتسويق والتنشيط السي حي.

والرحالت  الزي 8ات  تنظيم 

السي حية ... الخ.
املقر الرئي�سي : حي السع دة، زنقة 

أز8و، 8قم 2، العيون.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1.111 د8هم مقسمة إلى 

السيد  ب لك مل  للواحدة   111 فئة 

عبد السالم ش م.

تسيير الشركة من طرف   : اإلدا8ة 

السيد عبد السالم ش م.

بكت بة  تم   : الق نوتي  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2115 م 18   3 بت 8يخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   2121/511

  : التج 8ي تحت الرقم التحليلي 8قم 

.31155
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EXOTIC AUTO
SARL AU

املقر اال تم عي : مجموعة 8قم 11، 

املحل التج 8ي 8قم 3 إق مة الصب ح 

حي يعقوب املنصو8 الرب ط

تكوين شركة محدودة املسؤولية 
ذات الشريك الوحيد

ب لرب ط  مؤ8خ  محضر  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2121 فبراير   21 بت 8يخ 

القوانين األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :

لحس ب  البض ئع  نقل   : الهدف 

الغير.
مجموعة 8قم 11، املحل   : املقر 

حي  الصب ح  إق مة   3 8قم  التج 8ي 

يعقوب املنصو8 الرب ط.
بم   امل ل  8أ1  : حدد  امل ل  8أ1 

قد8ه 11.111 د8هم.

التسيير : تدا8 الشركة من طرف 

السيد ح تم ح دي.

بكت بة  تم   : الق نوني  لإليداع 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ 3 م 18 2121.

السجل التج 8ي 8قم 143547.
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البنك الشعبي املركزي
شركة مس همة ذات 8أسم ل 

2.122.546.561 د8هم خ ضعة 
للق نون 8قم 12-96 الص د8 
بمقت�سى الظهير 8قم 1.11.71 

املؤ8خ في 17 أكتوبر 2111
املركز الرئي�سي 111 ش 8ع محمد 

الز8قطوني، الدا8 البيض ء
السجل التج 8ي 8قم 21173

بمقت�سى مداولة الجمعية الع مة 
م ي   21 االستثن ئية املنعقدة بت 8يخ 
2119، قر8 املس همون 8فع 8أسم ل 

البنك كم  يلي :
عن  د8هم   111.111.111 مبلغ 
طريق خلق 11.111.111 سهم  ديد 
الواحد  للسهم  د8هم   276 بقيمة 
البنوك  لف ئدة  كلي   ومخصصة 

الشعبية الجهوي.
عن  د8هم   111.111.111 مبلغ 
طريق خلق 11.111.111 سهم  ديد 
الواحد  للسهم  د8هم   221 بقيمة 
موظفي  لف ئدة  كلي   ومخصصة 
للمغرب والشرك ت  القرض الشعبي  

الت بعة املعنية.
االستثن ئية  الع مة  الجمعية  إن 
فوضت السلط ت الضرو8ية ملجلس 
الزي دات  بهذه  القي م  قصد  اإلدا8ة 
في 8أ1 امل ل ومع ينة إثب ت تحقيقه  
من   6 الفصل  تغيير  على  والعمل 

النظ م األس �سي.
ع ين مجلس اإلدا8ة املنعقد بت 8يخ 
4 يونيو 2119 اإلنج ز النه ئي للزي دة 
 111.111.111 في 8أ1 امل ل في مبلغ 
د8هم املخصصة كلي  لف ئدة البنوك 
الشعبية الجهوي، عن طريق اكتت ب 
محر8ة  سهم  ديد   11.111.111
عالوة  على  زي دة  بك مله ،  نقدا 
كم    2.661.111.111 اإلصدا8 بمبلغ 
ق م أيض  بتعديل امل دة 6 من النظ م 

األس �سي.
املنعقد  اإلدا8ة  مجلس  ع ين 
اإلنج ز   2119 يونيو   24 بت 8يخ 
النه ئي للزي دة في 8أ1 امل ل في مبلغ 
املخصصة  د8هم   111.111.111
كلي  لف ئدة موظفي القرض الشعبي

  للمغرب والشرك ت الت بعة املعنية، 

 11.111.111 اكتت ب  طريق  عن 

بك مله ،  نقدا  محر8ة  سهم  ديد 
بمبلغ  اإلصدا8  عالوة  على  زي دة 

أيض   ق م  كم    2.111.111.111

بتعديل امل دة 6 من النظ م األس �سي.

الشعبي  البنك  8أسم ل  أصبح 

املركزي، بعد هذه العملي ت، محددا 

د8هم   2.122.546.561 مبلغ  في 

سهم ،   212.254.656 إلى  مقسم  

د8اهم   11 قد8ه   إسمية  بقيمة 

للسهم.

الق نوني قد تم لدى  إن اإليداع 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

يوليو   23 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8 

2119، تحت 8قم 719469.

247 P

SOCIETE ITER
شركة ذات مسؤولية محدودة

ذات الشريك الوحيد
8أسم له  36.511.111 د8هم

مقره  اال تم عي : ش 8ع موالي 

اسم عيل ا8فود 52111 الرشيدية، 

املغرب

السجل التج 8ي 8قم 1725 

الرشيدية

الزي دة في 8أسم ل الشركة
القرا8ات  محضر  بمقت�سى   -  1

بت 8يخ  الوحيد  للشريك  االستثن ئية 

25 نوفمبر 2119 تقر8 م  يلي :

الزي دة في الرأسم ل اال تم عي بم  

د8هم لرفعه من   35.511.111 قد8ه 

 36.511.111 إلى  د8هم   1.111.111

355.111 سهم  ديد  د8هم بإصدا8 

من قيمة 111 د8هم للواحد.
ق نون  من   7 و   6 البند  تغيير 

الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

 2121 فبراير   24 بت 8يخ  ب لرشيدية 

تحت 8قم 2121/111.

248 P
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POKHAY
ختم التصفية

قر8   2121 ين ير   31 بت 8يخ 
شركة   POKHAY بشركة  الشرك ء 
8أسم له   املحدودة  املسؤولية  ذات 
الدا8  تصفيته   مقر  د8هم   11.111

البيض ء، 2-4 زنقة زيدان أنف .
إقرا8 التقرير والحس ب ت املقدمة 
عملي ت  وكذلك  املصفي  طرف  من 

التصفية وإبراء ذمة املصفي.
مع ينة ختم التصفية.

II - سيتم اإليداع بكت بة الضبط 
للمحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء.

للتلخيص واإلش 8ة
املصفي

249 P

FACT TRADING & SERVICES
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة، ذات املواصف ت الت لية :

 FACT TRADING &«  : التسمية 
SERVICES« ش.م.م ش.و.

بكر  أبو  س حة   ،21  : املقر 
أكدال   ،1 8قم  شقة  الصديق، 

الرب ط.
تقديم   - ت  ر   : النش ط التج 8ي 

الخدمة - االستيراد والتصدير.
املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : امل ل  8أ1 
مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 
السيد  يحمله   ك ملة  مؤداة  د8هم 

8شيد الغ زي.
الغ زي،  8شيد  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
ب لسجل  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج 8ي للمحكمة التج 8ية ب لرب ط 

تحت 8قم 143531.
250 P

SWISSCONNECT
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة، ذات املواصف ت الت لية :

 »SWISSCONNECT«  : التسمية 
ش.م.م ش.و.

بكر  أبو  س حة   ،21  : املقر 

أكدال،   ،1 8قم  شقة  الصديق، 

الرب ط.

النش ط التج 8ي : مركز االتص ل 

اله تفي )مشغل(.

املدة : 99 سنة.
8أ1 امل ل : 11.111 د8هم مقسم 

111 د8هم، مؤداة ك ملة، تحمله   إلى 

.ELC SA شركة

غير  ملدة  ادامة،  وت 8ا   : التسيير 

محدودة.

ب لسجل  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج 8ي للمحكمة التج 8ية ب لرب ط 

تحت 8قم 143533.

250P مكرر

SILVA D’OR
 MAGASIN N°58 RUE 7, HAY

TARIK 1, DOKKARAT, FES

بت 8يخ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2114 فبراير   17

مسؤولية  ذات  شركة  دو8  سيلف  

محدودة وبشريك وحيد والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

التسمية : سيلف  الدو8.
8أسم له  : 11.111 د8هم.

الهدف اال تم عي : تغليف وتوزيع 

توابل القهوة والحبوب.

كراء املعدات.

استيراد وتصدير.

تشغيل  ميع وحدات العمل.

بيع، شراء، وتج 8ة في  ميع املواد 

واملعدات.

أعم ل التركي3 والتغليف.

 51 8قم  محل   : اال تم عي  املقر 
زنقة 7 حي ط 8ق 1 دك 8ت ف 1.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

شرفي هش م.

 31 ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

ديسمبر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بف 1  التج 8ية 

2114 تحت 8قم 43131.

251 P

SOCIETE EMB4YOU
SARL
تأسيس

وضع   2121 فبراير   12 تم بت 8يخ 
ق نون منظم لشركة ب ملميزات الت لية :

 SOCIETE«  : التسمية 
ذات  شركة   »EMB4YOU SARL

املسؤولية املحدودة.
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
واستيراد  وبيع  شراء   : الهدف 

وتصدير منتج ت التغليف.
 GH إق مة   : اال تم عي  املقر 
 11 الشقة  األول  الط بق  ا  العم 8ة 
الحوز  م عة سيدي عبد هللا غي ت 

الشويطر مراكش.
في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
إلى  مقسمة  د8هم   111.111 مبلغ 
د8هم   111 فئة  من  حصة   1111

موزعة ك آلتي :
 511  : أعيش  بن  امين  السيد 

حصة.
السيد ص بر ابالغ : 511 حصة.

غير  ملدة  الشركة  تسير   : اإلدا8ة 
بن  امين  السيد  محدودة من طرف 

أعيش والسيد ص بر ابالغ.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى آخر شهر ديسمبر.
املدة : حددت في 99 سنة ابتداء 

من ت 8يخ تأسيس الشركة.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
فبراير   26 بت 8يخ  بمراكش  التج 8ية 
2121 تحت 8قم 112631 وسجلت 
الشركة في السجل التج 8ي بمراكش 

تحت 8قم 113175.
252 P

FOOD MANYK
SARL

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
19 فبراير 2121 مسجل بف 1 بت 8يخ 
تم تأسيس شركة   2121 فبراير   21
محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية :

 FOOD MANYK  : التسمية 
.SARL

قطعة   111  : اال تم عي  املقر 
النم ء حي الصن عي بنسودة ف 1.

املوضوع اال تم عي : منتج شرائح 
ونق نق صن عية.

وتخزين  حفظ  تحويل،  تيهئ، 
اللحوم املصنعة.

وتصدير  ميع  استيراد  ت  ر 
املواد.

د8هم دفع   111.111  : 8أ1 امل ل 
نقدا مقسم إلى 1.111 حصة من فئة 
إلى  مسندة  واحدة  لكل  د8هم   111

الشرك ء :
السيد  إلى  مسندة  حصة   211

محمد املحت ل.
السيد  إلى  مسندة  حصة   311

يحيى املحت ل.
السيد  إلى  مسندة  حصة   211

أيوب املحت ل.
السيد  إلى  مسندة  حصة   211

محمد املحت ل.
السيدة  إلى  مسندة  حصة   111

نو8ة املحت ل.
املحت ل  يحيى  السيد   : املسير 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.CD 94631 8قم
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 
الضبط لدى املحكمة التج 8ية بف 1 
8قم  تحت   2121 فبراير   26 بت 8يخ 

799 8قم السجل التج 8ي 62137.
ب لتلخيص

253 P

األست ذة سميرة الحيوني

شركة حي هدى بولدينك
HAY HOUDA BULDING
شركة محدودة املسؤولية

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم
مقر الشركة : ف 1 الط بق األ8�سي 
طريق صفرو تجزئة السالم القطعة 

E9 8قم
تأسيس

األست ذة  تلقته  عقد  بمقت�سى 

سميرة الحيوني، موثقة بف 1، بت 8يخ 

في بف 1  مسجل   2121 فبراير   17
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الوا8دات  سجل   2121 فبراير   19  
حر8 النظ م األس �سي   -5035  5236
لشركة ذات مسؤولية محدودة اآلتي 

وصفه :
الشركة اسم  اتخذت   : التسمية 
 HAY  - بولدينك  هدى  حي  »شركة 

HOUDA BUILDING« ش.م.م.
 : هو  الشركة  غرض   : الغرض 

اإلنع ش العق 8ي - البن ء.
العملي ت  ع مة مختلف  وبصفة 
أعاله  املذكو8ة  ب لنش ط ت  املتعلقة 
نمو  في  تس هم  أن  شأنه   من  والتي 

الشركة.
هو  الشركة  مقر   : الشركة  مقر 
ف 1، الط بق األ8�سي طريق صفرو 

.E9 تجزئة السالم القطعة 8قم
: حددت في 99 سنة ابتداء  املدة 
ت 8يخ تقييد الشركة في السجل  من 

التج 8ي.
8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 
د8هم مقسمة   111.111 الشركة في 
 111 بقيمة  حصة   1.111 على 
ه ته  وزعن  وقد  لكل حصة،  د8هم 
ب لكيفية  الشرك ء  بين  الحصص 

الت لية :
 751  : الحيوني  اد8يس  السيد 

حصة.
 251  : الحيوني  محمد  السيد 

حصة.
املجموع : 1111 حصة.

التسيير : يعهد بتسيير الشركة إلى 
السيد اد8يس الحيوني.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 
الضبط  كت بة  لدى  التج 8ي 
بت 8يخ  بف 1  التج 8ية  ب ملحكمة 
 62159 تحت 8قم   2121 فبراير   27

ب لسجل التحليلي.
بمث بة مقتطف وبي ن

254 P

PRESTIGE ETOILE
تأسيس

وبمو 3   2121 ين ير   31 بت 8يخ 
ذات  شركة  تأسست  عرفي  عقد 
واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

.PRESTIGE ETOILE تحت اسم

هدفه  : مقهى.

 12 متجر 8قم   : العنوان التج 8ي 

عم 8ة 11 املل 2 ت مسن .

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 

في 111.111 د8هم مقسمة إلى 1111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة كله  

لف ئدة السيد الحسين اد  8.

السيد الحسين اد  8   : التسيير 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

ب ملحكمة التج 8ية بتم 8ة 129651.

255 P

SOLIAS
SARL

وبمو 3   2121 فبراير   3 بت 8يخ 

عقد الجمع الع م االستثن ئي املسجل 
قر8   ،2121 فبراير   6 ب لرب ط بت 8يخ 

الشرك ء م  يلي :

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 

: إق مة عب 1 الرحم ني عم 8ة  الت لي 

عين  خلدون  ابن   1 8قم  شقة  )ل( 

عتيق تم 8ة.

تعديل البند 4 من ق نون الشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لرب ط بت 8يخ 27 فبراير 2121 تحت 
8قم 114631.

256 P

BURINFOSCO
SARL

وبمو 3   2121 ين ير   27 بت 8يخ 

عقد الجمع الع م االستثن ئي املسجل 
2121، قر8  ين ير   21 ب لرب ط بت 8يخ 

الشرك ء م  يلي :

ليشمل  الشركة  نش ط  توسيع 

واملعدات  التجهيزات  إصالح 

االلكترونية.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  تحويل 
كيش   27 8قم  الو8دة  حي   : الت لي 

االوداية تم 8ة.
ق نون  من   4 و   3 البند  تعديل 

الشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2121 م 18   2 ب لرب ط بت 8يخ 

8قم 114654.
257 P

STE NEAMA MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 26، س حة موالي 
يوسف، تجزئة س ميط ل، القنيطرة

تأسيس
ب لقنيطرة  عرفي  بمقت�سى عقد   
وضع  تم   ،2121 ين ير   11 بت 8يخ 
ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصف ت الت لية :
 STE NEAMA  : التسمية 

.MENUISERIE SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
س حة   ،26  : اال تم عي  املقر 
س ميط ل،  تجزئة  يوسف،  موالي 

القنيطرة.
في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

النج 8ة.
األشغ ل املختلفة أو البن ء.

منعش عق 8ي.
عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.
8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 
د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة   1.111 إلى  مقسم 
محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 
بك مله ، مكتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
 : الرحمن  عبد  تنفوح  السيد 

1111 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد تنفوح   : التسيير 
عبد الرحمن.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54421 بت 8يخ 27 فبراير 2121.
258 P

SOCIETE KATIA TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 26، زنقة أحمد 
شوقي وزنقة محمد غرنيط، إق مة 
الليمون، بلوك A، مكت3 8قم 4، 

القنيطرة
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   
ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :
 SOCIETE KATIA  : التسمية 

.TOURS SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
26، زنقة أحمد   : املقر اال تم عي 
إق مة  غرنيط،  محمد  وزنقة  شوقي 
 ،4 8قم  مكت3   ،A بلوك  الليمون، 

القنيطرة.
موضوع الشركة : النقل الحضري 

ونقل املستخدمين.
األشغ ل املختلفة.

التصدير واالستيراد.
عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.
8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 
د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة   1.111 إلى  مقسم 
محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 
بك مله ، مكتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
السيد أن 1 عجمي : 251 حصة.

 251  : عجمي  اإلله  عبد  السيد 
حصة.
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 251  : مكمول  خديجة  السيدة 
حصة.

السيدة وداد عجمي : 251 حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد أن 1   : التسيير 
الح مل  مغربية،  الجنسية  عجمي، 

.G619761 للبط قة الوطنية 8قم
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54373 بت 8يخ 25 فبراير 2121.
259 P

SOCIETE MERVEIL KIDS
تأسيس

ب لقنيطرة  عرفي  بمقت�سى عقد   
تم تأسيس   ،2121 ين ير   17 بت 8يخ 

شركة تحمل الخص ئص الت لية :
 MERVEIL شركة   : التسمية 

.KIDS
الشكل الق نوني : ش.م.م.

املنصو8  زاوية   : اال تم عي  املقر 
إق مة  اسم عيل،  وموالي  الذهبي 

الصف ء، 8قم 5، القنيطرة.
الهدف اال تم عي : ألع ب تربوية.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

إلى  أسند   : واإلمض ء  التسيير 
السيدة علو م  دة، الح مل لبط قة 
والسيدة   G495191 8قم  التعريف 
ابزين منية، الح مل لبط قة التعريف 

.G261543 8قم
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  حدد  الشركة  8أسم ل 
 1111 مقسمة إلى  د8هم،   111.111
للواحدة،  د8هم   111 بقيمة  حصة 
وتوزيعه   اكتت به   وتم  ثمنه   سدد 

ك لت لي :
السيدة علو م  دة : 511 حصة.
السيدة ابزين منية : 511 حصة.

ب لسجل  قيد   : ب لسجل  التقييد 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التج 8ي 
بت 8يخ   54417 ب لقنيطرة تحت 8قم 

26 فبراير 2121.
260 P

FIDMAS

MUTHA WORLD CONS
شركة ذات مسؤولية محدودة

تأسيس
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   

 ،2121 فبراير   3 بت 8يخ  ب لقنيطرة 

لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

 MUTHA WORLD CONS

ب لخص ئص الت لية :

 MUTHA WORLD   : التسمية 

.CONS

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

: تجزئة كو8سيك   املقر اال تم عي 

8قم 215، القنيطرة.

غرض  يكون   : الشركة  غرض 

الشركة :

أعم ل البن ء.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

العق 8ية  الصن عية،  التج 8ية، 

بنش ط  عالقة  له   التي  وامل لية 

الشركة والتي من شأنه  املس همة في 

تنمية الشركة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة   1.111 إلى  مقسمة  د8هم 

بقيمة 111 د8هم للواحدة سدد ثمنه  

ك ملة من طرف :

السيد حكيك املصطفى.

السيد حكيك الته مي.

من  كل  الشركة  يسير   : التسيير 

والسيد  املصطفى  حكيك  السيد 

حكيك الته مي

وقيدت الشركة ب لسجل التج 8ي 

ب لقنيطرة  االبتدائية  املحكمة  لدى 

تحت 8قم 54323.
بمث بة ومقت�سى

املسير

261 P

A À Z ARCHITECTURE
شركة محدودة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 62، ش 8ع محمد 
العمراوي الط بق 8قم 1، القنيطرة

تأسيس
ب لقنيطرة  عرفي  بمقت�سى عقد   
بت 8يخ 19 فبراير 2121، حر8 الق نون 
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 
تحمل  الوحيد  الشريك  ذات 

املواصف ت الت لية :
التسمية :

.A À Z ARCHITECTURE SARL AU 
الهدف : هدف الشركة :

مهند1.
املقر اال تم عي : 62، ش 8ع محمد 

العمراوي الط بق 8قم 1 القنيطرة.
املدة : 99 سنة.

حدد    : اال تم عي  امل ل  8أ1 
د8هم   111.111 مبلغ  في  امل ل  8أ1 
 111 1.111 حصة بقيمة  موزع على 
موزعة بين  د8هم للحصة الواحدة، 

الشرك ء على الشكل الت لي :
السيد مج وي علي : 1111 حصة.

املجموع : 1111 حصة.
قبل  من  الشركة  تدا8   : اإلدا8ة 

املسير الوحيد : السيد مج وي علي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
إلنش ء   %5 تقتطع   : الحصص 
ويخصص  الق نوني  االحتي طي  امل ل 

الف ئض حس3 قرا8 الشرك ء.
تم تسجيل ب لسجل التج 8ي   -  II
 2121 فبراير   26 بت 8يخ  ب لقنيطرة 

تحت 8قم 54415.
262 P

SOCIETE SAINAM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي : حي وادي الذه3، 
زنقة املضيق، سكتو8 الولفة 111

سال
قفل الشركة والتشطي3 النه ئي على 

السجل التج 8ي
بمقت�سى محضر الجمع الع م غير 
قر8  ب لقنيطرة،  واملسجل  الع دي 
 SOCIETE SAINAM شركة  شرك ء 

SARL AU، م  يلي :

حس ب ت  تصفية  على  املص دقة 
الشركة.

إبراء مصفي الشركة.
القفل النه ئي للشركة والتشطي3 

على السجل التج 8ي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت 8يخ  بسال  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 34271.
263 P

MANAR TURQUE
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
املقر اال تم عي : زنقة 25، 8قم 624، 

حي اإل8ش د، القنيطرة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
21 فبراير 2121 ومصحح اإلمض ءات 
اإلمض ءات  تصحيح  بمص لح 
تم إعداد الق نون  ملدينة القنيطرة، 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملواصف ت الت لية :
.MANAR TURQUE : التسمية

شركة   : الشكل الق نوني للشركة 
ذات املسؤولية املحدودة.

8قم   ،25 زنقة   : اال تم عي  املقر 
624، حي اإل8ش د، القنيطرة.

من  الغرض   : اال تم عي  الهدف 
بشكل  الشركة في املغرب أو خ 8 ه، 
مب شر أو غير مب شر، سواء لنفسه  أو 

لغيره  أو مس همة في :
ميك نيك ع م.

التج 8ة.
االستيراد والتصدير.

العملي ت  ع م،  ميع  وبشكل 
الصن عية،  امل لية،  التج 8ية، 
والخدم تية،  الحرفية،  العق 8ية، 
واملرتبط  الشركة،  لحس ب   ميعه  
بشكل مب شر أو غير مب شر ب لهدف 

اال تم عي لتطوير الشركة.
املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة منذ ت 8يخ التأسيس.
8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 
د8هم مقسمة   111.111 الشركة في 
على 1111 حصة من فئة 111 د8هم 

للحصة الواحدة، موزعة ك لت لي :
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 41.111  : سنج 8  الرزج  السيد 

د8هم : 411 حصة ا تم عية.

 31.111  : ك نون  يونس  السيد 

د8هم : 311 حصة ا تم عية.

الك مل  عبد  ن دية  السيدة 

حصة   311  : د8هم   31.111  :

ا تم عية.

الشركة يسيره  السيد   : التسيير 

الرزج سنج 8 وذلك ملدة غير محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 
ب لقنيطرة بمصلحة السجل التج 8ي 

فبراير   25 بت 8يخ  القنيطرة  ملدينة 

2121 تحت 8قم 54377.
لإليداع والبي ن

264 P

FIRST BU
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

8أسم له  : 11.111 د8هم

 ،F املقر اال تم عي : 191،بلوك

الحوزية - متجر - القنيطرة

تأسيس
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   

ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :

.FIRST BU SARL : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

 ،F بلوك   ،191  : املقر اال تم عي 

الحوزية - متجر - القنيطرة.

االستيراد   : الشركة  موضوع 

والتصدير.

وسيط .

منعش عق 8ي.

عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.
8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 

الشركة في مبلغ 11.111 د8هم مقسم 

إلى 111 حصة ا تم عية بقيمة 111 

بك مله ،  محر8ة  للواحدة،  د8هم 

مكتبة وموزعة على الشرك ء ك لت لي :

 51  : الجريفي  مصطفى  السيد 

حصة.

السيد يوسف ط هري حسني : 51 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد مصطفى 

الح مل  الجنسية مغربية،  الجريفي، 

 ،GA117931 للبط قة الوطنية 8قم 

حسني،  ط هري  يوسف  والسيد 

للبط قة  الح مل  مغربية،  الجنسية 

.K271241 الوطنية 8قم

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
8قم 54445 بت 8يخ 2 م 18 2121.

265 P

SOCIETE WAS NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : الشقة 8قم 7، زاوية 
زنقة سعد زغلول و ميل صدقي 

الزوه وي 8قم 64، الط بق الث لث، 

القنيطرة

تأسيس
ب لقنيطرة  عرفي  بمقت�سى عقد   

لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :

 SOCIETE WAS  : التسمية 

.NEGOCE SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

8قم  الشقة   : اال تم عي  املقر 

و ميل  زغلول  زنقة سعد  زاوية   ،7

الط بق   ،64 8قم  الزوه وي  صدقي 

الث لث، القنيطرة.

موزع   : الشركة  موضوع 

املشروب ت.

التج 8ة.

عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.

8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 

د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة   1.111 إلى  مقسم 

محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

 511  : بهزة  الدين  نو8  السيد 

حصة.

 511  : بلمدني  سفي ن  السيد 

حصة.

املدة : 99 سنة.

نو8  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

مغربية،  الجنسية  بهزة،  الدين 

8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

.Z221133

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 53633 بت 8يخ 22 نوفمبر 2119.

266 P

STAR PRODUCTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد

8أسم له  11.111 د8هم

املقر اال تم عي : زنقة أبو تم م 8قم 

6، الشقة 8قم 11، القنيطرة

السجل التج 8ي 8قم 54313 

القنيطرة

استد8اك خطأ
ب لجريدة  وقع  خطأ  استد8اك 

الرسمية عدد 5612 بت 8يخ 11 م 18 

: 2121

عوض :

 8أسم ل الشركة :

مبلغ  في  الشركة  8أسم ل  حدد 

 111 إلى  مقسم  د8هم   11.111

د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 

مكتتبة،  بك مله ،  محر8ة  للواحدة، 

وموزعة على الشرك ء ك لت لي :

السيدة مينة سط 8 : 111 حصة.

يقرأ :
8أسم ل الشركة :

مبلغ  في  الشركة  8أسم ل  حدد 
 111 إلى  مقسم  د8هم   11.111
د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 
مكتتبة،  بك مله ،  محر8ة  للواحدة، 

وموزعة على الشرك ء ك لت لي :
السيدة مينة سط 8 : 61 حصة.

السيد يوسف افراح : 41 حصة.
الب قي بدون تغيير.

267 P

 SOCIETE NASSIM
INDUSTRIE

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بشريك وحيد

8أسم له  111.111 د8هم
املقر اال تم عي : ش 8ع الجيش امللكي 
8قم 3، إق مة املنتزه، مكت3 8قم 1، 

القنيطرة
تغيير نش ط الشركة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2121 ين ير   9 بت 8يخ  الع دي  غير 
 SOCIETE NASSIM« لشركة 
INDUSTRIE«، قر8 الشريك الوحيد 

م  يلي :
وذلك  الشركة،  نش ط  تغيير 
ب لحف ظ على نش ط املق ولة في نج 8ة 
األملنيوم، وإض فة نش ط »بيع املواد 

الفالحية والنب ت ت الصحية«.
ب ملحكمة   الق نوني  اإليداع  تم 
8قم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

74371 بت 8يخ 26 فبراير 2121.
268 P

BEGAR CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  : 511.111 د8هم

املقر اال تم عي : زاوية ش 8ع محمد 
الخ مس ومحمد القري، مكت3 8قم 

6، القنيطرة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي ب لقنيطرة،   
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
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 BEGAR CAR SARL  : التسمية 
.AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

ش 8ع  زاوية   : اال تم عي  املقر 
القري،  ومحمد  الخ مس  محمد 

مكت3 8قم 6، القنيطرة.
في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

النج 8ة.
األشغ ل املختلفة أو البن ء.

منعش عق 8ي.
عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.
8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 
د8هم   511.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة   5.111 إلى  مقسم 
محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 
بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
 5111  : الدين  نو8  بك 8  السيد 

حصة.
املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد حسن   : التسيير 
الح مل  مغربية،  الجنسية  صبيبح، 

.Z491174 للبط قة الوطنية 8قم
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54441 بت 8يخ 2 م 18 2119.
269 P

LAS SYSTEME ET SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  : 11.111 د8هم

املقر اال تم عي : 23، زنقة أنوال، 
فلو8ي 11، مكت3 8قم 4، ميموزا 

القنيطرة
تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي ب لقنيطرة،   
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد ذات املواصف ت الت لية :
 LAS SYSTEME ET  : التسمية 

.SERVICE SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اال تم عي : 23، زنقة أنوال، 
فلو8ي 11، مكت3 8قم 4، ميموزا، 

القنيطرة.
تنمية   : الشركة  موضوع 

تكنولو ية اإلعالمي ت والخدم ت.
عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.
8أسم ل  حدد    : 8أسم ل الشركة 
الشركة في مبلغ 11.111 د8هم مقسم 
إلى 111 حصة ا تم عية بقيمة 111 
بك مله ،  محر8ة  للواحدة،  د8هم 
مكتتبة وموزعة على الشرك ء ك لت لي :
السيد 8شيد لصمك : 111 حصة.

املدة : 99 سنة.
أسند إلى السيد 8شيد   : التسيير 
الح مل  مغربية،  الجنسية  لصمك، 

.GA117949 للبط قة الوطنية 8قم
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54439 بت 8يخ 2 م 18 2121.
270 P

2PC POWER POINT COM
شركة ذات مسؤولية محدودة 

8أسم له  2.251.111 د8هم
املقر اال تم عي : 557 مكت3 ش 8ع 

محمد الخ مس - القنيطرة
1.ت. 27115

الجمع  محضر  بمقت�سى 
 21 يوم  املنعقد  االستثن ئي  الع م 
الشركة  قر8 شرك ء   ،2119 ديسمبر 
 2PC« املحدودة  املسؤولية  ذات 
8أسم له    »POWER POINT COM
مقره   والك ئن  د8هم   2.251.111
 3 مكت3   557 ب لقنيطرة  اال تم عي 
ش 8ع محمد الخ مس - القنيطرة، م  

يلي :
من  الشركة  8أسم ل  8فع 
 4.111.111 إلى  د8هم   2.251.111
17.511 حصة  د8هم وذلك بإصدا8 
ب لك مل ومسددة  مكتتبة   ديدة 

محر8ة  ديون  مع  ب ملق صة  وذلك   

ب لحس ب ت  مقيدة  األداء  ووا بة 

الج 8ية للشرك ء.

تمديد الهدف اال تم عي للشركة 

ليشمل صنع وبيع أث ث املكت3.

العنوان  إلى  الشركة  مقر  نقل 

بئر  الصن عية  املنطقة   19  : الت لي 

الرامي الشرقية - القنيطرة.

تعيين السيدة الي زيدي ن دية غير 

وذلك  التسيير  في  كمش 8كة  شريكة 

ملدة غير محدودة.

على إثر م  سبق تم تحيين الق نون 

األس �سي للشركة بعد أن تم لتعديل 

مواده 2 و 5 و 6 و 7 و 12.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

املحكمة االبتدائية ب لقنيطرة بت 8يخ 

23 ين ير 2121 تحت 8قم 74129.

271 P

 CAPITAIN CRED

MEILLEURS
شركة ذات مسؤولية محدودة

املقر اال تم عي : 15، زاوية ش 8ع 

اإلم م علي وش 8ع موالي عبد 

الرحم ن القنيطرة

السجل التج 8ي 8قم 53417 

القنيطرة

تفويت حصص ا تم عية
بمقت�سى محضر الجمع الع م غير 

 CAPITAIN CRED« الع دي، لشركة

MEILLEURS« شركة ذات مسؤولية 

محدودة، تقر8 م  يلي :

مجموع  تفويت  على  املص دقة 

الحسني  السيد  ملك  في  الحصص 

حصة   211 مجموعه  م   أي  أمين، 

الزهرة  السيدة  لف ئدة  ا تم عية 

السبطي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

8قم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 

74336 بت 8يخ 25 فبراير 2121.

272 P

TWINS PROJECT
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والدي   2020-02-21 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي: 

 STE TWINS PROJECT  : اال سم 

.SARL

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسم ل : 111.111 د8هم موزع 

ك لت لي :

 51.111 السيد ايت عالل مولود 

د8هم.

السيد 8يدو ط 8ق 51.111 د8هم.

الهدف : مقهى و مطعم. 

: عم 8ة 8اسين محل 8قم  العنوان 

1 ش 8ع البح 8ة الصي دون اك دير.

السنة امل لية : لتبدأ من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ايت عالل مولود والسيد 8يدو 

ط 8ق. 

ب ملحكمة   الق نوني  يداع  اال  ثم 

  2121/13/12 في  ب ك دير  التج 8ية 

تحت 8قم 19711. 

273 P

STE AMOUND
SARL AU

تأسيس شركة
بت 8يخ  املؤ8خ  للعقد   طبق  
27 ديسمبر 2119 بمتم وضع الق نون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ومميزاته  ك لت لي :

االسم : شركة أموند.

املد8سية  اللوازم  تج 8ة   : الهدف 

واملكتبية والخدم ت املختلفة.

نوفمبر   6 ش 8ع   : املقر اال تم عي 
8قم 71 بلدية إق / ط ط .

د8هم   111.111  : الرأسم ل امل ل 

مقسمة إلى 1111 حصة بقيمة 111 

د8هم للحصة.
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التسيير : السيد أزف ض إبراهيم.

من  تبدئ   : اال تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسجيل  تم   : التج 8ي  السجل 

ب ملحكمة االبتدائية بط ط  تحت 8قم 

547 بت 8يخ 11 ين ير 2121.

274 P

STE HAPPY FRIENDS
SARL

RC : 39895

تأسيس شركة
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع الق نون   ،2121 م 18   12

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسيس 

املحدودة تحمل الخص ئص الت لية :

 HAPPY FRIENDS  : التسمية 

.SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة.

 - السريعة  األكالت   : املوضوع 

االطعمة.

املقر اال تم عي : املحل 11 الك ئن 

حي السالم تجزئة 8قم 11. أك دير.

مدة الشركة : 99 سنة.
8أسم ل الشركة : مئة ألف د8هم.

التسيير : ملعينين العب دلة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

 29 بت 8يخ   11331 ب ك دير تحت 8قم 
م 18 2119 8قم سجله  التج 8ي هو 

.39195 :

.ICE 112196623111113

275 P

FRUIT VALLEY
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

بمقتضي ت عقد عرفي حر8 بت 8يخ 

24 ديسمبر 2119، تم تأسيس شركة 

مميزاته  ك لت لي :

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 FRUIT  : اال تم عية  التسمية 
VALLEY

له   الشركة   : اال تم عي  الهدف 
في املغرب أو  كهدف ا تم عي سواء 

خ 8ج املغرب :
وتقديم  ميع  إدا8ة  استغالل، 
الز8اعية  والوحدات  املمتلك ت 

لإلنت ج النب تي والحيواني ؛
الحفظ،  التغليف،  التحويل، 
محلي   والبيع  التسويق  النقل، 

وتصدير منتج ت الشركة ؛
أو  البيع  االستغالل،  االقتن ء، 
براءات  الترخيص لجميع العملي ت، 
التي  التج 8ية  العالم ت  أو  االختراع 
اال تم عي  النش ط  نط ق  في  تدخل 

للشركة ؛
كل  تأ ير  أو  االستيراد  الشراء، 
معدات أو اآلالت الضرو8ية  أ هزة، 

لالستغالل ؛
الشراء محلي  أو االستيراد لجميع 
املواد أو املنتج ت الالزمة  املدخالت، 
وتربية  الحيواني  النب تي،  لإلنت ج 

األحي ء ؛
العملي ت  كل  ع مة،  وبصفة 
املنقولة،  الصن عية،  التج 8ية، 
بشكل  املتعلقة  وامل لية،  العق 8ية 
ب ألهداف  مب شر  غير  أو  مب شر 
أو التي من شأنه   املش 8 إليه  أعاله، 
أن تس عد على تحقيقه  وتطويره ، 
مب شرة  مس همة  كل   وكذلك 
شكله ،  ك ن  كيفم   مب شرة،  غير  أو 
 في املق والت التي له  أهداف مش بهة

 أو مرتبطة بهدف الشركة.
الط بق   1 8قم   : اال تم عي  املقر 
حي   ،39 الشقة  ا،  بلوك  األول، 

السالم، آيت اعزة، ت 8ودانت.
)99( سنة  : تسعة وتسعون  املدة 

ابتداء من ت 8يخ تأسيسه .
حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
8أسم ل الشركة في قيمة م ئة ألف 
د8هم مقسم إألى ألف   )111.111(
 (111( حصة من فئة م ئة   )1111(
مكتتبة  الواحدة،  للحصة  د8هم 
بك مله  ومحر8ة نقدا بصفة ت مة من 

طرف الشريك الوحيد.

شركة  مزا8ع  شركة   : الشريك 
8أسم له   املسؤولية،  محدودة 

في  مسجل  د8هم،   17.511.111

تحت  بت 8ودانت  التج 8ي  السجل 
8قم 793 وذات املقر اال تم عي برقم 

 - الط بق األول   1 اال تم عي ب 8قم 
آيت   ،39 8قم   ،A بلوك   - حي السالم 

إيعزا، ت 8ودانت.

تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 

محدودة من طرف الشريك الوحيد :

السيد لولتيتي موالي محمد من 

مغربي   ،1945 ين ير  ف تح  مواليد 

التعريف  لبط قة  ح مل  الجنسية، 

والق طن   J111116 8قم  الوطنية 

طريق  بومراد،  مز8عة  بت 8ودانت، 

البو8ا.

تسجيل  تم   : التج 8ي  السجل 

الشركة ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة 

 24 بت 8يخ  بت 8ودانت  االبتدائية 

ديسمبر 2119 تحت 8قم 1551.
ملخص قصد النشر

276 P

STE MARINE FARMS 
ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد

تأسيس
بمقتضي ت عقد عرفي حر8 بت 8يخ 

24 ديسمبر 2119، تم تأسيس شركة 

مميزاته  ك لت لي :

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.

 MARINE  : التسمية اال تم عية 

FARMS

له   الشركة   : اال تم عي  الهدف 

في املغرب أو  كهدف ا تم عي سواء 

خ 8ج املغرب :

وتقييم  ميع  إدا8ة  استغالل، 

الز8اعية  والوحدات  املمتلك ت 

لإلنت ج النب تي والحيواني ؛

وتطوير  ميع  إدا8ة  استغالل، 

وتربية  اإلنت ج  ووحدات  املمتلك ت 

األحي ء امل ئية ؛

الحفظ،  التغليف،  التحويل، 

محلي   والبيع  التسويق  النقل، 

وتصدير منتج ت الشركة ؛

البيع االستغالل،   االقتن ء، 

العملي ت،  لجميع  الترخيص  أو   

براءات االختراع أو العالم ت التج 8ية 

النش ط  نط ق  في  تدخل  التي 

اال تم عي للشركة ؛

كل  تأ ير  أو  االستيراد  الشراء، 

معدات أو اآلالت الضرو8ية  أ هزة، 

لالستغالل ؛

الشراء محلي  أو االستيراد لجميع 

املواد أو املنتج ت الالزمة  املدخالت، 

وتربية  الحيواني  النب تي،  لإلنت ج 

األحي ء ؛

العملي ت  كل  ع مة،  وبصفة 

املنقولة،  الصن عية،  التج 8ية، 

بشكل  املتعلقة  وامل لية،  العق 8ية 

ب ألهداف  مب شر  غير  أو  مب شر 

أو التي من شأنه   املش 8 إليه  أعاله، 

أن تس عد على تحقيقه  وتطويره ، 

مب شرة  مس همة  كل   وكذلك 

شكله ،  ك ن  كيفم   مب شرة،  غير  أو 

 في املق والت التي له  أهداف مش بهة 

أو مرتبطة بهدف الشركة.
الط بق   1 8قم   : اال تم عي  املقر 

حي   ،39 الشقة  ا،  بلوك  األول، 

السالم، آيت اعزة، ت 8ودانت.

)99( سنة  : تسعة وتسعون  املدة 

ابتداء من ت 8يخ تأسيسه .

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
8أسم ل الشركة في قيمة م ئة ألف 

ألف  إلى  مقسمة  د8هم   )111.111(

)1.111( حصة، من فئة م ئة )111) 

مكتتبة  الواحدة،  للحصة  د8هم 

بك مله  ومحر8ة نقدا بصفة ت مة من 

طرف الشريك الوحيد.

شركة  مزا8ع  شركة   : الشريك 
8أسم له   املسؤولية،  محدودة 

في  مسجل  د8هم،   17.511.111

السجل التج 8ي بت 8ودانت تحت 8قم 

 1 793 وذات املقر اال تم عي ب 8قم 

 ،A الط بق األول - حي السالم - بلوك
8قم 39، آيت إيعزا، ت 8ودانت.
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تسير الشركة ملدة غير   : التسيير 
محدودة من طرف الشريك الوحيد :

السيد لولتيتي موالي محمد من 
مغربي   ،1945 ين ير  ف تح  مواليد 
التعريف  لبط قة  ح مل  الجنسية، 
والق طن   J111116 8قم  الوطنية 
طريق  بومراد،  مز8عة  بت 8ودانت، 

البو8ا.
تسجيل  تم   : التج 8ي  السجل 
الشركة ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة 
بت 8يخ بت 8ودانت   االبتدائية 

24 ديسمبر 2119 تحت 8قم 1551.
ملخص قصد النشر

277 P

STE TRANS INTER SIHAMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 

شريك وحيــد
تأسيــس شركة.

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   21/11/2121
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيــد  خص ئصه  ك لت لــي :
 TRANS INTER  : التسمية 

.SIHAMA
الدولي  و  الوطني  النقل   : الهدف 

للبض ئع للغير. 
 21 8قم   S قط ع  املقر اال تم عي: 

حي فونتي اك دير.
املدة : 99 سنة. 

د8هم   111.111  : الرأسم ل 
حصة إ تم عية   1111 مقسمة إلى 
من فئة 111 د8هم للحصة الواحدة،  

منتسبة.
السيد  ليل  الوحيـد  للشريك 

عم 8ة 1111 حصة إ تم عية.
التسيير : يعهد بتسيير الشركة إلى 
السيد  ليل عم 8ة ملدة غير محددة،  

أم  التوقيع فينس3 له كذلك. 
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   21/12/2121 ب ك ديربت 8يخ 

8قم 19761.
للخالصة و البي ن

عن املسير

278 P

SE2BAR-TRANS شركة
SARL

تأسيس شركة م م 
مؤ8خ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   14/12/2121 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 SE2BAR-TRANS SARL
تحدد 8أسم ل   : 8أسم ل الشركة 
د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
 111 حصة بقيمة   1111 مقسم الى 

د8هم لكل حصة مقسمة ك لت لي :
السيد صب 8 محمد، 8قم البط قة 

الوطنية JB35574  251 حصة.
8قم  الحسن،  صب 8  السيد 
 251 - BE714512 البط قة الوطنية

حصة.
8قم  عبدهللا،  صب 8  السيد 
 251  -  JB211341 البط قة الوطنية 

حصة.
8قم  ابراهيم،  صب 8  السيد 
 251  -  JB76247 الوطنية  البط قة 

حصة.
: مركز سبت ايت  املقر اال تم عي 

ميلك اشتوكة أيت به .
الهدف اال تم عي : نقل األشخ ص 
أشغ ل  تج 8ة ع مة،  لحس ب الغير، 

البن ء وأشغ ل مختلفة.
التسيير : تحدد تسيير الشركة من 

طرف :
السيد محمد صب 8 8قم البط قة 

 JB35574 الوطنية
تم ايداع امللف الق نوني للشركة 
إلنزك ن  االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت 8قم 379 بت 8يخ 13/13/2121  

8قم السجل التج 8ي 21119.
279 P

STE SANO TOURS
SARL

تأسيس 
محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تمت   2121 فبراير   17 بأك دير بت 8يخ 
األس �سي  الق نون  على  املص دقة 
ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

الخص ئص الت لية : 

التسمية :
»STE  SANO TOURS SARL«

الهدف : النقل السي حي.  
عم 8ة    14 8قم   : اال تم عي  املقر 

السع دة حي ايراك بو8ك ن اك دير.
8أسم ل الشركة : حدد الرأسم ل 
111.111د8هم  مبلغ  في  اال تم عي 
حصة ا تم عية   1111 مقسمة إلى 
من فئة 111 د8هم للواحدة في ملك :

 511 سمه ن  مط هري  السيدة 
حصة ا تم عية.

 511 نهيلة  مط هري  السيدة 
حصة ا تم عية.

املدة : 99 سنة. 
مط هري  السيدة    : التسيير 

سمه ن.
ين ير   11 : من  السنة اال تم عية 

إلى 31 ديسمبر.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
اك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
 : 8قم  تحت   21/12/2121 بت 8يخ 

.19741
280 P

RIMA CONST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي : دوا8 حد 

إموال1 مركز إ موال1 - 13111
ت 8ودانت

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
6617

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 RIMA تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.CONST
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

البن ء واألشغ ل املختلفة.

دوا8 حد   : عنوان املقر اال تم عي 
 13111  - موال1  إ  مركز  إموال1 

ت 8ودانت.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 111.111 الشركة  8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي :
 1111  : حمو  ن يت  علي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 51 السيد علي ن يت حمو عنوانه 
  -  ن ن الش ف عزيز سيدي بلق 1 

13111 ت 8ودانت.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :
 51 السيد علي ن يت حمو عنوانه 
  -  ن ن الش ف عزيز سيدي بلق 1 

13111 ت 8ودانت.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
3 م 18  االبتدائية بت 8ودانت بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 139.
281 P

 RIAD شركة
 REFRIGERATION

ش.م.م شريك وحيد
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بشريك وحيد
وبت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2121 فبراير   14
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 
ذات   19967 8قم  التج 8ي  سجله  

املميزات الت لية : 
 RIAD  : التسمية 

 REFRIGERATION
املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة بشريك وحيد.
السع دة   حي   : اال تم عي  املقر 
زنقة 1715 8قم 44 الدشيرة  انزك ن.

الرأسم ل : 111.111 د8هم.
الهدف : التبريد الصن عي.

8ي �سي السيد    : الشرك ء    

عبد الحكيم. 
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد 8ي �سي عبد الحكيم.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع   
الق نوني ب ملحكمة  االبتدائية ب نزك ن  
بت 8يخ 27/12/2121 تحت 8قم 352.
282 P

TAKHTIT CONSEIL
SARL AU

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
الق نون  وضع  تم   ،11/12/2121
الخص ئص  ذات  لشركة  االس �سي 

الت لية :
التسمية الق نونية :

TAKHTIT CONSEIL SARL AU
الشكل الق نوني : ش.م.م.ش.و.

املقر اال تم عي: شقة 8قم 2 عم 8ة 
8قم 17 حي السالم أك دير.

الد8اس ت   : اال تم عي  الغرض 
والتكوين واإلستش 8ات.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
 1111 د8هم مقسمة من   111.111
د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 

للحصة للسيد أنوا8 لبروك. 
أنوا8  تم تعيين السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  لبروك 

محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   12/13/2121 بت 8يخ  ب ك دير 

الرقم 19714. 
283 P

 SOCIETE SOUMIA TRAV
 S.A.R.L A.U 
إنشـــ ء شركـــــة

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   11/12/2121
ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :
 Société SOUMIA  : التسمية 

  TRAV - S.A.R.L A.U
الفرح  تجزئة   : اال تم عي  املقر 
وتجزئة  ب  ش 8ع  م بين  الجديد  حي 

النهضة ط نط ن.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 د8هم.
االشغ ل املتعددة البن ء   : الهدف 

البيع و الشراء. 
سمية العن ك املزدادة    : الشرك ء 
كلميم  ب   1919/12/15 بت 8يخ 
8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 
144923JA والس كن ح لي  ب إق مة 
 1111( كلميم.   169 8قم  الصحراء 

حصة(.
تبتدئ من ف تح   : السنة امل لية  
ديسمبر من كل   31 ين ير و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 
طرف السيد سمية العن ك ملدة غير 

محددة.
السجل التج 8ي : تم التسجيل في 
السجل التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية 
تحت   21/12/2121 ط نط ن بت 8يخ 

8قم5349.
284 P

شركة سوباليف
ش م م ش و

STE SOPALEF SARL AU
بلوك 1 8قم 45 حي سيدي ميمون 

قصبة الط هر ايت ملول 
سجل التج 8ي 8قم 21117

بت 8يخ 16 فبراير 2121 ثم ت سيس 
املحدودة  املسؤولية  دات  شركة 

للشريك الوحيد. 
التسمية : شركة سوب ليف. 

دات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة للشريك الوحيد.
الخضر  وتوزيع  بيع   : الهدف 

والفواكه.
 45 1 8قم  بلوك   : املقر اال تم عي 
حي سيدي ميمون قصبة الط هر ايت 

ملول.
8ا1 امل ل : حدد في مبلغ  111.111 

د8هم موزعة كم  يلي :
السيد عزيز اوحمو : 1111حصة.
التسيير : عين السيد عزيز اوحمو 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تسجيل الشركة في السجل التج 8ي 

ين ير   11 : من  السنة اال تم عية 

الى 31 ديسمبر من كل سنة. 

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  ثم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن  

بت 8يخ 13/13/2121 تحت 8قم 371.

285 P

 SOCIETE THINKOUT

SOLUTIONS
S.A.R.L AU 

إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   11/12/2121

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :

 Société THINKOUT  : التسمية 

 SOLUTIONS S.A.R.L AU

املقر اال تم عي : الحي اإلدا8ي أس  

أس  زاك.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 د8هم.

املعلومي ت تطوير برامج   : الهدف 

الح سوب تجهيزات املكت3. 

املزدادة   شهيد  مولود   : الشرك ء 

اس   اس   ب   11/11/1919 بت 8يخ 

الوطنية  للبط قة  الح مل  و  الزاك  

ح لي   الس كن  و    JA132115 8قم 

ادالن تويزكي اس . )1111 حصة(.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل   31 ين ير و تنتهي في 

سنة.

: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف السيد مولود شهيد ملدة غير 

محددة.

تم   : التج 8ي  السجل 

بت 8يخ  كلميم  االبتدائية  ب ملحكمة 

26/12/2121 تحت 8قم 56/2121. 

286 P

 THE BEST TEAM FOR
 AGRICULTURAL SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي   ن ن 
التصريف 8قم 54 املح يطة  - 

13111 ت 8ودانت
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

6621
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  االقتض ء 
 THE BEST TEAM FOR

.AGRICULTURAL SERVICES
 -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستغالل واإلنت ج الز8اعيين.
:  ن ن  اال تم عي  املقر  عنوان 
 - املح يطة    54 8قم  التصريف 

13111 ت 8ودانت.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 111.111  : مبلغ 8أسم ل الشركة 

د8هم، مقسم ك لت لي :
 1111  : سكوتي  بو معة  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه   سكوتي  بو معة  السيد 
 - دوا8 ايت دح ن امله دي اوالد ت يمة 

13111 ت 8ودانت.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :
عنوانه   سكوتي  بو معة  السيد 
 - دوا8 ايت دح ن امله دي اوالد ت يمة 

13111 ت 8ودانت.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
3 م 18  االبتدائية بت 8ودانت بت 8يخ 

2121  تحت 8قم 141.
287 P



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   35(1

TENDANCE INTERIOR’S
S.A.R.L

مقره  اال تم عي : 8قم 11 ش 8ع 
 م ل عبد الن صر حي املسيرة اك دير
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
17 ين ير 2121 ب ك دير قر8 مس همو 

الشركة م  يلي : 
  TENDANCE  : االسم  

INTERIOR’S SARL
املفروش ت  بيع   : الشركة  هدف 

واالت ت املنزلي ب لتقسيط.
مقر الشركة : 8قم 11 ش 8ع  م ل 

عبد الن صر حي املسيرة اك دير.
 111.111 في  محدد  الراسم ل 
من  حصة   1111 الى  مقسم  د8هم 
د8هم للحصة الواحدة تم   111 فئة 
اكتت به  بين السيد 8شيد از8وال 911 
حصة و السيد مصطفى از8وال 111 

حصة.
التسير : تم تعيين السيد مصطفى 
غير  ملدة  للشركة  كمسير  از8وال 

محدودة مع اعط ئه حق االمض ء.
لتكوين   %  5 األ8ب ح يتم اقتط ع 
عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نوني .
بكت بة  الق نوني  االيداع  ثم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
ب ك دير بت 8يخ 11 فبراير 2121  تحت 

8قم 19511.
288 P

 STE TARINI
SARL 

تأسيس شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد  على  بن ءا 
القوانين  وضع  تم   ،21/11/2121
محدودة  لشركة  األس سية 
املسؤولية : TARINI ذات الخص ئص 

الت لية : 
الهدف : هدف الشركة في املغرب 

كم  في الخ 8ج هو :
ممون الحفالت.
مف وض تج 8ي.

األشغ ل املختلفة. 

ش 8ع   11 8قم   : اال تم عي  املقر 
ميليد زويكي حي الرحمة كلميم.

املدة : 99 سنة.
 451.111 في  حدد   : الرأسم ل 
حصة   4511 على  مقسم  د8هم 
ا تم عية بقيمة 111 د8هم للواحدة 

وهي في نصي3 : 
حصة   4511 محمد  مكد8 

ا تم عية.
وملدة  الشركة  تسير   : التسيير 
غير محدودة من طرف السيد مكد8 

محمد.
8قم  تحت  الق نوني  اإليداع  ثم 
السجل  في  والتسجيل   49/2121
ودلك   2133 8قم  تحت  التج 8ي 
بت 8يخ  ب ملحكمة االبتدائية لكلمــــيم  

.19/12/2121
289 P

TARGANTE CAR
S.A.R.L

 شركة محدودة املسؤولية 
 8أسم له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 8قم 39 فض ء 
سو1 حي الصن عي اك دير

انش ء شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  ثم   16/11/2121
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :
 TARGANTE CAR SARL : االسم

هدف الشركة :
كراء السي 8ات بدون س ئق.

املدة محددة في 99 سنة 
مبلغ  في  محدد  الراسم ل 
  1111 الى  مقسم  د8هم   111.111
للحصة  د8هم   111 فئة  من  حصة 
الواحدة قد تم اكتت به  ك لت لي السيد 
والسيد  حصة   511 سعدي  انس 

 واد خن وش 511 حصة.
السيدة  تعيين  تم   : التسير 
ملدة  للشركة  كمسيرة  ا نوي  مريم 
صالحية  إعط ئه   مع  محدودة  غير 
البنكي  واالمض ء  اإلدا8ي.  اإلمض ء 

للسيد انس سعدي.

لتكوين   %  5 األ8ب ح يتم اقتط ع 
عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون 
اإليداع  تم  الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
ب ك دير تحت 8قم  التج 8ي  املحكمة 

19773 بت 8يخ 12/13/2121.
للخالصة والتذكير

قب ل حسن

290 P

STE SAMIFISC
CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL
 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR
 TEL : 06.11.82.46.25
FIX : 05.28.23.28.68 

EMAIL : samifisc@gmail.com

STE ZERA DREE
بمقت�سى الق نون األس �سي بت 8يخ 
شركة  تأسيس  تم   ،16/12/2121
ب ملواصف ت  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
STE ZERA DREE : التسمية

بدون  السي 8ات  كراء   : الهدف 
س ئق.

 112 محل 8قم   : املقر اال تم عي 
حي بوا8ك ن ليراك أك دير. 

99 سنة ابتدءا من ت 8يخ    : املدة 
التأسيس.

8أسم له  :  111.111 د8هم.
التسيير : للسيد خ لد أمزيل. 

اإلمض ء : للسيدة سه م الز8اوي.
ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
التج 8ية أك دير بت 8يخ 26/12/2121 

تحت 8قم19715.
291 P

شركة اودير كار
ش.م.م

 STE UDIR CARS SARL
تأسيس شركة

التسمية : شركة اودير ك 8 ش.م.م
.STE UDIR CARS SARL

الحسن  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 
األول 8قم 56مكر8 سيدي ايفني.

الى  الشركة  تهدف   : الهدف 

مم 8سة النش ط االتي :

كراء السي 8ات بدون س ئق.
مبلغ  في  حدد   : الشركة  8أسم ل 

111.111 د8هم.

: الشركة مسيرة من طرف  املسير 

السيد اشرف اشفود وذلك ملدة غير 

محدودة.

: الشركة تأسست  مدة التأسيس 

ملدة 99 سنة.

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

الضبط  بكت بة  للشركة  الق نوني 

بت 8يخ  بتيزنيت  االبتدائية  ب ملحكمة 

13/13/2121 تحت 8قم : 2121/96.

292 P

SOCIETE LARABASS
SARL ASSA S.A.R.L

إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   31/11/2121

ب ملميزات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الت لية :

 Société LARABASS  : التسمية 

 SARL ASSA - S.A.R.L

أس   املركز  حي   : اال تم عي  املقر 

أس  الزاك.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 د8هم.

االشغ ل املتعددة البن ء   : الهدف 

البيع والشراء.

الشرك ء : شرق وي ال8ب 1 املزدادة  

أس   أس   ب   1911\19\11 بت 8يخ 

الزاك و الح مل للبط قة الوطنية 8قم 

JZ 511 و الس كن ح لي  ب حي املركز 

اس . )511 حصة(. 

بت 8يخ  املزدادة  الغدال  مريم 

زاك  اس   اس   ب   15/11/1991

8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل  و 

JA2613 و الس كن ح لي  ب حي املركز 

أس  أس  زاك 511 حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ديسمبر من كل   31 ين ير و تنتهي في 

سنة.
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: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف السيد شرق وي ال8ب 1 ملدة غير 

محددة.

تم   : التج 8ي  السجل 

بت 8يخ  كلميم  االبتدائية  ب ملحكمة 

25/12/2121 تحت 8قم 53/2121. 

293 P

LAMOTH TRADING
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في  املؤ8خ  للعقد  طبق  

شركة  تأسيس  تم   2119/12/26

ب لخص ئص  محدودة  املسؤولية 

الت لية : 

LAMOTH TRADING : االسم

الهدف : خدم ت متعددة والبن ء.
8أسم ل املجموعة : 11.111 د8هم

التسير: لبنى بوطبي3.

املقر اال تم عي : شقه 8قم 4 بقعة 
8قم 1732 حي تليال، اك دير.

املدة 99 : سنة.

للمجموعة  الق نوني  االيداع  تم 

ب ملحكمة  التج 8ي  ب لسجل 

8قم19724  تحت  بأك دير  التج 8ية 

بت 8يخ2121/12/27.

294 P

OUDAOUD TRANS
RC : 20001/ INEZGANE

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة 

بيوكري  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس   2121 فبراير   14 بت 8يخ 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

مواصف ته  ك لت لي :

 OUDAOUD TRANS : التسمية

مق ول نقل   : الهد ف اال تم عي 

البض ئع وطني  ودولي  لحس ب الغير.

االستيراد والتصدير. 

وسيط.

املقر اال تم عي : حي التوامة قط ع 

الن عو8ة ش 8ع 8قم 12 بيوكرى.

املدة : 99  سنة.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 
حصة   1111 إلى  مقسمة  د8هم 
د8هم للسهم   111 ا تم عية بقيمة 

مقسمة ك لت لي :
  331 تقشيرة  هللا  عبد  السيد 

حصة.
السيد محمد تقشيرة 341 حصة.
السيد عم 8 تقشيرة 331 حصة.

تعيين السيد عبد هللا   : التسيير 
تقشيرة كمسير للشركة.

تبتدئ من     : السنة اال تم عية 
ف تح ديسمبر إلى 31 ين ير.

الفصل  مقسمة حس3  األ8ب ح:   
21 من ق نون الشركة. 

إيداعه  تم   : الق نوني  اإليداع 
تحت  ب نزك ن  االبتدائية  ب ملحكمة  

8قم 374 يوم 2121/13/13.
للخالصة والبي ن

295 P

OLGA FRUITS
ش.م.م

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وبت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2121 فبراير   11
محدودة املسؤولية سجله  التج 8ي 

8قم 42637 ذات املميزات الت لية : 
.»OLGA FRUITS« : التسمية

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة.

املقر اال تم عي : حي العرب 8قم 5 
دوا8 تم عيت  الد8ا8كة  اك دير.
الرأسم ل : 111 111 د8هم.

الهدف : تصدير واستيراد الخضر 
و الفواكه.

بولجيد احمد  السيد    : الشرك ء 
والسيد ادو ع  ابراهيم. 

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد  بولجيد احمد والسيد ادو ع  

ابراهيم.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر. 
االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
ب ك دير   التج 8ية  ب ملحكمة  الق نوني 
8قم   تحت   12/13/2121 بت 8يخ 

.19711
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 SOCIETE MINA FRUITS
AND VEGETABLES BROKER

SARL A.U
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات املسير الوحيد

محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2121 فبراير   19 يوم  ب ك دير 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع 
ذات مسؤولية محدودة ذات املسير 

الوحيد ب لخص ئص الت لية :
 MINA FRUITS التسمية : شركة
 AND VEGETABLES BROKER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املسير الوحيد.
وتصدير  استيراد   : املوضوع 
الفواكه والخضر ومختلف املنتو  ت 

الغذائية.
مم 8سة  ميع  ع مة،  وبصفة 
التج 8ية،  امل لية،  العملي ت 
املنقولة،  غير  أو  املنقولة  الصن عية 
املرتبطة بصفة مب شرة أو غير مب شرة 
املواضيع  أو  ميع  أعاله،  ب ملوضوع 
املش بهة و التي من شأنه  املس همة في 

تطوير الشركة. 
8قم   11 بلوك   : اال تم عي  املقر 

167 بنسرك و اك دير.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تسجيل الشركة في السجل التج 8ي.

 111.111 في  حدد  الرأسم ل: 
من  سهم   1111 على  موزعة  د8هم 
الواحد،  للسهم  د8هم   111,11 فئة 
عند  ومحر8ة  عيني   مكتتبة  كله  

االكتت ب.
من   % 5 يحتفظ بنسبة   : األ8ب ح 
االدخ 8  لتكوين  الص فية  األ8ب ح 
الف ئض،  من  الق نوني  االحتي طي 
الع م  الجمع  إش 8ة  8هن  والب قي 

للشركة.
محفوظ  السيد  عين   : التسيير 
الفياللي محمد املهدي مسيرا وحيدا 

للشركة ملدة غير محدودة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ضبط املحكمة التج 8ية ب ك دير يوم 

2 م 18 2121 تحت عدد 19771.
مقتطف للنشر و البي ن
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 MESKINE TRANS - شركة
LOGISTIQUE

SARL
تأسيس شركة م م 

مؤ8خ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   12/12/2121 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
اسم  الشركة  تحمل  التسمية: 
 MESKINE TRANS - LOGISTIQUE

SARL
تحدد 8أسم ل   : 8أسم ل الشركة 
د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
 111 حصة بقيمة   1111 مقسم الى 

د8هم لكل حصة مقسمة ك لت لي :
8قم  حسن،  مسكين  السيد 
 251  -  JB41791 الوطنية  البط قة 

حصة.
8قم  ع ئشة،  مسكين  السيدة 
 151  -  JB264917 البط قة الوطنية 

حصة.
8قم  ابوعن ن،  زينة  السيدة 
 151  -  JB262911 البط قة الوطنية 

حصة.
8قم  الزهرة،  مسكين  السيدة 

  151 - JB211113 البط قة الوطنية
حصة.

8قم  ف طمة،  مسكين  السيدة 
         -  JB264916 الوطنية  البط قة 

151 حصة.
8قم  ابوزاط،  تعربت  السيدة 
 151    - N155519 البط قة الوطنية

حصة.
بيبي  سيدي   : اال تم عي  املقر 

اشتوكة ايت به .
نقل البض ئع   : الهدف اال تم عي 

لحس ب الغير. 
التسيير : تحدد تسيير الشركة من 
8قم  مصطفى  الع بد  السيد  طرف 

.JB426637 البط قة الوطنية
تم ايداع امللف الق نوني للشركة 
إلنزك ن  االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت 8قم 341 بت 8يخ 26/12/2121  

8قم السجل التج 8ي 19955.
298 P
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 STE  MERGHAD LIFE PRIVE
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة
في     املؤ8خ  للعقد  طبق  
شركة   تأسيس  تم   24/17/2111

ب لخص ئص الت لية :  
 STE MERGHAD LIFE  : االسم 

PRIVE
 CONSEIL DE  : الهدف 

GESTION SOITIEN À L’ETUDES
 111.111 املجموعة  8أسم ل 

د8هم.
التسيير : بن عدو سعيد.

املقر اال تم عي : حي محمدي 8قم 
565 و8زازات.

املدة : 99 سنة.
للمجموعة  الق نوني  االيداع  تم 
ب ملحكمة  التج 8ي  ب لسجل 
 177 8قم  تحت  و8زازات  االبتدائية 

بت 8يخ 9/1/2111.
299 P

MATJAR COM
SARL-AU

تأسيس شركة
بت 8يخ  العرفي  للعقد  تبع  
قوانين  وضع  تم   11/17/2119

الشركة ذات املميزات الت لية :
.MATJAR COM : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
املسؤولية املحدودة و ذات الشريك 

الوحيد.
في  والتصدير  استيراد   : املوضوع 

الش ي، العطو8 و أشي ء أخرى.
اإلدا8ي  الحي   : الرئي�سي  املقر 
 15 ش 8ع أحمد املنصو8 الذهبي 8قم 

العيون.
الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111  
حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 
ملك  في  للواحدة  د8هم    111 فئة 

السيد امب 8ك السب عي.
السيد  تسيير من طرف   : اإلدا8ة 

امب 8ك السب عي.
الضبط  بكت بة  الق نوني  اإليداع 
بت 8يخ  ب لعيون  االبتدائية  ب ملحكمة 
 19/1153 تحت 8قم   16/17/2119

مسجلة تحت 8قم21743.
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STE MALAK AGOUS
SARL A.U 

إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   14/11/2121
وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الت لية :
  STE MALAK AGOUS : التسمية

SARL A.U
املقر اال تم عي : 111 بلوك ب حي 

الصحراء ط نط ن.
د8هم   111.111  : الرأسم ل 
حصة من فئة    1111 مقسمة على 

111 د8اهم.
الهدف :  ميع أشغ ل البن ء.

الصن عية  الكهرب ء  تتبيث 
والترصيص الصن عي.

تتبيث املكيف ت وكميرات املراقبة.
بشبكة  والربط  التطهير  أشغ ل 

امل ء الص لح للشرب.
بيع معدات الكهرب ء والترصيص.

البستنة.
تج 8ة ع مة.

الشرك ء :
 واد اكو1، مغربي، مزداد بت 8يخ 

JF32792 22/11/1915، ب. و. ت
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ديسمبر من كل   31 ين ير و تنتهي في 

سنة.
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف :
 واد اكو1 ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  تم   : التج 8ي  السجل 
بت 8يخ   بط نط ن  االبتدائية 

27/12/2121 تحت 8قم 5345.
301 P

SOCIETE RAH BOUSABOU
SARL

  إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   31/11/2121
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

 SOCIETE RAH  : التسمية 
.BOUSABOU  SARL

الحي   : املقر اال تم عي 
االقتص دي الوطية، ط نط ن.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 
حصة من فئة    1111 مقسمة على 

111 د8هم.
: الهدف 

 ميع أشغ ل البن ء.
بيع و شراء مواد و معدات البن ء.

تج 8ة ع مة.
الشرك ء :

مزداد  مغربي،  س عدي،  أيوب 
ب.و.ت   ،1991/15/25 بت 8يخ 

.JF42114
مزداد  مغربي،  بوشت وي،  8شيد 
ب.و.ت   ،1911/14/14 بت 8يخ 

.JF33361
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف :
أيوب س عدي ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  تم   : السجل التج 8ي 
بت 8يخ  بط نط ن  االبتدائية 

27/12/2121  تحت 8قم 5341 .
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 STE PROFESSIONA
SERVICES

SARL  
إعالن عن تأسيس

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
وضع  تم  بت 8يخ17/12/2121 
القوانين األس سية لشركة محدودة 

املسؤولية ذات املميزات الت لية :
 STE PROFESSIONA :   التسمية

. SERVICES
الشكل الق نوني :  شركة محدودة 

املسؤولية.
الحراسة  أعم ل   : الهدف 
والتنظيف والعن ية ب لحدائق للمب ني 

واملنش ءت الع مة والخ صة.

أعم ل الدع ية وأعم ل الطب عة.

األ هزة الع مة.

8قم   1 بلوك   : اال تم عي  املقر 

211 حي الهدى أك دير.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسم  د8هم   111.111

حصة من فئة 111  د8هم في ملكية :

 السيد بجديد كريم  : 511 حصة.

 511  : السيد بوزايد عبدالرزاق 

حصة.

التسيير : عين السيد بجديد كريم 

مسيران  عبدالرزاق  بوزايد  والسيد 

للشركة ملدة غير محددة.

: سيتم االلتزام ب لتوقيع  اإلمض ء 

األعم ل  لجميع  صحيح  بشكل 

اإلدا8ية واملصرفية وغيره  ... الخ من 

خالل التوقيع املشترك للسيد بوزيد 

عبد الرزاق ، والسيد بجديد كريم.

املدة :  99 سنة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

تحت   2121 فبراير   27 اك دير بت 8يخ 

8قم 19741.
املسير
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 STE PARALLEL

ARCHITECTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بشريك وحيد 

تأسيــس شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،22/11/2121

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد خص ئصه  ك لت لــي :

 STE PARALLEL  : التسمية 

.ARCHITECTURE

الهندسة   : اال تم عي  الهدف 

املعم 8ية.

افران  عم 8   : اال تم عي  املقر     

الط بق الث ني ش 8ع بئر أنز8ان س حة 

البركوال الدشيرة الجه دية.

املدة : 99   سنة. 
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د8هم   111.111  : الرأسم ل 

حصة ا تم عية   1111 مقسمة إلى 

من فئة 111  د8هم للحصة الواحدة، 

منتسبة للشريك الوحيد  السيد يحى 

عال. 

التسيير : يعهد بتسيير الشركة إلى 

السيد  يحى عال ملدة غير محددة،  أم  

التوقيع فينس3 له.

تم اإليداع الق نوني بكت بة  وقد  

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   11/12/2121 بت 8يخ  ب نزك ن  

8قم 246.
للخالصة والبي ن

عن املسير

304 P

 STE PACKAGING SYSTEMS

 AGADIR
 SARL AU

 تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
الق نون  وضع  تم   ،19/12/2121

الخص ئص  ذات  لشركة  االس �سي 

الت لية :

 STE  : الق نونية  التسمية 

 PACKAGING SYSTEMS AGADIR

.SARL AU

الشكل الق نوني :   ش.م.م.ش.و.

1111 حي  : 8قم    املقر اال تم عي 

الفرح أك دير .

الخدم ت   : اال تم عي  الغرض 

التقنية واللو يستيكية .

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  د8هم مقسمة  ألف   111

د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 

للحصة للسيد الحسين نبيل. 

التسيير : تم تعيين السيد الحسين 

نبيل مسيرا للشركة ملدة غير محدودة. 

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   12/13/2121 بت 8يخ  ب ك دير 

الرقم 19715. 
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 STE SERVICE MECHIH
SNC 

إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   14/12/2121

التض من ذات املميزات الت لية :
 STE SERVICE  : التسمية 

.MECHIH  SNC
: زنقة عب 1 بن  املقر اال تم عي 
فرن 1 8قم 59 ش 8ع املخت 8 السو�سي 

كلميم.
الرأسم ل : 12.111 د8هم مقسمة 
 111,11 فئة  من  حصة   121 على 

د8هم.
الهدف :
مطعم.

الشرك ء :
املزدادة  مشيح  كلثوم  السيدة 
ب فركط   25/11/1994 بت 8يخ 
التعريف  لبط قة  الح ملة  كلميم، 

:  JA167966  الوطنية 8قم
 61 حصة.

املزداد  مشيح  محمد  السيد 
ب سرير كلميم،   12/17/1991 بت 8يخ 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

: JA144461  8قم
61 حصة.

تبتدئ من ف تح  السنة امل لية  : 
كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.
: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 
طرف السيدة كلثوم مشيح ملدة غير 

محددة.
ب ملحكمة  :تم  السجل التج 8ي 
بت 8يخ  بكلميم  االبتدائية 

21/12/2121 تحت 8قم 2137.
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شركة الكادح               
شركة ذات املسؤولية املحدودة    

8أسم له  : 111.111 د8هم 
املقر اال تم عي : دوا8 عين سيدي 
بلق سم تمسية ايت ملول       

بمقت�سى عقد عرفي موقع بت 8يخ 
14 فبراير 2121 والذي سجل ب نزك ن 
تأسست   2121 فبراير   15 بت 8يخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة على 

الشكل الت لي : 

االسم : شركة الك دح.            

االشغ ل   : اال تم عي  الغرض 

املختلفة - أشغ ل الكهرب ء.    

املقر اال تم عي : دوا8 عين سيدي 

بلق سم تمسية ايت ملول.    

املدة اال تم عية :  99 سنة. 

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة   1111 الى  مقسمة  د8هم 

د8هم   111 فئة  من  ا تم عية 

للواحدة. 

ين ير   11 : من  السنة اال تم عية 

الى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

السيد يونس الك دح.

ب ملحكمة   : الق نوني  االيداع 

 362 8قم  تحت  ب نزك ن  االبتدائية 

بت 8يخ 21/12/2121.

307 P

SOCIETE ALEM SERVICE
SARL AU

Société à Responsabilité Limitée

Associé Unique 

Au Capital de 100.000 Dhs

 SIEGE SOCIALE : RUE AOUINT

 AIT OUSSA QUARTIER

COMMERCIAL ZAG ASSA

ICE : 002411697000087

IF :   42753245

تـــأسيــس  شركة
بت 8يخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   ،16/12/2121

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

وحيد  ب ملميزات الت لية :

التسمية : شركة  الع لم سيرفيس. 

عوينت  بزنقة    : اال تم عي  املقر 

ايت أس  الحي التج 8ي الزاك.

د8هم   111.111  : الرأسمـــــــــــــ ل 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 د8هم.

نقل  في  وسيط   : الهـــــــــــــــــدف 

املس فرين ومق ول في بيع البض ئع.                                                   

الشــــــــــــــرك ء : 

محمد الع لم : 1111  حصة.

املسير الق نوني : محمد الع لم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائي كلميم بت 8يخ 11/12/2121 

تحت 8 قم 41.
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STE HDI DISTRIBUTION
 ش.م.م

8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : ش 8ع ت كم ت بلوك 

2511 حي تيليالتيكوين أك دير

تـأسـيـس
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بمو 3 

خ ص بت 8يخ 13/12/2121 واملسجل 

وضع  تم   26/12/2121 يوم  أك دير 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

الخ صي ت  ذات  مسؤولية محدودة 

الت لية :

داخل  الشركة  تهدف   : الـهــدف 

املغرب.

أنواع  وتسويق  ميع  توزيع 

منتج ت األغذية.

توزيع وتسويق أ هزة الكمبيوتر، 

واألث ث واملعدات املكتبية.

تحويل وتعبئة وتوزيع  ميع أنواع 

املنتج ت الغذائية.

االستيراد والتصدير.

التمثيل التج 8ي لجميع الشرك ت 

الوطنية أواأل نبية.

وإت حته   والتأ ير  والشراء  البيع 

واستيراد  الق ئمة  تحديد  ودون 

املنتج ت  و  املواد  من  أي  تصدير 

الغذائية.

العملي ت  العموم  ميع  وعلى 

والغير  العق 8ية  امل لية،  التج 8ية 

العق 8ية التي له  عالقة مب شرة أو غير 

املب شرة بأهداف املش 8 إليه  والتي من 

شأنه  تطوير وتوسيع نش ط الشركة.

 STE HDI  : التسميــة 

DISTRIBUTION ش.م.م.

ت كم ت  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 

بلوك 2511 حي تيليالتيكوين أك دير.

الـــمــدة : 99 سنة.
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د8هم   111.111  : الـرأسـمـ ل 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

للحصة  د8هم   111,11 فئة  من 

على  ومحر8ة  نقدا  مكتتبة  الواحدة 

الشكل الت لي :  

حصة   511  : السيد إالل هش م 

ا تم عية.

حصة   511  : عي د  دوال  السيد 

ا تم عية.

 31 إلى  ين ير  ف تح  من   : الـسـنـــة 

ديسمبر. 

يسير الشركة ملدة غير   : الـتـسـيـير 

محدودة كل من السيد إالل هش م 

والسيد دوال عي د.

السجل التج 8ي : 42672أك دير.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بأك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

يوم12/13/2121 تحت 8قم 19774.
بمث بة مقتطف وبي ن 

309 P

 STE GLOBALE SOUSS

SERVICES
 SARL

حي زن كي أو8ير أك دير

إعالن عن تأسيس شركة
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

11/12/2119 تم تأسيس ش٠م٠م. 

 GLOBALE SOUSS   : التسمية 

                        .SERVICES  SARL

محدودة  شركة   : الشكل  

املسؤولية.

املقر : حي زن كي أو8ير أك دير.

الغرض :  الحراسة.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

مئة ألف د8هم أي 1111 حصة    ب 

على  موزعة  للحصة  د8هم   111

الشكل الت لي :

 11.111   : السيد امليلود ز8كيط 

د8هم   111  - حصة   111 أي  د8هم 

الحصة.

 : املع �سي  مصطفى  السيدة 

 - حصة   211 أي  د8هم   21111.11

111 د8هم الحصة.

 املسير  : السيد مصطفى املع �سي.
االمض ء : السيد امليلود ز8كيط.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
التج 8ية بأك دير بت 8يخ 21/12/2121 

تحت 8قم  19651.             
310 P

 STE KOWAIT VIP
KAMALIYAT

 SARL
تأسيس شركة 

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
شركة ب ملميزات الت لية :

 STE KOWAIT VIP   : التسمية 
       .KAMALIYAT

  : للشركة   الق نوني  الشكل 
. S.A.R.L

حي  مزوا8  ش 8ع   : الشركة  مقر 
الفتح 8قم 331 العيون.

  : للشركة  اال تم عي  النش ط 
اشغ ل ع مة، اشغ ل البن ء االستراد 

والتصدير.
 111.111  : الشركة  8أسم ل 

د8هم.
   8 السيدة  إلى  يعهد   : التسيير 
بريش والسيد يعقوب ي ج ا علز8ان   
حصة   )1111( محدودة   غير  ملدة 

بم ئة د8هم.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
بت 8يخ  ب لعيون  االبتدائية 

11/11/2121 تحت 8قم 2121/95.
سجل تج 8ي 8قم 31455. 

311 P

 STE IN AND OUT DEALS
  SARL 

إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   12/12/2121
املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :
 STE IN AND OUT  : التسمية 

.DEALS  SARL
املقر اال تم عي     :  زنقة الريص ني 

8قم 13، ط نط ن.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111,11 د8هم.

: الهدف 

االسم ك  تصدير  و  وشراء  بيع 

السمك،  دقيق  املصبرة،املعلب ت، 

فواكه البحر.

-البيع في املغرب وخ 8 ه للزيوت 

واالعش ب الطبية.

تصدير واستراد الخضر والفواكه 

و الفواكه الج فة والحبوب.

تصدير واستيراد.

الشرك ء :
مغربي،  حلمي،  الع بدين  زين 

و.  ب.   ،1971/17/16 بت 8يخ  مزداد 

.JF19665 ت

حمزة حلمي، مغربي، مزداد بت 8يخ 

.JA152329 1992/12/16، ب. و. ت

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف :
زين الع بدين حلمي و حمزة حلمي 

ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  تم   : السجل التج 8ي 

بت 8يخ  بط نط ن  االبتدائية 

26/12/2121  تحت 8قم  5337.

312 P

 STE IGURE TRAVAUX
SARL 

إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ   عرفي  عقد  بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم    16/12/2121

املميزات  ذات  املسؤولية  محدودة 

الت لية :

 STE IGURE  : التسمية 

.TRAVAUX  SARL

الشيخ  حي  املقر اال تم عي : 

عبداتي، ط نط ن.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 د8هم.

الهدف :

 ميع أشغ ل البن ء،

بيع و تركي3 الرخ م،

واآلالت  املكتبة  األدوات  تج 8ة 

ومعدات املكت3.

مشتل والبستنة.

الحفالت  وتموين  تنظيم 

واال تم ع ت.

ممون الحفالت.

الشرك ء :

مزداد  مغربي،  عبد هللا افري ض، 

ت  و.  ب.   ،1971/11/11 بت 8يخ 

.JF24151

مزداد  مغربي،  ش 8ا،  الحسين 

ت  و.  ب.   ،1914/11/11 بت 8يخ 

.JB357646

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  ديسمبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة.

: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف :

عبد هللا افري ض ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  تم   : السجل التج 8ي 

بت 8يخ  بط نط ن  االبتدائية 

21/12/2121  تحت 8قم 5351.

313 P

SOCIÉTÉ  ICHCHOU TRANS
  SARL AU 

قر8 بمو 3  مع منعقد بت 8يخ 

ذات  شركة  تأسيس   12/12/2121

الخص ئص الت لية :

التسمية : لقد تم تسمية الشركة  

املسؤولية  ذات  ترانس شركة  ايشو 

املحدودة.
مقر : 8قم 921 زنقة 11 حي 8شد 

تمسيت ايت ملول. 

  111.111 : حدد في  8ؤو1 أموال 

1111 حصة من  د8هم مقسومة إلى 

111 د8هم للواحد وموزعة ك لت لي : 

 1111  : محمد   ايشو  السيد 

حصة. 

املستخدمين  النقل   : املوضوع 

لحس ب للغير.  
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ايشو  السيد  يعتبر   : التسيير 
محمد املسير الوحيد لشركة ملدة غير 

محدودة.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيسه  

حس3 املحضر التأسي�سي.
اإليداع الق نوني : لقد تم اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 
تحت   25/12/2121 بت 8يخ  ب نزك ن 
8قم  التج 8ي  السجل   ،336 8قم 

.19947
314 P

املركز الجهــوي للخدمـــ ت

تيزنيت 

اله تف : 15.21.61.24.11

 STE LOGISTIC
D’EXPERIENCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة 
تأسيس

الجمع  محضر  على  بن ء 
بت 8يخ:  املنعقد  التأسي�سي  الع م 
ذات  تأسست شركة   11/12/2121
ب العتب 8ات  املحدودة  املسؤولية 

الت لية : 
 STE LOGISTIC  : االسم 
املسؤولية  ذات    D’EXPERIENCE

املحدودة.
العنوان : مركز الرسموكة تيزنيت.

 Transport de bagage  : الهدف 
  non accompagne pour compte

.d’autrui
العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 
امل لية  التج 8ية،  السي حية، 
واالقتص دية التي من شأنه  أن تنمي 
وتطو8 نش ط الشركة املذكو8ة أعاله.

 99( : تسعة و تسعون سنة  املدة 
سنة(.

8أسم ل الشركة هو   : 8أ1 املــ ل 
د8هم(   111.111( د8هم  ألف  م ئة 
حصة   )1111( ألف  إلى  مقسمة 

بقيمة م ئة )111( د8هم لكل حصة.
واد8ا  السيد  تعيين   : التسيير 

ي سين مسيرا للشركة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بتيزنيت 
8قم  تحت   13/13/2121 بت 8يخ 

.93/2121
315 P

STE ALVALUM
إعالن عن تأسيس

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

القوانين  وضع  تم   13/12/2121

األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :

. STE ALVALUM  : التسمية

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية. 

بيع   - أملنيوم  نج 8ة   : الهدف 

وتثبيت املط بخ - األعم ل املختلفة  أو 

البن ء.
 املقر اال تم عي : بلوك 6 8قم 449 

حي الوف ق بنسرك و أك دير.

في  حدد  اال تم عي:  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسم  د8هم   111.111

املمثلة  د8هم   111 فئة  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية :

السيد عمر الن دير : 511  حصة.

   : حس ين  ايت  نو8الدين  السيد 

511 حصة.

عين عمر الن دير مسير   : التسيير 

للشركة ملدة غير محددة.

املدة : 99 سنة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

تحت   25/12/2121 بت 8يخ  بأك دير 
8قم 19717.

املسير

316 P

  STE AGRI SAMH LAH
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقره  اال تم عي  بدوا8 

الدويو8 مركز مشرع العين أوالد 

ت يمة - 13111 ت 8ودانت املغرب
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

6619

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة .

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AGRI تسميته   بمختصر  االقتض ء 

.SAMH LAH
د8اس ت   : غرض الشركة بإيج ز  

وانج ز مش 8يع السقي.
تسويق منتج ت الصحة النب تية.

الط قة الشمسية.
بدوا8    : اال تم عي  املقر  عنوان 
الدويو8 مركز مشرع العين أوالد ت يمة 

- 13111 ت 8ودانت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
مبلغ 8أسم ل الشركة :  111.111 

د8هم، مقسم ك لت لي :
السيد يونس اتويجر:  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة.
 511   : اتويجر  سفي ن  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد يونس اتويجر عنوانه دوا8 
أوالد كروم مشرع العين أوالد ت يمة- 

املغرب.
اتويجر دوا8 أوالد  السيد سفي ن 
ت يمة-  أوالد  العين  مشرع  كروم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة :
السيد يونس اتويجر عنوانه دوا8 
أوالد كروم مشرع العين أوالد ت يمة- 

املغرب.
اتويجر دوا8 أوالد  السيد سفي ن 
ت يمة-  أوالد  العين  مشرع  كروم 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  بت 8ودانت  االبتدائية 

م 18 2121  تحت 8قم 141.
317 P

STE AFOUSS AGRICOLE
 SARL  A.U 
تأسيس شركة

بت 8يخ     عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   12/12/2121
التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخص ئص  الت لية :

 STE AFOUSS  : التسمية 
.AGRICOLE SARL- A.U

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
د8هم   111.111 8أسم ل الشركة في 
 111 بقيمة  سهم   1111 إلى  مقسم 
الشكل  على  مقسمة  لسهم  د8هم 

الت لي :
الحسين بوفو1 :  1111 سهم.

األهداف : تم 18 في  ميع التراب 
الوطني املغرب  الفالحة.   

سنة   99 في  املدة  حددت   : املدة 
ابتداء من ت 8يخ التأسيس.

املقر اال تم عي : بدوا8 ايت الطوير 
بلف ع اشتوكة ايت ب ه .

التسيير :  أحمد البوشوا8ي.    
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية  ب نزك ن 
تحت  8قم 343 بت 8يخ 26/12/2121.
318 P

 STE ABRAHAM LINCOLN
 ACADEMY PRIVE

ش م م  
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 12/12/2121 في  املؤ8خ  الت سي�سي 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
ذات  محدودة  مسؤولية  ذات 

املواصف ت الت لية :
 STE ABRAHAM   : التسمية 

. LINCOLN ACADEMY PRIVE
التعليم   : اال تم عي  الهدف 

الخصو�سي.
7 عم 8ة   : الط بق  املقر اال تم عي 
 - املق ومة  ش 8ع  تيف وين  إق مة   E2

أك دير.
سنة   99  : اال تم عية  املدة 
ابتداء من ت 8يخ تسجيله  في السجل 
التج 8ي عدا إذا تم الحل املسبق أو 

التمديد.
يتكون من   : الرأسم ل اال تم عي 

11.111 د8هم.
السيد  تعيين   : الشركة  تسيير 
ط 8ق لعفو كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة.
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السجل  في  التقيد  تم   : التقييد 
بأك دير  التج 8ية  للمحكمة  التج 8ي 
8قم  تحت   2121  /13/  12 بت 8يخ 

.19777
319 P

       FIDUCIAIRE BIOU COMPTA FISC
 Création de société – Comptabilité –

 Fiscalité – Conseil Juridique –Etude de
  projet –Gestion financière

Avenue Hassan II Les chalets Imm.
 OUCHBANI 2éme Etage En face de la

 mosquée ALIMAM ALJAZOULI BIOUGRA
CHTOUKA AIT BAHA

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

13162711

STE 12 DABA
SARL

   إعالن عن تأسيس
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
حر8ت  الصف ء  بواد   21/12/2121
قوانين شركة ذات مسؤولية محدودة 
خص ئصه  ك لت لي :                                                                              
 -  STE 12DABA SARL  : االسـم 

دوز دب .
األهداف : انش ء وإعداد املنص ت 
في  والنشر  االشه 8    - االلكترونية 

االنترنيت -  التج 8ة املختلفة.
دوا8 توحسون   : املقر اال تم عي  

واد الصف ء اشتوكة آيت ب ه .
 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم.
حو8ي  السيدة حسن ء   : التسيير 

والسيدة وف ء ابوزي .
اإليداع الق نوني : تم اإليداع لدى 
بت 8يخ  ب نزك ن  االبتدائية  املحكمة 

12/13/2121 تحت 8قم 367. 
320 P

  STE 2M NETWORK
 SARL

بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤ8خ  يوم 
21/12/2121 تم إنش ء شركة  ذات 

الخص ئص الت لية :
  STE 2M NETWORK  : التسمية 

.SARL

د8ا8كة  بوبكر  دوا8تيكمي  املقر: 
أك دير.

أ هزة  وتركي3  بيع   : الهدف 
االتص ل واملراقبة.

د8هم     111.111  : الرأسم ل 
مقسمة ك آلتي :

511 حصة   : السيد زهير بخو�سي 
)111 د8هم للحصة(.

السيد عبد الرحيم بخو�سي : 511 
حصة )111 د8هم للحصة(.

التسيير : السيد زهير بخو�سي.
اإليداع الق نوني وضع في املحكمة 
  12/13/2121 التج 8ية بأك دير  يوم 

تحت 8قم 19769.
السجل التج 8ي 42619.

321 P

STE SARSEIGE COMPTA SARL
MAIL : SARSEIGE.COMPTA@GMAIL.

COM

 STE B&M FRUITS
MOROCCO SARL

تأسيس شركة
في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سي 
ثم  ملول  بأيت   2121 فبراير   14  
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الخص ئص الت لية : 
 STE B&M شركة   : التسمية 

.FRUITS MOROCCO SARL
حي   12 بلوك    : اال تم عي  املقر  

الكلية املزا8 أيت ملول . 
 MARCHAND  : الهدف 
 EFFECTUANT IMPORT  EXPORT

.DES FRUIS ET DES LEGUMES
املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم لكل واحدة. 
ا تم عية  حصة   511 أي   %51

لف ئدة السيد محمد داوودي.    
ا تم عية  حصة   511 أي   %51

لف ئدة السيد بوسالم اخص �سي.   
تم تعيين السيد محمد   : التسيير 
بوسالم  والسيد  كمسير  داوودي 
اخص �سي كمس عده في تسيرالشركة  

ملدة  غير محدودة.   

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 
8قم   تحت   13/13/2121 بت 8يخ 
8قم  التج 8ي  والسجل   377/2121

 .21115
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STE AU CENTRE
 SARL AU 

تأسيس شركة 
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
الق نون  وضع  تم   ،15/11/2121
الخص ئص  ذات  لشركة  االس �سي 

الت لية :
 STE AU  : الق نونية  التسمية    

.CENTRE SARL AU
الشكل الق نوني :   ش.م.م.ش.و.

 1 8قم  محل   : اال تم عي  املقر 
عم 8ة 1 8ي ض أنزا أنزا العلي  أك دير.

ش ي  ق عة   : اال تم عي  الغرض 
ومقهى.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
 1111 إلى  د8هم مقسمة  ألف   111
د8هم   111 بقيمة  ا تم عية  حصة 

للحصة للسيد ي سين الراجي. 
التسيير  : تم تعيين السيد ي سين 
غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الراجي 

محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   12/13/2121 بت 8يخ  ب ك دير 

الرقم 19713. 
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 Sté  ARTIS KEY
 SARL 

محر8  عرفي  عقد  بمو 3   -  1
تأسيس  تم   14/12/2121 بت 8يخ 
املميزات  شركة محدودة املسؤولية  

الت لية :
    STE ARTIS KEY     : التسمية 

ش.م.م.
بيع األ هزة االلكترونية   : الهدف 
مختلفة-   وأشغ ل  البن ء  أشغ ل   -

التغذية الع مة.

الزاوية  دوا8   : اال تم عي  املقر 

 م عة وقي دة م سة إقليم اشتوكة 

أيت ب ه . 

املدة :   99 سنة.

 111.111   : 8أ1 امل ل اال تم عي 

1111حصة من فئة  د8هم مجزأ إلى 

111 د8هم للحصة الواحدة.

التسيير: الحسن ايت مب 8ك.

السنة اال تم عية  : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

آخر ديسمبر من كل سنة.

لهذا  الق نوني  اإليداع  وتم   -  2

هيئة  لدى  الضبط  بكت بة  املحضر 

املحكمة االبتدائية بإنزك ن تحت 8قم 

و السجل التج 8ي 8قم19963   349

بت 8يخ 27/12/2121.
من أ ل النسخة والبي ن
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 STE CONSULTING AND

MARKETING STUDIES
 SARL  AU

RC : 42519

بتأ8يخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   12/12/2121

املسؤولية  ذات  لشركة  الت سي�سي 

املحدودة تحمل الخص ئص الت لية :

 STE CONSULTING : الـتـسـميـــــــــــــــة

 AND MARKETING STUDIES

.SARL AU

الشكل  :  الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة من شريك واحد.

: د8اسة واستش 8ات  الـمـوضـــــوع   
بيع حلول   - االتص الت والتسويق   -

البرمجي ت.  

 11 8قم   : اال ـتـم عــي  الـمـقر 

الط بق الرابع ملحق املسجد الكبير 

الداخلة أك دير. 

مــــــدة الشركــــــة  :  99  سنة. 

الف  م ئة   : 8أسمـــ ل الشركـــة 

د8هم.

علمي  امين  محمد   : الـتسـيـيــــــــــــــــــر 

مرقط ني.
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لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

بت 8يخ:   19651 8قم  تحت  ب ك دير 
التج 8ي  8قم سجله    21/12/2121

هو 42519.                                             
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AZUL CONSULTANT

 Siège Social : Avenue Bir Anzarane N°1

Majmaa Lahbab Taroudant

   TEL : 05.28 85 33 74

GSM : 06.62.16.26.59

E-mail : naouar09@yahoo.fr

STE CHINHA TOURE
 Sarl 

8أسم له  : 111 111 د8هم

شركة ذات مسؤولية املحدودة 

تأسيس
موقع  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121 فبراير   16 بت 8يخ  بت 8ودانت 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسست 

محدودة تحمل املواصف ت الت لية : 

 CHINHA TOURE.  : التسمية 

. Sarl

املوضوع : موضوع الشركة هو :

نقل األشخ ص لف ئدة الغير.
في  محدد   : اال تم عي  8أسم ل 

 1111 إلى  موزع  د8هم   111.111

د8هم   111 بفئة  ا تم عي  نصي3 

للواحد مكتتبة ومسددة كله . 
 172 8قم  اال تم عي:  املقر 

بلقش ش  بت 8ودانت.

 99 املدة: مدة الشركة محددة في 

في  ت 8يخ تقييده   سنة تحتس3 من 

السجل التج 8ي.

: ستكون الشركة مسيرة  التسيير 

طرف:السيد  من  محددة  غير  وملدة 

ي سين الحمداوي.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 2121 فبراير   13 بت 8يخ  بت 8ودانت 
8قم السجل التج 8ي   17 تحت 8قم 

6591 بت 8ودانت. 
مختصر لغ ية النشر
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CHAKROUN FISH  
ش.م.م ذات شريك واحد
8أسم له  11.111 د8هم

املقر اال تم عي : 8قم 4114 حي 
الوحدة الداخلة واد الده3

تـأسـيـس 
توقيع  ذي  عرفي  عقد  بمو 3 
خ ص بت 8يخ 21 فبراير 2121 واملسجل 
ب لداخلة يوم 21 فبراير 2121 تم وضع 
الق نون األس �سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الخ صي ت الت لية :
1 - الـهــدف : تهدف الشركة داخل 

املغرب.
للمنتج ت  واالستيراد  التصدير 

البحرية.
منتج ت  واستيراد  شراء  بيع 

األسم ك الطرية أو املجمدة.
استغالل مع مل التصبير ومخ زن 

التبريد.
العملي ت  العموم  ميع  وعلى 
والغير  العق 8ية  امل لية،  التج 8ية 
العق 8ية التي له  عالقة مب شرة أو غير 
املب شرة بأهداف املش 8 إليه  والتي من 
شأنه  تطوير وتوسيع نش ط الشركة.

 CHAKROUN  : التسميــة   -  2
FISH ش.م.م ذات شريك واحد.

 4114 8قم   : املقر اال تم عي   -  3
حي الوحدة الداخلة واد الده3.

4 - الـــمــدة : 99 سنة.
د8هم   11.111  : الـرأسـمـ ل   -  5
111 حصة ا تم عية من  مقسم إلى 
د8هم للحصة الواحدة   111,11 فئة 
مكتتبة نقدا ومحر8ة ب لك مل ووزعة 

ك لت لي :
السيد شقرون حميد 111 حصة 

ا تم عية  11.111 د8هم.
الـسـنـــة من ف تح ين ير إلى 31 د نبر. 

ملدة  الشركة  يسير  الـتـسـيـير:   -  6
غير محدودةالسيدشقرون حميد.

 15471  : التج 8ي  السجل   -  7
الداخلة.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت   2121 م 18   3 ب لداخلة يوم 

8قم 236/2121.
بمث بة مقتطف وبي ن
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 CENTRE BAYERN DE LA   
 LANGUE ALLEMANDE

PRIVE
 شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيــد  
تأسيــس شركة

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I 
شركة  تأسيس  تم   2121 ين ير   29
ذات املسؤولية املحدودة ذات شريك 

وحيــد  خص ئصه  ك لت لــي : 
 CENTRE BAYERN« التسمية: 
 DE LA LANGUE ALLEMANDE

« PRIVE
والدعم  التكوين  مركز   : الهدف 

املد8�سي.
الط بق   6 8قم  اال تم عي:  املقر 
الث لث عم 8ة برج السالم حي السالم 

اك دير.
املدة : 99   سنة. 

الرأسم ل : 111111 د8هم مقسمة 
1111  حصة إ تم عية من فئة  إلى 
111  د8هم للحصة الواحدة،  منتسبة 
للشريك الوحيـد السيد  تسمحت عبد 

الرحيم  1111  حصة إ تم عية.
التسيير: يعهد بتسيير الشركة إلى 
ملدة  الرحيم  عبد  تسمحت  السيد 
غير محددة،  أم  التوقيع فينس3 له 

كذلك. 
II - وقد  تم اإليداع الق نوني بكت بة 
الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب ك دير 
8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.19763
للخالصة و البي ن

عن املسير،
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BOVI SUD
 شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 وعنوان مقره  اال تم عي : 8قم 49 

املح يطة بويفرنة  - 13111 
ت 8ودانت املغرب

8قم التقييد في السجل التج 8ي  : 
6615

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

شكل الشركة : شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BOVI تسميته   بمختصر  االقتض ء 

. SUD

تربية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االبق 8 و امل عز وغيره  من الحيوان ت.  

تسمين امل شية االبق 8 وامل عز. 

انت ج األلب ن.
 49 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

املح يطة بويفرنة  - 13111 ت 8ودانت 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.

 111.111 الشركة  8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي :

السيد يوسف  لولي 1111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه   يوسف  لولي   السيد 
8قم 37 ش 8ع القرويين الحي الحسني 

انزك ن.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه   يوسف  لولي   السيد 
8قم 37 ش 8ع القرويين الحي الحسني 

انزك ن.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت 8ودانت بت 8يخ 3  م 18 

2121  تحت 8قم 142.
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BOUSSETTA PRO  
SARL

ش. م. م

تأسيس شركة م م
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تأسيس  تم   2121 فبراير   11 في 

تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
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 STE BOUSSETTA : 1 - التسمية
PRO  ش م م.

 111.111  : 8أسم ل الشركة    -  2
1111 حصة بقيمة  د8هم مقسم الى 

111 د8هم لكل حصة :
مصطفى بوستة   : 1111 حصة.

ايت  دوا8  اال تم عي:  املقر   -  3
اوبلق سم وادي الصف ء اشتوكة ايت 

ب ه .
تج 8ة  اال تم عي:  الهدف   -  4

مستحضرات التجميل.
تسيير الشركة من  التسيير:    -  5
طرف مصطفى بوستة 8قم البط قة 

.JB451144 الوطنية
6 - تم إيداع امللف الق نوني للشركة 
لدى املحكمة االبتدائية ب نزك ن تحت 

8قم  352 بت 8يخ 27 فبراير 2121 .
330 P

ECOLE DRIS  
  SARL AU

تأسيس شركة م م 
مؤ8خ   عرفي  عقد  بمقت�سى 
تأسيس  تم   2119 أكتوبر   16 في 
تحمل  املسؤولية  محدودة  شركة 

الخص ئص الت لية :
1 - التسمية: تحمل الشركة اسم 

ECOLE DRIS SARL.AU
تحدد   : الشركة  8أسم ل   -  2
  111.111 مبلغ  في  الشركة  8أسم ل 
1111 حصة بقيمة  د8هم مقسم الى 
111 د8هم لكل حصة مقسمة ك لت لي :

السيد م جي اد8يس، 8قم البط قة 
الوطنية N211662 1111حصة.

محل تج 8ي  املقر اال تم عي:   -  3
ايت  الخميس  بمركز  البرهي�سي  بحي 

عميرة اشتوكة أيت به .
مؤسسة  اال تم عي:  الهدف   -  4

تعليم السي قة  .  
5 - التسيير: تحدد تسيير الشركة 

من طرف :
السيد م جي اد8يس 8قم البط قة 

.N211662 الوطنية
الق نوني  امللف  ايداع  تم   -  6
االبتدائية  املحكمة  لدى  للشركة 
 21 بت 8يخ   311 8قم  تحت  إلنزك ن 
8قم السجل التج 8ي    2121 فبراير 

.19933
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DRIOUCH ELEVAGE
SARL A.U

تأسيس شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   21

التأسي�سي لشركة محدودة املسؤولية

 تحمل الخص ئص  الت لية :

 DRIOUCH ELEVAGE التسمية: 

.SARL

حدد  اال تم عي:  الرأسم ل 
د8هم   111.111 8أسم ل الشركة في 

 111 بقيمة  سهم   1111 إلى  مقسم 

الشكل  على  مقسمة  لسهم  د8هم 

الت لي :

الطي3 د8وش  1111 سهم.  

األهداف: تم 18 في  ميع التراب 

الدوا ن(  تربية  )املغرب  الوطني 

توزيع الدوا ن.

سنة   99 في  املدة  حددت  املدة: 

ابتداء من ت 8يخ التأسيس.

املقر اال تم عي: دوا8 تودوش معمر 

الصف ء بيوكرى اشتوكة ايت ب ه .

التسيير :  الطي3 د8وش.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 

تحت   ب نزك ن  االبتدائية    ب ملحكمة 
8قم 365 بت 8يخ 2 م 18 2121.
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STE  DIR SAKAN
SARL

بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤ8خ  يوم 

شركة   إنش ء  تم   2121 فبراير   21

ذات الخص ئص الت لية :

  STE  DIR SAKAN  : التسمية 

.SARL

الط بق  ا   19-19 الشقة  املقر:  

الث ني عم 8ة سنوانفونتي العلي  اك دير.

مق ول أعم ل متنوعة في  الهدف: 

البن ء.

الرأسم ل: 111.111 د8هم مقسمة 

ك آلتي :

333 حصة  السيد م ل إزب عيم: 

)111 د8هم للحصة(.

 334 بن  دي:  ابراهيم  السيد 

حصة )111 د8هم للحصة(.

حصة   333 السيد 8شيد بن تي: 

)111 د8هم للحصة(.

التسيير :  أسند التسيير إلى السيد 

محدودة.  غير  ملدة  إزب عيم   م ل 

تلتزم  البنكي  للتوقيع  ب لنسبة  أم  

للسيد  املشترك  ب لتوقيع  الشركة 

 م ل إزب عيم والسيد  8شيد بن تي  

للسيد  م ل  املشترك  التوقيع  أو 

إزب عيم والسيد ابراهيم بن  دي.

اإليداع الق نوني وضع في املحكمة 

التج 8ية ب ك دير  يوم 2 م 18 2121  

تحت 8قم 19761.

السجل التج 8ي: 42617.
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DIGIXEL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

فبراير   27 طبق  للعقد املؤ8خ في 

تأسيس شركة د كسيل  تم   2121

ب لخص ئص  املسؤولية   املحدودة 

الت لية :  

االسم :  د كسيل. 

وتطوير  االستض فة   : الهدف 

املواقع و كل م  يتعلق ب ملعلومي ت، 

التسويق  املعلوم تي،  التصميم 

الرقمي.

8أسم ل املجموعة  : 111.111

املسير   :  حس م طويل.

 11 زنقة   12 اال تم عي:  املقر 

سيدي بلق 1 ت 8ودانت.

املدة :  99 سنة.

للمجموعة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة التج 8ية 

123  بت 8يخ  ب- ت 8ودانت تحت 8قم 

2 م 18 2121.

334 P

 GEOMETRIC
 CONSTRUCTION ET

TRAVAUX DIVERS
 SARL

 شركة محدودة املسؤولية 
 8أسم له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي:  تجزئة املنزه بلف ع 
شتوكة ايت ب ه . 

انش ء شركة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  ثم   2121 فبراير   14
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املميزات الت لية :
 GEOMETRIC  : االسم 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS SARL
البن ء  اشغ ل   : الشركة  هدف 

واالشغ ل املختلفة.
املدة : محددة في 99 سنة.

الراسم ل : محدد في مبلغ 111.111 
د8هم مقسم الى 1111  حصة من فئة 
تم  قد  الواحدة  للحصة  د8هم   111

اكتت به  للسيد اشرف ب كر.
: تم  تعيين السيد اشرف  التسير 
ب كر كمسير للشركة ملدة غير محدودة 
مع إعط ئه صالحية اإلمض ء اإلدا8ي 

والبنكي منفردا.
لتكوين   5% اقتط ع  يتم  األ8ب ح 
عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

ق نون .
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
املحكمة التج 8ية ب ك دير تحت 8قم    

19714 بت 8يخ 25 فبراير 2121. 
للخالصة والتذكير

قب ل حسن

335 P

 STE FLAMINGO SEA
قر8 بمو 3  مع منعقد بت 8يخ 
24 فبراير 2121 تأسيس شركة ذات 

الخص ئص الت لية :
تسمية  تم  لقد  التسمية:   -  1
ذات  شركة  �سي«  »فلمنكو  الشركة 

املسؤولية املحدودة.
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2 - مقر: مقر الشركة عند 8قم 41 

ش 8ع  السو�سي  املخت 8  عم 8ة  مكر8 

عبد الرحيم بوعبيد  اك دير.

في  حدد  أموال:  8ؤو1   -  3

  1111 د8هم مقسومة إلى   111.111

حصة من 111 د8هم للواحد وموزعة 

ك لت لي :

السيد شميرو ايد8 1111 حصة ؛

املجموع: 1111   حصة.

4 - املوضوع: من أهداف الشركة 

تأ ير معدات بحرية 

يعتبر السيد شميرو  التسيير:   -  5

ليد8 املسير لشركة »فلمنكو�سي« ملدة 

غير محدودة.

من  ابتداء  سنة   99 املدة:   -  6

تأسيسه  حس3 املحضر التأسي�سي. 

تم  لقد  الق نوني:  اإليداع   -  7

املحكمة  لدى  الق نوني  اإليداع 

التج 8ية ب ك دير  بت 8يخ 3 م 18 2121 
التج 8ي  السجل   19794 8قم  تحت 

8قم 42657.

336 P

C.A CONSEIL

 Siège social : 67, RUE AL WAHDA

 AL WATANIA, LES AMICALES DES

FONCTIONNAIRES

 Tél/ 05 28 237 626 Fax 05 28 22 81 55

E-mail : cabinet_arrad@yahoo.fr

Agadir

STE EVOSOUK
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

والذي   2121 فبراير   13 في  املنعقد 

ذات  شركة  تأسيس  بمو به  ثم 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي :                

.STE EVOSOUK : اال سم

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.

الرأسم ل : 31.111  د8هم.

اإلنترنت  ميع  بيع عبر   : الهدف 

أنواع املنتج ت.

 215 عم 8ة   1 الرقم   : العنوان 

املحمدي  الحي  امليل  ف ل  إق مة 

اك دير.

السنة امل لية : لتبدأ من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : تسير  الشركة من طرف 

السيد ا8 دال نعم ن. 

ب ملحكمة   الق نوني  االيداع   ثم  

 2121 فبراير   21 التج 8ية ب ك دير في 
السجل التج 8ي   19755 تحت 8قم 

8قم 42615 . 

337 P

STE ENLIGNE NEGOCE
SARL

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

طبق  للمحضر التأسي�سي املؤ8خ 

في 14 ين ير 2121 تم  تأسيس شركة 

ذات مسؤولية محدودة 

   .ENLGINE NEGOCE : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة.  

النش ط: التج 8ة الحرة.

املدة : 99 سنة.
انزا  ب   117 8قم  املقراال تم عي: 

العلي  أك دير.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

 1111 مقسم إلى  )م ئة ألف د8هم( 

د8هم للحصة   111.11 حصة بقيمة 

غيرمحر8ة ومقسمة على النحو الت لي : 

511 حصة لف ئدة العربي فكراش  

و511 حصة لف ئدة حسن واكف.

واكف  حسن  السيد   : التسيير 

غير  لفترة  فكراش  العربي  والسيد 

محددة.

أو  شيك  أو  وثيقة  أي  التوقيع: 

املزدوج  ب لتوقيع  س 8ية  كمبي لة 

للسيد حسن واكف والسيد العربي 

فكراش. 

تبدأ السنة امل لية   السنة امل لية: 

في 1 ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر .

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 

املحكمة التج 8ية ب ك دير في 12 فبراير 

2121 تحت 8قم 19546.

338 P

 STE ELINE GLOBAL
INGENEERING

SARL AU
تأسيس شركة 

تأسيس  تم  بمقت�سى عقد عرفي 
شركة ب ملميزات الت لية :

 STE ELINE  : التسمية   -  1
.GLOBAL INGENEERING

  : للشركة  الق نوني  الشكل   -  2
  S.A.R.L  AU

3 - مقر الشركة: تجزئة الوف ق حي 
القد1 بلوك ا 8قم 415 العيون.

  : النش ط اال تم عي للشركة   -  4
مكت3 الد8اس ت.

 111.111  : 8أسم ل الشركة   -  5
د8هم.

السيد  إلى  يعهد   : التسيير   -  6
احمد امين  داوي  ملدة غير محدودة  

)1111( حصة بم ئة د8هم .
7 - اإليداع الق نوني: تم ب ملحكمة 
فبراير   25 االبتدائية ب لعيون بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 2121/517.
1 - سجل تج 8ي 8قم 31135 . 

339 P

ELECTRO KABBAB
محدودة املسؤولية لشريك وحيد  

إعالن عن التأسيس
بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
في شيش وة حر8ت   2121 فبراير   11
املسؤولية  محدودة  شركة  قوانين 

لشريك وحيد خص ئصه  ك لت لي :
 ELECTRO شركة   : االسم 

.KABBAB
الهدف:  أشغ ل الكهرب ء.

الري ض  حي  اال تم عي:  املقر 
سيدي املخت 8 شيش وة.

سنة ابتداءا من ت 8يخ   99  : املدة 
الت سيس النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
الى  مقسم  د8هم   111.111 مبلغ 
د8هم   111 فئة  من  حصة   1.111
للواحدة تكت3 بك مله  وتحدد وتسند 
القب ب  السيد  الوحيد  املؤسس  إلى 

بو معة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

كل  من  د نبر   31 في  وتنتهي  ين ير 

سنة م  عدا السنة امل لية االولى التي 

الى غ ية  التأسيس  ت 8يخ  تبتدئ من 

31 د نبر .

الشركة  بتسيير  يقوم   : التسيير 

وملدة غير محدودة املؤسس الوحيد 

السيد القب ب بو معة.

األ8ب ح :  يتم اقتط ع 5 % لتكوين 

عليه  املنصوص  االحتي طي  الرصيد 

يخصص  او  يوزع  والص في  ق نوني  

من  ديد  مرحل  مبلغ  او  احتي ط  

برمته او زئي .

االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  الق نوني 

اإلبتدائية امينت نوت بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 21/2121 .
للخالصة و التذكير

340 P

EL MEKNACI TOUR
SARL A.U

إعـــــــالن عن إنشـــ ء شركـــــة
بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

شركة  تأسيس  تم   2121 فبراير   6

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات املميزات الت لية :

  EL MEKNACI TOUR : التسمية

.SARL A.U

الحي  ب  ش 8ع  املقر اال تم عي :  

الجديد ط نط ن.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

حصة من فئة    1111 مقسمة على 

111,11 د8اهم.

: الهدف 

تحويل املع دن ؛

التلحيم ؛

تلحيم ع م.

مغربي،  الرابحي،  محمد   : الشرك ء 

.D146772 مزداد بت 8يخ 1961، ب.و.ت

تبتدئ من ف تح   : السنة امل لية  

ين ير و تنتهي في 31 د نبر من كل سنة

: تسير الشركة ح لي  من  التسيير 

طرف: محمد الرابحي ملدة غير محددة.
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ب ملحكمة  تم   : السجل التج 8ي 
االبتدائية بط نط ن بت 8يخ  26 فبراير 

2121 تحت 8قم 5335.
341 P

EL KHAFIF PLAST
SARL

RC : 6609       
تـأسـيـس شــركة                

املسجل   عرفي  عقد  بمقت�سى   
وضع  تم   2119 فبراير   11 بت 8يخ 
الت سي�سي لشركة محدودة  الق نون 
املسؤولية تحمل الخص ئص الت لية:

 EL KHAFIF«  : الـتـسـميـــــــــــــــة   
.PLAST SARL

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 
املحدودة. 

البالستيك  تشكيل   : الـمـوضـــــوع 
أشغ ل   / تصدير االستيراد   / ب لنفخ 

متعددة أو البن ء .
الـمـقر اال ـتـم عــي : 8قم 4 قس 8ية 
الحي  العهد،  ولي  ش 8ع  الس كر، 

اإلدا8ي ، أوالد ت يمة .
مــــــدة الشركــــــة :  99  سنة. 

 111.111   : الشركـــة  8أسمـــ ل 
د8هم، 111 1 حصة ب 111 د8هم.

التسيير : السيد هش م الخفيف.
لقد تم اإليداع الق نوني للسجل 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التج 8ي 
 124 بت 8ودانت تحت الرقم الترتيبي 
8قم سجله    2121 م 18   2 بت 8يخ  
التج 8ي هو: 6619 .                                                  
342 P

شركة أمال نافيت
ش.م.م بشريك وحيد

برأسم ل ا تم عي قد8ه 111.111 
د8هم

بلوك 13 8قم 77 حي العرب أز8و 
ايت ملول انزك ن

 بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
6 فبراير 2121 تمت صي غة الق نون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
ذات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الخص ئص الت لية : 

الغرض اال تم عي: مق ولة في نقل 
العم ل لف ئدة الغير. 

ن فيت  أم ل  شركة   : التسمية 
ش.م.م بشريك وحيد.

 املقر اال تم عي: بلوك 13 8قم 77 
حي العرب أز8و ايت ملول انزك ن.          

املدة : حددت في 99 سنة.
 الرأسم ل والحصص اال تم عية : 
د8هم   111.111 في  الرأسم ل  حدد 
ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
موزعة  د8هم للواحدة،   111 بقيمة 
ك آلتي :                                                                      

مب 8ك طو1 1111 حصة. 
من  مسيرة  الشركة  التسيير: 
طرف السيد مب 8ك طو1 الشريك 
الوحيد للشركة حيث يعود له كل من 
التوقيعين البنكي واال تم عي و ذلك 

ملدة غير محددة.
 15 توزع حس3 الفصل  األ8ب ح: 

من الق نون األس �سي للشركة.
ثم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
8قم  عدد  تحت  ب نزك ن   االبتدائية 
334/2121  بت 8يخ 25 فبراير 2121.

مقتطف قصد اإلشه 8 

343 P

ليدرزنيكوص ٳ.ك.
ش.م.م.

التأسيس
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمو 3 
تم  ملول،  بأيت   2121 فبراير   13
إنج ز الق نون األس �سي لشركة ذات 
ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية:
اإلسم : »ليد8زنيكوص ٳ.ك.«.

الهدف :
ومواد  منتو  ت  في  املت  رة 

التنظيف ؛
املت  رة ع مة وتمثيل أي شركة 
وتوزيع  ميع  خ 8 ه  أو  ب ملغرب 
املنتج ت و البض ئع واملواد واآللي ت 

كيفم  ك ن نوعه  ؛
االستيراد و التصدير ؛

الوس طة التج 8ية لجميع املنتج ت 
كيفم   واملعدات  واآللي ت  والبض ئع 

ك نت طبيعته  او مصد8ه  او و هته  ؛

الخدم ت بصفة ع مة ؛
انش ء واستغالل اي وك لة او فرع 

او مخزن او 8واق تج 8ي ؛
والوك لة  واالقتن ء  التج 8ة 
او  ملنتو  ت  ب ي شكل  واالستغالل 
براءات او م 8ك ت او 8خص او اصل 
تج 8ي او مؤسسة تج 8ية او صن عية 
الشركة  اهداف  إط 8  في  وذلك 

املذكو8ة  أعاله ؛
طلب ت  في  واملش 8كة  التقديم 
العمومية  والصفق ت  العروض 

والخ صة.
د8هم  ألف  م ئة   :  الرأسم ل 
 1111 إلى  مقسم  د8هم(   111.111(
حصة قيمة الواحدة منه  111 د8هم 

كم  يلي :
السيد : كت ج ابراهيم 511 حصة   

اي   51.111 د8هم 
511 حصة    : كت ج اد8يس  السيد 

اي   51.111,11 د8هم 
حصة         1.111  : املجموع 

111.111  د8هم.
كت ج  ابراهيم  السيد   : التسيير 

ملدة غير محدودة.
»كت ج  التوقيع من طرف السيد 

ابراهيم« وحده .
اكدال  تجزئة  اإل تم عي:   املقر 

8قم 646 ايت ملول- انزك ن.
املدة : 99 سنة م  عدا الحل قبل 

األوان.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 
تحت   2121 فبراير   25 يوم  ب نزك ن 

8قم 19941.
344 P

لوكا موتورز
تـأسـيـس شــركة

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 ين ير   23
الت سي�سي لشركة محدودة املسؤولية 

تحمل الخص ئص الت لية :
التسمية : لوك  موتو8ز.

:  شركة ذات املسؤولية  الشكل  
املحدودة.

الـمـوضـــــوع :             

الكواد  شركة متخصصة في كراء 

والد8ا  ت 8ب عية العجالت.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

غير  أو  مب شرة  بصفة  ترتبط  التي 

مب شرة بهدف الشركة.

الـمـقر اال ـتـم عــي  : 8ويس النحل 

دوا8 ت ك د سيدي بيبي - بيوكرة .

مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يوم تأسيسه . 
8أسمـــ ل الشركـــة :  111.111د8هم 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسم 

111 د8هم مقسمة ك التي :  

كولي تيد  ني وليد   511 حصة ؛

االن  يروم   فو8نييه  بروست 

251 حصة ؛

صبري عبد الرحم ن  251 حصة.

 5  % يتم اقتط ع نسبة   : األ8ب ح 

من األ8ب ح  لالحتي ط الق نوني والب قي 

حس3 تقرير الشرك ء  .

الـتسـيـيـــر : تسير الشركة من طرف 

السيد: صبري عبد الرحم ن.  

موكلة للسيد  صالحي ت االمض ء 

السيد:  كولي تيد  ني وليد او بروست 

او صبري عبد  فو8نييه االن  يروم 

الرحم ن.  

السنـــة اال تمـ عيـة : من ف تح ين ير 

إلى 31 د نبـــــر.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  لقد 

يـوم  ب نزك ن  االبتدائية   املحكمة 

3 م 18 2121 تحت 8قم 376.

345 P

شمس للدراسة بأكرانية
.م.م. م. ش.و

تأسيس شركة
في  املؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2121 فبراير   21

م.  .م.م.  »شمس للد8اسة بأكرانية« 

ش.و.

والتو يه  الخدم ت   : هدفه  

املد8�سي.

الط بق الث ني   5 املكت3  العنوان: 

عم 8ة النخيل إنزك ن.
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8أسم له  : 111.111 د8هم موزعة 
إلى 1111 حصة قيمة كل حصة 111 

د8هم.
محمد  االشكر  السيد  تعيين  تم 
غير  ملدة  للشركة  واملوقع  كمسير 

محدودة.
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.
8قم  اإليض حي  التج 8ي  السجل 

.19995
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية ألنزك ن بت 8يخ 2 م 18 2121 

تحت 8قم 361.    
346 P

شركة مدول اكيبومون              
شركة ذات املسؤولية املحدودة    

8أسم له  111 111 د8هم 
 املقر اال تم عي : شقة 8قم 49 
عم 8ة 3 اق مة النج ح بنسرك و 

اك دير
بمقت�سى عقد عرفي موقع بت 8يخ 
11 فبراير 2121 والذي سجل ب ك دير 
ت سست   2121 فبراير   15 بت 8يخ 
شركة ذات املسؤولية املحدودة على 

الشكل الت لي : 
1 - االسم : شركة مدول اكيبومون            
توزيع   : اال تم عي  الغرض   -  2
التشخيص  الصن عية/  الزيوت 

امليك نيكي للسي 8ات.   
3 - املقر اال تم عي : شقة 8قم 49 
عم 8ة 3 اق مة النج ح بنسرك و اك دير      

4 - املدة اال تم عية :  99 سنة 
 : اال تم عي  الراسم ل   -  5
 1111 الى  مقسمة  د8هم   111.111
111 د8هم  حصة ا تم عية من فئة 

للواحدة. 
: من ف تح  السنة اال تم عية   -  6

ين ير الى 31 د نبر من كل سنة. 
الشركة مسيرة من   : التسيير   -  7

طرف السيد محمد بولحي ني   
ب ملحكمة   : الق نوني  االيداع   -  1
 19736 8قم  تحت  ب ك دير  التج 8ية 

بت 8يخ 27 فبراير 2121.
347 P

نوفيست
م.م. م. ش.و

تأسيس شركة
في   املؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   2121 فبراير   21

»نوفيست« .م.م. م. ش.و.
هدفه  :

 اعم ل التج 8ة الحرة.
استراد و التصدير.

 324 زنقة  في  توطين   العنوان: 
8قم 5 إنزك ن .

8أسم له  : 111.111 د8هم موزعة 
حصة  كل  قيمة  حصة   1111 إلى 

111د8هم.
املومن  عبد  السيد  تعيين  تم 
8شيد كمسير واملوقع للشركة ملدة غير 

محدودة.
99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.
8قم  اإليض حي  التج 8ي  السجل 

.19977
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  ألنزك ن  اإلبتدائية 

2121 تحت 8قم 351.    
348 P

شركة رزقي هندسة واألشغال 
املختلفة

تأسيس شركة                                         
فبراير   6 في  املؤ8خ  للعقد  طبق  
االس �سي  الق نون  وضع  تم   2121
محدودة  مسوؤلية  ذات  لشركة 
ومميزاته  ك لت لي :                                                     
هندسة  8زقي  شركة    : االسم 

واألشغ ل املختلفة.
الهدف : أشغ ل البن ء - نيكو1 - 

أشغ ل الفالحة والتجهيزات.
املقر اال  تم عي:  8قم 151 تجزئة 

الوحدة - فم زكيد ط ط    
املدة  : 99 سنة.

الراسم ل: 111.111 د8هم مقسمة 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1111 الى 

للحصة.
اال 8ب ح : 5 في م ئة للد خيرة والب قي 

حس3 قرا8ات الشرك ء.

التسير: السيد محمد 8زقي.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ف تح ين ير الى 31 د نبر من كل سنة.              
تم التسجيل    : السجل التج 8ى 
تحت  بط ط   بتدائية  اال   ب ملحكمة 

8قم 651 بت 8يخ 3 م 18 2121.
349 P

ان بي ترافل
تـأسـيـس شــركة

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  وضع  تم   2121 فبراير   24
الت سي�سي لشركة محدودة املسؤولية 
تحمل الخص ئص  الشريك الوحيد  

الت لية :
التسمية : ان بي ترافل.

:  شركة دات املسؤولية  الشكل  
املحدودة الشريك الوحيد .

الـمـوضـــــوع :             
النقل  في  متخصصة  شركة 

السي حي ؛
العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 
غير  أو  مب شرة  بصفة  ترتبط  التي 

مب شرة بهدف الشركة.
  331 8قم   : اال ـتـم عــي  الـمـقر 

الشطر3 الحي املحمدي -  اك دير. 
مــــــدة الشركــــــة   : 99  سنة ابتداء 

من يوم تأسيسه . 
8أسمـــ ل الشركـــة : 111.111 د8هم 
مقسم على 1111 حصة من فئة 111 
السيد  الوحيد  للشريك  د8هم  له  

   Cin : C919609 .8شيد ن يت بوزيد
األ8بـــ ح   : يتم اقتط ع نسبة % 5 
من األ8ب ح  لالحتي ط الق نوني والب قي 

حس3 تقرير الشريك الوحيد  .
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد 8شيد ن يت بوزيد.
موكلة للسيد  صالحي ت االمض ء 

السيد 8شيد ن يت بوزيد.
السنـــة اال تمـ عيـة : من ف تح ين ير 

إلى 31 د نبـــــر.
لقد تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
 2121 م 18   3 التج 8ية ب ك دير يـوم 

تحت 8قم   19791 .
350 P

االشهب م ر ا
شركة ذات مسؤولية محدودة 

وعنوان مقره  اال تم عي السكيرات 
زاوية سيدي ط هر    - 13111 

ت 8ودانت املغرب
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

6599
مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الق نون  إعداد  تم   2121 أكتوبر   2
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

محدودة ب ملميزات الت لية :
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة .
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
االقتض ء بمختصر تسميته : االشه3 

م 8 ا.
غرض الشركة بإيج ز :

 MD Exportateur de Fruits et
 légumes

MD de fruits et légumes
 Entre de travaux divers ou

construction
عنوان املقر اال تم عي السكيرات 
  13111  - ط هر  سيدي  زاوية 

ت 8ودانت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة  

د8هم، مقسم ك لت لي :
السيد 8شيد األشه3 : 341 حصة 

بقيمة 111  د8هم للحصة .
 331  : املصطفي األشه3  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة
السيد عبد اله دي األشه3 : 331 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن الشرك ء :
السيد املصطفي األشه3 عنوانه  
دوا8 الدشرة سيدي الط هر ت 8ودانت 

-   املغرب.
عنوانه  األشه3  8شيد  السيد 
السكيرات سيدي الط هر  ت 8ودانت 

-   املغرب.
األشه3  اله دي  عبد  السيد 
الط هر  سيدي  السكيرات  عنوانه 

ت 8ودانت -املغرب.
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االسم شخ�سي والع ئلي ومواطن 
مسير الشركة:

السيد املصطفي األشه3 عنوانه  
دوا8 الدشرة سيدي الط هر ت 8ودانت 

-   املغرب.
عنوانه  األشه3  8شيد  السيد 
السكيرات سيدي الط هر  ت 8ودانت 

-   املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  8115قم بت 8ودانت بت 8يخ 

26 فبراير 2121. 
351 P

STE HEALTHTRACE
SARL

بمقت�سى  عقد  عرفي  مؤ8خ  يوم 
:13/12/2121. تم إنش ء شركة  ذات 

الخص ئص الت لية :
 STE HEALTHTRACE  : التسمية

    SARL
املقر: بلوك k 8قم 513 حي الهدى 

اك دير.  
املعلوم ت  تطوير   -  : الهدف 

الرقمية الصحية.
د8هم   111.111  : الرأسم ل 

مقسمة ك آلتي :
السيدة نج ة أمين : 33411 د8هم.  
 33311 السيدة سليمة الط ل3: 

د8هم.
 33311 لحميد:  يوسف  السيد 

د8هم.
التسيير: السيدة سليمة الط ل3.  
اإليداع الق نوني وضع في املحكمة 
 27/12/2121 يوم  ب ك دير  التج 8ية 

تحت 8قم 19731.
السجل التج 8ي   42519.

352 P

 OUTSNOUNT FRERES
S.A.R.L

ختم التصفيــة
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  I
لشركة  شرك ء  قر8   22/11/2116
»OUTASNOUNT FRERES« شركة 
ذات املسؤولية املحدودة ك ئن مقره  
579 ش 8ع بئر انزا8ان  اال تم عي 8قم 

الدشيرة م  يلـــــي :

النه ئــي  الحس ب  على  املص دقـة 
للتصفية.

منح اإلبراء للمصفـي على تسييره،
املص دقة على ختم التصفية.

II  - وقد  تم اإليداع الق نوني بكت بة 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
ب نزك ن  بت 8يخ  13/11/2121  تحت 

8قم 1.
املصفي

للخالصة و البي ن

353 P

LA CASE B 
ش م م

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 14/12/2121 في  املؤ8خ  االستثن ئي 

قر8 م  يلي :
فسخ مسبق للشركة ؛

 ILAMA السيدة   استق لة 
 BOULINGUI HOTYLIA
كمسيرة  مه مه   من   BERENICE

للشركة ؛
 ILAMA السيدة  تعيين 
 BOULINGUI HOTYLIA

BERENICE كمصفية للشركة ؛
تحديد مقر التصفية في العنوان 
ش 8ع  األول  الط بق   1 8قم   : الت لي 
الداخلة  الذهبي حي  املنصو8  احمد 

اك دير؛
تم االيداع الق نوني لدى املحكمة 
 21/12/2121 في  بأك دير  التج 8ية 

تحت عدد 19751.
354 P

STE IFNI SERVICES
SNC

الع م  الجمع  مداولة  بمقت�سى 
فبراير   23 االستثن ئي املنعقد بت 8يخ 
 STE IFNI SERVICES« 2121 لشركة
SNC« والتي 8أسم له  21.111 د8هم، 
والك ئن مقره  برقم : 14 حي لالمريم 

سيدي افني، تقر8 تصفية الشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2121 م 18   3 بتيزنيت بت 8يخ 

8قم 94/2121.
355 P

ARIJ ALJANOUB
 S.N.C

شركة التض من
حل الشركة

اس  اس  زاك املغرب حي زاوية 
تيج نية ش 8ع الحسن الث ني 

فى طو8 التصفية 
حل الشركة

8قم التقييد فى السجل التج 8ي
 8قم 1275 

بمقت�سي الجمع الع م االستثن ئي 
2121 تقر8 حل  24 فبراير  املؤ8خ فى 
  ARIJ ALJANOUB التض من  شركة 
د8هم    11.111 مبلغ 8أسم له    SNC
زاوية  حي  اال تم عي  مقره   وعنوان 
تيج نية ش 8ع الحسن الث ني اس  اس  

زاك املغرب
 نتيجة ل: تصفية ودية.    

وحدد مقر التصفية ب حي زاوية 
تيج نية ش 8ع الحسن الث ني أس  أس  

زاك املغرب.  
شكرادي  8حمة  السيدة  وعين: 
كمصفي  اس   املركزي  .الحى  عنوانه 

للشركة. 
وعند االقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
املخ برة ومحل تبليغ العقود و الوث ئق 

املتعلقة ب لتصفية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 االبتدائية بكلميم بت 8يخ  

2121 تحت 8قم 57/2121 
356 P

 AIT MOUSSA FRERES شركة
ش.م.م

سجله  التج 8ي 8قم 4919
تصفية مسبقة للشركة

الجم عي  القرا8  بمقت�سى   -  1
استثن ئي  ع م  بمث بة  مع  املعتبر 
شرك ء  قر8   19/12/2121 بت 8يخ 
ش.م.م   AIT MOUSSA FRERES
الك ئنة  د8هم،   91.111 8أسم له   
بدوا8 دشر ايت ايعزة  بت 8ودانت, 8قم 
بت 8ودانت  4919 التج 8ي   السجل 

 م  يلي :

تصفية مسبقة للشركة.
انته ء عقد التسيير الس دة العربي 
ايت بوسعيد و محمد الكرك و تعيين 

هدا األخير مأمو8 تصفية الشركة.
ايعزة   ايت  دشر  دوا8  تحديد 

بت 8ودانت كمقر للتصفية 
بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع   -  2
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت   13/13/2121 في  بت 8ودانت 

8قم 134.
مختصر لغ ية النشر

357 P

STE HAISSOUN GGA
SNC

 بمقت�سى مداولة الجمع االستثن ئي
 2121 فبراير   23 بت 8يخ  املنعقد 
 STE HAISSOUN GGA لشركة 
11.111 د8هم،  والتي 8أسم له    SNC
مكر8   371  : برقم  مقره   والك ئن 
تقر8  ايفني،  سيدي  املسيرة  تجزئة 

حل قبل االوان للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
بتيزنيت بت 8يخ 13 م 18 2121 تحت 

8قم : 2121/95.
358 P

شركة إيكيبمون دراركة
ش.م.م ش.و

االستثن ئي  الع م  الجمع  محضر 
املنعقد بت 8يخ 19 فبراير 2121

قر8 الجمع الع م ب إل م ع م  يلي:
قبول استق لة املسير السيد مب 8ك 
اوزال وإبراء ذمته وتعيين مسير  ديد 
وهو السيد الحسين الع بد وموافقته 
والضريبية  امل لية  الوضعية  على 
الحصص  .تفويت  ميع  للشركة 
اال تم عية لص لح الشريك الجديد 
في الشركة بحيث اصبحت الحصص 

اال تم عية ك التي :
 الحسين الع بد 1111 حصة. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19652 8قم  تحت  بأك دير  التج 8ية 

بت 8يخ  21 فبراير 2121.
359 P
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 SOURCE DE MARBRE
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  11.111,11 د8هم

بلوك 11، 8قم 11 حي بيرأنز8ان 

تيكوين -أك دير- 

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمو 3 

 24 فبراير 2121 ب أك دير تم التوقيع 

على عقد تفويت حصص :

8مض ن   أنس  األسطى  السيد   -

إلى السيد بنعلي موالي  حصة   111

املهدي.

- استق لة السيد األسطى 8مض ن 

8مض ن  أنس  األسطى  والسيد  بشير 

من تسيير الشركة.

موالي  بنعلي  السيد  تعيين   -

املهدي مسيرا ملدة غير محدودة.

-تغيير املواد 8قم 6 و 7 من الق نون 

األس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 يوم  اك دير  ب  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 19712.

360 P

SOURCE DE MARBRE 
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  91.111 د8هم

8قم 57، شقة 8قم 16 ش 8ع عبد هللا 

كنون حي السالم

أك دير

تفويت الحصص
في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمو 3 

بأك دير تم التوقيع   2119  11 م 18 

على عقد تفويت الحصص كل من :

السيد محمد أيت علي 451 حصة 

إلى السيد بوكبير املحفوظ

من   7 و   6 8قم  امل دتين  تغيير 

الق نون األس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

أبريل   15 يوم  اك دير  ب  التج 8ية 

2119 تحت 8قم 1161.

361 P

STE STC2K
SARL
تعديل

بمو 3 محضرالجمع الع م الغير 
24/12/2121،تقر8  استثن ئي بت 8يخ 

م  يلي:
بيع  ا8ح   السيد مصطفى  قر8   -
الحق  عبد  السيد  إلى  حصة   511

كروان 

أصبح التوزيع الجديد للحصص 
على النحو الت لي

السيدإبراهيم كروان 511 حصة.
 511 كروان  الحق  عبد  السيد 

حصة.
ا8ح    مصطفى  السيد  استق لة 

من التسيير املشترك لشركة.
تعيين السيد إبراهيم كروان مسير 

لشركة.
للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب ملحكمة االبتدائية بت 8ودانت بت 8يخ 

2121 /13/13 تحت 8قم 133.
362 P

STE SAHATRA
تعديل

قر8 مسير  بمقت�سى عقد عرفي  
شركة STE SAHATRA   سجل تج 8ي  

8قم 1463.
بيع 5 حصص بمئة د8هم للحصة 
)511 د8هم) لف ئدة السيدة الظريفة 

لعمير .
يعهد التسيير الى السيدة الظريفة 
امض ء  على  الشركة  وتتع قد  لعمير 
في  لعمير  الظريفة  السيدة  املسيرة 

 ميع املع مالت االدا8ية و البنكية.
توسيع النش ط الشركة.

تغيير الشكل الق نوني للشركة الى 
.SARL

الى   الشركة  8اسم ل  زي دة 
111.111 مئة الف د8هم.

الضبط  بكت بة  الق نوني  اإليداع 
ب لعيون  االبتدائية  املحكمة  لدى 
8قم  تحت   2121/13/13 بت 8يخ 

2121/594
363 P

حســـ ب ت ادمـــيم ش.م.م
336 ش 8ع املق ومة ايت ملول

اله تف 1114 24 1521 الف كس 16 92 24 
1521

 SISTERS PIECES شـــركة
AUTOS

ICE: 002374578000096   
بيع حـــصص ا ــتم عية 

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 SISTERS PIECES   االستثن ئي لشركة
  2121/12/21 يوم   AUTOSملنعقد 

تقر8 م  يلي :
بين  ا تم عية  حصص  بيع   -
سلوى،  لكنيزي  و  محمد   لكنيزي 
امل ل  لرأ1  الجديد  التوزيع  و 
اال تم عي على النحو الت لي : السيدة 
,السيدة  حصة   211 لكنيزي سلوى 
السيدة   , 111 حصة  لكنيزي صوفي  
لكنيزي خديجة 111 حصة , السيدة 
السيدة  و  حصة   111 ليلى  لكنيزي 

لكنيزي شيم ء 111 حصة
لكنيزي محمد  السيد  استق لة   -

من منصبه كمسير للشركة
لكنيزي خديجة  السيدة  تعيين   -

كمسيرة للشركة
السيدة  بتوقيع  الشركة ملزمة   -

لكنيزي خديجة
األس �سي  الق نون  تحديث   -
بيع حصص  التعديل:  للشركة وفق 

ا تم عية.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية النزك ن 
يوم 21/12/2121 تحت 8قم  359     
364 P

LINK PRIVE
SARL

8أسمـــ له  111.111 د8هم
شركة ذات مسؤولية محدودة
8قم 129، الط بق األول، حي 

الداخلة، أك دير : مقره  اال تم عي
بيع األسهم وتحديث الق نون 

األس �سي للشركة 
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بت 8يخ  املنعقد  للشركة  االستثن ئي 

11/12/2121 تقر8 م  يلي :

II - بيع األسهم :
في  هي  التي  حصة   266 بيع  تم 
الى  يوسف  اسالو  السيد  حوزة 
 LA SOCIETE املسم ة  الشركة 
 D’AMENAGEMENT ET DU
 DEVELOPPEMENT DURABLE

SARL
هي  التي  حصة   234 بيع  تم   :
خديجة  الغميد  السيدة  حوزة  في 
 LA SOCIETE املسم ة  الشركة  الى 
 D’AMENAGEMENT ET DU
 DEVELOPPEMENT DURABLE

SARL
تحديث الق نون األس �سي للشركة 
الق نون  تحديث  تقر8  كم  
لتلبية  وذلك  للشركة،  األس �سي 
املحكمة  لدى  الق نونية  املتطلب ت 

التج 8ية  بأك دير.
االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الق نوني 
تحت   21/12/2121 بت 8يخ  ب ك دير 

8قم 19762. 
للخالصة البي ن

املسيرة الوحيدة

365 P

BREFMA

  15.21.23.15.61

 GRAND SUD
DISTRIBUTION

SARL
اعالن بتعديـل 8أسم ل شركة

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تفويت  تم  بإنزك ن   26/11/2119
 GRAND الشركة  حصص   ميع 
من   SUD DISTRIBUTION SARL
طرف السيدة كوثر بن خليفة وطنيته  
حسن  السيد  الى   JE214614 8قم 
والسيد    JB331667 وطنتيه   مزوز 
حسن اكش 8 وطينتهJB57979  وفق 

م  يلي:
حصة للسيد حسن مزوز   951  

بثمن 111 د8هم للحصة الواحدة 
اكش 8  حسن  للسيد  حصة   51

بثمن 111 د8هم .
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تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 
حسن مزوز كمسير للشركة ملدة غير 

محدودة                 
املقر  نقل  تم  اال تم عي:  املقر 
عين  حي  الى  للشركة  اال تم عي 
الرحمة ش 8ع محمد الخ مس الزنقة 

8قم 22 ط نط ن.
اإليداع  تم  الق نوني:  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة االبتدائية بإنزك ن 
بت 8يخ 19/12/2121 تحت 8قم 311 

سجل تج 8ي 8قم: 16947  
للخالصة والبي ن

366 P

STE BRAMOC
SARL 
تعديل

بمو 3 محضرالجمع الع م الغير 
استثن ئي بت 8يخ 17/12/2121، تقر8 

م  يلي :
كروان  إبراهيم  السيد  قر8   -
ا8ح   السيد  إلى  حصة    6111 بيع 

مصطفى 
للشركة  الق نوني  الشكل  -تغيير   
مسؤولية  ذات  شركة  ك نت  التي 
ذات  شركة  وتصبح  محدودة 

مسؤولية محدودة لشريك واحد.
كروان  إبراهيم  السيد  -استق لة 

من التسيير املشترك لشركة.
مصطفى  ا8ح   السيد  -تعيين 

مسير  وحيد لشركة
الشركة  م ل  8أ1  في  -الزي دة 
عن   ،4111111 1211111الى  من 
21111 حصة  ديدة  طريق انش ء  
بقيمة 111د8هم كله  مؤداة ومحر8ة 
الج 8ية  الحس ب ت  مع  ب ملق صة 

لشرك ء.
على  للحصص   الجديد  التوزيع 

النحو الت لي
 41111 مصطفى  ا8ح   -السيد 

حصة.
للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب ملحكمة االبتدائية بت 8ودانت بت 8يخ 

2121/13/13 تحت 8قم 132.
367 P

STE SAMIFISC

CABINET COMPTABLE ET FISCAL

 SIEGE SOCIAL : IMM ZERKDI ET AMZIL

 APPT N°01 AV AL MOUKAOUAMA

.AGADIR

TEL: 06.11.82.46.25 / FIX: 05.28.23.28.68

EMAIL: samifisc@gmail.com

 STE CHAHID CARS
بت 8يخ  عرفي   عقد  بمقت�سى 

31/11/2121، تم إقرا8 م  يلي:

حصة من السيدة   2511 تفويت 
العرع 8ي  السيد  إلى  لبنى  العرع 8ي 

شهيد.

تغييرالصفة الق نونية.

للسيدة  والتوقيع  التسيير 

العرع 8ي لبنى.  

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 

فبراير   26 بت 8يخ  ب ك دير  التج 8ية  

2121  تحت 8قم 19716  .      

368 P

 COMPTOIRE GENERAL DES

EQUIPEMENTS
                     -S.A.R.L-

8أسم ل الشركـة : 111.111 د8هم  

مقسمة إلى  1111 حصة من فئة  

111 د8هم للحصة الواحدة 

املقر اال تم عي : قس 8ية القب ج 8قم  

21س حة الط كسي ت  أك دير-

بيع حصص
بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

17/12/2121 تم االتف ق على م  يلي:

تم بيع 511 حصة مملوكة للسيد 

لف ئدة السيد عدن ن  مب 8ك أموش   

مزيني ليصبح 8أسم ل الشركة ك لت لي

 1111 مزيني  عدن ن  السيد 

حصة،) شريك وحيد( 

من   7 و   6 الفصلين  تعديل  تم 

الق نون األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت   24/12/2121 بت 8يخ  ألك دير 

8قم 19692.

369 P

STE ADOULAY SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة
املوافقة على تفويت الحصص 

اال تم عية, تعييـن مسيـر الشركـة 
واالمض ء اال تم عي

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -   I
الشركة  شرك ء  قر8   16/12/2121
»ADOULAY SERVICEES«   شركة 
مقره   املحدودة   املسؤولية  ذات 
حي   13 8قم   I 13 فونتي  اال تم عي 

فونتي اك دير
 2511 تفويت  على   املوافقة   -
السيد  من طرف  حصة ا تم عية  
مب 8ك امو�سى  لف ئدة السيد  احمد 

الصليح
- املوافقة على اقرا8 السيد  احمد 

الصليح شريك وحيد ب لشركــة.
الصليح   احمد  السيد   تعيين    -
أم   محددة،  غير  ملدة  مسيرللشركة 

التوقيع فينس3 له.
- تنقيح الق نــون األس �سي للشركة  

تبع  لهذه التغييرات.
II - تم اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب ك دير  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   21/12/2121 بت 8يخ 

.19766
370 P

STE AMAPLUS
                     -S.A.R.L

8أسم ل الشركـة : 411.111  د8هم  
مقسمة إلى  4111 حصة من فئة  

111 د8هم للحصة الواحدة 
املقر اال تم عي : 8قم 49 عم 8ة 15 

ش 8ع الجيش امللكي  أك دير-
بيع حصص

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
17/12/2121 تم االتف ق على م  يلي

مملوكة  حصة   2111 بيع  تم 
لف ئدة السيد  للسيد مب 8ك أموش   
عدن ن مزيني ليصبح 8أسم ل الشركة 

ك لت لي
 4111 مزيني  عدن ن  السيد 

حصة،) شريك وحيد( 
 14 و   7 و   6 تم تعديل الفصلين 

من الق نون األس �سي للشركة.

مزيني  عدن ن  السيد  تعيين  تم 
مسير للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط لدى املحكمة التج 8ية ألك ير 
8قم  تحت   24/12/2121 بت 8يخ 

19691
من أ ل اإليداع و النشر

 املسير،

371 P

 ANAREU   شركة
TRANSPORT

SARL AU
املقر اال تم عي : دوا8 الط وو1 ايت 

عميرة اشتوكة ايت به 
8قم السجل التج 8ي 19153/انزك ن

 تعديالت ق نونية 
الع م  للجمع  محضر  بمقت�سى 
قر8    2121  /11/11 في  االستثن ئي 

الشرك ء م يلي:
املص دقة على عملية تفويت   -  1

الحصص التي تمت بين : 
ايدبو8حيم 8قم  ابراهيم  السيد  
حيث   ،JB151651 الوطنية  بط قته 
ب ع 334 حصة من مجموع حصصه 
في الشركة للسيد كوملة محمد 8قم 

.JB155127 بط قته الوطنية
السيد عدي عبدهللا  8قم بط قته 
ب ع  JB115117،حيث  الوطنية 
حصصه  مجموع  من  حصة   333
في الشركة للسيد كوملة محمد 8قم 

.JB155127 بط قته الوطنية
الق نوني  الشكل  تحويل   -  2
»شركة ذات املسؤولية  للشركة من 
املحدودة« إلى »شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد«.   
3 - التسيير : 

السيد  كوملة محمد وذلك ملدة غير 
محدودة.

األس �سي  الق نون  تحيين   -  4
للشركة.   

تم ايداع امللف الق نوني للشركة 
بإنزك ن  االبتدائية  املحكمة  لدى 
تحت 8قم 341بت 8يخ 26/12/2121 .
372 P
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مقاولة أعمال بدون حدود
ش.م.م

 SOCIETE ENTREPRISE «
 TRAVAUX SANS FRONTIERES

» sarl
8أ1 م له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي: 8قم 69 بلوك أ6 حي 
القد1 أݣ دير

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1
فوت  2119م،  د نبر   31 بت 8يخ 
حصة   511 الخي م  أحمد  السيد 
التي يملكه  في شركة » مق ولة أعم ل 
السيد خ لد  لص لح   » بدون حدود 

ط لبي.
2 - بمقت�سى قرا8 الشريك الوحيد 
االستثن ئي  الع م  للجمع  املع دل 
لشرك ء شركة » مق ولة أعم ل بدون 
 31 بت 8يخ  املؤ8خ  ش.م.م   » حدود 

د نبر 2119م، تقر8 م  يلي:
تحرير الثالث أ8ب ع 3/4 ),75.111 
الغير  الشركة  8أسم ل  من  د8هم( 

محر8.
الحصص  تفويت  على  املص دقة 
الخي م  أحمد  السيد  يملكه    التي 

لص لح السيد خ لد ط لبي.
من  الشركة  8أسم ل  8فع 
111.111 د8هم إلى 611.111 د8هم، 
د8هم من   511.111 و ذلك بإقتط ع 
وخلق  للشرك ء  الج 8ي  الحس ب 
لف ئدة  حصة  ديدة  آالف  خمسة 

السيد خ لد ط لبي.
توسيع الهدف اإل تم عي للشركة 
الكهرب ء،  أشغ ل  مق ول  ليشمل: 
البن ء،  أو  الع مة  األشغ ل  مق ول 

النيكوص.
من   6 و   5  ،2 الفصول  تعديل 

الق نون األس �سي للشركة.
الجديد  األس �سي  الق نون  تبني 
املحدودة  املسؤولية  ذات  للشركة 
أعم ل  مق ولة  الوحيد«  ب لشريك 

بدون حدود«.
- لقد تم اإليداع الق نوني لدى   3
بت 8يخ  بأڭ دير  التج 8ية  املحكمة 

12/13/2121م تحت 8قم : 19767.
373 P

شركة خيرونا
(Société KHIROUNA )SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة دات 
شريك واحد   

8أسم له  111.111 د8هم
املقر اال تم عي: 8قم 45 مكر8 زنقة 

11 حي عين الرحمة ط نط ن
8فع 8أسم ل الشركة

الجمع  محضر  بمو 3 
يوم  املنعقد  االستثن ئي  الع م 

25/12/2121 لشركة خيرون  
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة   
8أسم له    واحد   شريك  دات 

111.111    د8هم
 الك ئن مقره  برقم 45 مكر8 زنقة 
;  قر8  11  حي عين الرحمة ط نط ن 

م  يلي  :
1 – 8فع 8أسم ل الشركة : تم 8فع 
8أسم ل الشركة من 111.111  د8هم 

إلى   711.111  د8هم.
تم بكت بة   : اإليداع الق نوني   -  2
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
   67/2121 8قم  تحت  بط نط ن  

بت 8يخ.21/12/2121.
من ا ل النسخة و البي ن عن املسير:

السيد اسرى حسن

374 P

SPAMOFISH شركة
شركة ذات مسؤولي ت محدودة
8أسم له  اال تم عي : 511.111 

د8هم
مقره  اال تم عي : البقعة 3 ب ملين ء 

الجديد أك دير
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 26 بت 8يخ  املنعقد  الع دي  الغير 

أكتوبر 2119 تقر8 م  يلي :
الشركة  8أسم ل  تخفيض 
من  لتقليصه   11.111.111 بمبلغ 

11.111.111 د8هم إلى 1 د8هم ؛
الشركة  8أسم ل  من  الرفع 
إلى   1 من  لرفعه   1.111.111 بمبلغ 

1.111.111 د8هم.
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بت 8يخ املنعقد  الع دي   الغير 

26 يسمبر 2119 تقر8 م  يلي :

 »ASTIPECHE« شركة  مس همة 
الشركة  8أسم ل  من  الرفع  في 
املنصوص عليه في الجمع الع م الغير 
 2119 أكتوبر   26 بت 8يخ  الع دي 
411.111 د8هم حر8 في حدود  بمبلغ 

الربع بت 8يخ االكتت ب ؛
الرفع من 8أسم ل الشركة بمبلغ 
السيد  لف ئدة  د8هم   111.111
»مستعين سعيد« حر8 في حدود الربع 

بت 8يخ االكتت ب ؛
»مستعين سعيد«  اعتم د السيد 

شريك   ديدا في الشركة ؛
8أسم ل  من  الرفع  مبلغ  حصر 

الشركة في حدود 511.111 د8هم ؛
للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 
إلى  االسم«  مجهولة  »شركة  من 

»شركة ذات مسؤولية محدود« ؛
نه ية مه م اعض ء مجلس االدا8ة ؛

سعيد  مستعين  السيد  تعيين 
مسيرا ؛

تحيين النظ م األس �سي للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
2121 تحت  13 فبراير  بأك دير بت 8يخ 

8قم : 19576.
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
الغير الع دي املنعقد بت 8يخ 21 فبراير 

2121 تقر8 م  يلي :
 (4/3( أ8ب ع  ثالث  تحرير  مع ينة 

املتبقية من 8أسم ل الشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
2121 تحت  27 فبراير  بأك دير بت 8يخ 

8قم 19737.
املسير

375 P

 ETS BALLIHI SARL AU شركة
تعديل

عرفي   عقد  بمقت�سى  بمقت�سى   
 ETS BALLIHI SARLقر8 مسير شركة
111111 د8هم سجل  AU  8أسم له  

تج 8  ي 8قم 12161.
 STE الى  الشركة  اسم  تغيير 

. K2MR SARL AU
الى  الشركة  8اسم ل  زي دة 

5.111.111  خمس مليون د8هم.

الضبط  بكت بة  الق نوني  اإليداع 
ب لعيون  االبتدائية  املحكمة  لدى 

8قم  تحت   2121/12/21 بت 8يخ 

2121/556

376 P

SOCIETE HELP JOB
SARL AU

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ثم  والذي   13/11/2121 املنعقد 

بشركة               تغييرات  احدات  بمو به 

ذات  شركة    HELP JOB SARL

8أسم له   محدودة  مسؤولية 

111.111  حيت اتفق على م يلي :

تحويل املقر اال تم عي إلى حي ايت 

 33 7 ش 8ع  بلوك   2 الق �سي الط بق 

تكوين اك دير

تعيين السيد الن جي محمد مسيرا 

وحيدا للشركة

إض فة إلى النش ط اال تم عي 

استش 8ات ق نونية

إدا8ة الصراع ت

تحبين الق نون األس �سي.  

الق نوني ب ملحكمة   اال يذاع   تم  

في12/13/2121   ب ك دير   التج 8ية 

تحت 8قم 19776.

377 P

PNEUMATIQUE S.B.N
 Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000,00 DH

 Siège social : BLOC L NR 83

.CITE AL HOUDA  AGADIR

تعديالت
1 – بـمـو ـ3 محضر الجمع الع م 

 29/11/2121 االستتن ئي املؤ8خ في  

تقر8 م  يلي :

تحويل املقر اال تم عي للشركة   -

من  111  ن ح ل 8قم 13 حي الهدى 

أك دير.

الت لي:  الى املقر الجديد ب لعنوان 

 3 السع دة   15 عم 8ة    4 شقة 8قم  

الضحى الحي املحمدي أك دير.
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- استق لة املسيرة ن دية غرابو من 
تسيير الشركة وتعيين السيد الحسين 
ووحيدا  مسيرا   ديدا  الكضرو8 
للتجديد  ق بلة  سنة  ملدة  للشركة 

تلق ئي  وتخويله االمض ء املنفرد.
االس �سي  الق نون  تعديل    -

للشركة.
الق نوني  اإليداع  تم  وقد   -  2   
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط  بكت بة 
 19757 تحت 8قم  التج 8ية ب ك دير  

وذلك بت 8يخ 21/12/2121 .
من ا ل النسخة والبي ن

378 P

 SASU HYATTE SARL شركة
 AU

نقل املقر اال تم عي
الجمع  قر8   27/11/2121 في 
الع م الغير الع دي للشركة املذكو8ة 
دوا8  من  الشركة  مقر  نقل  أعاله 
العنوان  إلى  أك دير  نعب دو  تك ديرت 
أك دير ب ي   1 عم 8ة   3 الط بق  الت لي: 
ب ملوازاة مع ذلك تم  2 فونتي أك دير، 

تعديل الق نون األس �سي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   -
  19611 التج 8ية بأك دير تحت 8قم  

بت 8يخ  24/12/2121.
379 P

عقد تسير حر
2119/11/1 تم تحرير  إنه بت 8يخ 

عقد تسيير حر بين :
الديو8ي  السيد   : األول  الطرف 
ايت   61 8ضوان الك ئن بأدمين 8قم 
ملول الح مل للبط قة الوطنية 8قم  

.H453135
شركة  الث ني   الطرف 
اإل تم عي  مقره    CRISTALUM
11 حي النهضة أك دير  بلوك 1 زنقة 
السيد  الق نوني  ممثله   شخص  في 
للبط قة  الح مل  8ضوان  الديو8ي 

H453135الوطنية 8قم
األول  الطرف  خالله  من  اتفق 
للمحل  الحر  التسيير  مه م  إسن د 
 57 8قم   1 ببلوك  الك ئن  التج 8ي 

ش 8ع املق ومة الشهداء ايت ملول.

تحت  التج 8ي  ب لسجل  املسجل 
8قم 31461 إلى الطرف الث ني ملدة 5 

سنوات ابتداء من 11/11/2119.
380 P

 ACTE GERANCE LIBRE

STE BIKTA FREERE SARL

 ZAOUIT TAGANTE ROUTE ANDJA

BOUIZAKARNE

ICE 112219691111163

IF 34414594

RC :2363

عقــــد التســيير الحــر
عرفي   عقد  بمقت�سى   )1
بت 8يخ  اإلمض ء  مصحح 
القروية  31/11/2121،ب لجم عة 
بتك نت تم إبـــرام عقد التسيير الحر 
األصل  ص ح3  إبراهيم  بيكت   بين 

التج 8ي ب ملميزات الت لية :
التج 8ي:1151  األصل  8قم 

ب بتدائية كلميم.
املوقع:دوا8 تك نت طريق تزنيت.

التج 8ي:مقهــى  األصل  موضوع 
ومطعم.

منقولة  معدات   : املكون ت 
ومحالت تج 8ية.

بكـت بة  تـم  الـق نـونـي:  اإليـداع   )2
الضـبط ب ملحكمة االبتدائية بكلميم 

بت 8يخ 17/12/2121 تحـت 8قـم 32
381 P

 SOCIÉTÉ CENTRE PATISS
S.A.R

Au capital de 100.000,00 DH
 SIEGE SOCIALE :  Z.I N° 122

 TASSILA DCHIERA EL JIHADIA
زي دةعالمة تج 8ية ب سم الشركة

بمقت�سى عقد عرفي بين الشرك ء، 
بت 8يخ 14/12/2121 تم االتف ق على 

م  يلي :
 زي دة عالمة تج 8ية ب سم الشركة 

.Centre Patiss تحت اسم
بكت بة  الق نوني  اإليداع  ثم  وقد 
املحكمة  هيئة  لدى  الضبط 
  375 8قم  تحت  ب نزك ن  االبتدائية 

بت 8يخ  13/13/2121.
من أ ل النسخة والبي ن 

عـن الـمسـيـر

382 P

G.F. AUTO شركة
تحرير 8أسم ل الشركة

الع م  الجمع  قرا8  بمقت�سى 
ذات  شركة   G.F. AUTO لشركة 
بت 8يخ  املنعقد  و  مسؤولية محدودة 
تحرير  تم  بإنزك ن   19/12/2119
الشركة عن طريق  8أسم ل  مجموع 
عند  املتبقي  للجزء  الشرك ء  إيداع 
اثن ن  و  م ئتين  أي  الشركة  تأسيس 
د8هم  م ئة  خمس  و  ألف  ستون  و 

مغربية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
في   313 االبتدائية بإنزك ن تحت 8قم 

25 فبراير 2121.
الستخراج و الذكر:

املسير الداموح محمد

383 P

BENBAROU - SARL
تأسيس شركة

ب  املؤ8خ  العرفي  للعقد  طبق  
شركة  تأسيس  تقر8   11/12/2121

ب ملواصف ت اآلتية
:BENBAROU : التسمية

محدودة  شركة   : الشكل 
املسؤولية.

 LOT N°2  : اال تم عي  املقر 
 SECTEUR Q SONABA AGADIR

8أ1 امل ل : 111.111 د8هم.
املسير : سعد الب 8ودي.

 31 ين ير الى   1 : من  السنة امل لية 
د نبر.

الهدف : منعش عق 8ي.
الضبط  ك ت3  لدى  اإليداع  تم 
بت 8يخ  ب ك دير  التج 8ية  للمحكمة 

21/12/2121 8قم 19747.
384 P

 TRANSPORT QUATRE 
 CHEMINS

إعالن عن تأسيس الشركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ  
القوانين  وضع  تم   13/12/2121
األس سية لشركة محدودة املسؤولية 

املميزات الت لي :

 TRANSPORT  : التسمية 
.QUATRE CHEMINS

شركة محدودة  الشكل الق نوني: 
.SARL املسؤولية

البض ئع  نقل   : مق ول  الهدف 
الغير  االمتعة  /نقل  الغير  لحس ب 

مصحوبة ني بة عن االخرين.
بلوك 1   52 املقر اال تم عي 8قم 

حي اوبيروك ايت ملول.
 ,11 الرأسم ل اال تم عي حدد في 
 1111 إلى  مقسم  د8هم   111111
املمثلة  هم  د8  فئة111  من  حصة 

للحصة الواحدة في ملكية. 
السيد دعنون الحسن511حصة.

السيد ا8ح ل احمد511حصة
الحسن  دعنون  عين  التسيير: 
وا8ح ل احمد مسيرا ن للشركة ملدة 

غير محددة.
بشكل  االلتزام  سيتم  -التوقيع: 
اإلدا8ية  األعم ل  بجميع  صحيح 
التوقيع  خالل  من  واملصرفية 
 CIN املنفصل لـلسيد دعنون الحسن
احمد  ا8ح ل  السيد  او   JE213111

CIN JA161731
املدة : 99 سنة.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  وقد 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 
تحت   .13/13/2121 بت 8يخ  بأك دير 

8قم 311
املسير

385 P

STE AGRIRENO
SARL A.U

ICE112356431111141
تأسيس 

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2119 نونبر    21 بت 8يخ  ب نزك ن 
وضع ق نون أس �سي لشركة محدودة 
الخص ئص  تحمل  والتي  املسؤولية 

الت لية:
 STE AGRIRENO  : التسمية 

.SARL A.U
مستغل  اال تم عي:  الهدف 

اال8ا�سي فالحية.
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 111.111 في  حدد   : امل ل  8أ1 
حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

فئة 111 د8هم موزعة ك لت لي :
 1111 بلفقير   مولود  السيد 

حصة.
سنة ابتداءا من ت 8يخ   99  : املدة 

ت سيسه  النه ئي.
املقر اال تم عي : دوا8  ديد مركز 

بلف ع بيوكرى .
املسير مولود بلفقير مسير للشركة 

وملدة غير محدودة.
بكت بة  تم   : الق نوني  االيداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب نزك ن 
تحت 8قم 254 بت 8يخ 11/12/2121.
386 P

SOCIETE FADI FISH
SARL

شركةذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  1111.111,11  د8هم

سجل تج 8ي 8قم 4299 - ط نط ن
املقر اإل تم عي:ش 8ع عمر بن 

الخط ب حي األمل 8قم 12الوطية،  
ط نط ن. 

تعديل في الشركة
الجمع  محضر   على  بن ءا 
 FADI* لشركة  الع دي  الغير  الع م 
الشركة   بمقر  FISH*واملنعقد 
بط نط ن، بت 8يخ 13/12/2121 تقر8 

م  يلي :
امل ل  8أ1  في   الزي دة 
إلى  د8هم   111.111.11 من 

1.111.111.11د8هم.
الحصص،  تفويت  على  املوافقة 
والذي أصبح بمو 3 هذا التفويت، 
السيد بولون الس لك )4111 حصة( 
ازح ن  والسيدة  للشركة،  مسيرا 
بولون  والسيد  3111حصة   ميلة 
بولون  والسيد  ف دي1111حصة 
بولون  والسيد  ش دي1111حصة 
في  شرك ء  دد  حصة  أنس1111 

الشركة.
تعديل النظ م األس �سي للشركة، 

بتغيير البند 8قم 6و 7 منه.
بكت بة  تم  الق نوني  اإليداع 
اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
بط نط ن بت 8يخ 21/12/2121 تحت 

8قم 66/2121.
387 P

شركة صيطرافيا
SYTRAVIA  S.A.R.L

شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  111.111 د8هم

املقر الرئي�سي : 8قم 4 زنقة 664 حي 

الخي م 2 - اك دير

تعديل

ب مؤ8خ  عرفي  عقد   بمو 3 

2121 تم اتخ ذ القرا8ات   11 فبراير 

الت لية :

 111 بقيمة  تفويت حصص   -  1

د8هم للحصة على الشكل الت لي

عبد  بوقسيم  السيد  تفويت   -

العزيز  ل13 حصة لف ئدة السيد أبو 

وكيل 8ضوان.

تفويت السيد الز8هوني هش م   -

47 حصة لف ئدة السيد ابو وكيل  ل 

السيد  لف ئدة  حصة   37 و  8ضوان 

اس كتي محمد.

- تفويت السيد اس كتي علي ل 63 

 111 حصة لف ئدة اس كتي محمد و 

حصة لف ئدة السيد اس كتي امين و 

السيدة اس كتي  لف ئدة  حصة   121

مليكة.  

بمبلغ  8فع 8أسم ل الشركة    -  2

د8هم  ألف(  )تسعم ئة   911.111

1.111.111 مليون د8هم   ليبلغ قيمة 

و ذلك على الشكل الت لي :

العزيز   عبد  بوقسيم   السيد   -

225.111 د8هم.

هش م    الز8هوني  السيدة   -

225.111 د8هم.

8ضوان   وكيل  ابو  السيد   -

117.111 د8هم .

- السيد أس كتي مليكة 111.111 

د8هم

 91.111 السيد أس كتي محمد   -

د8هم.

- أس كتي أمين 91.111 د8هم. 

  45.111 علي  أس كتي  السيد   -

د8هم.

مجموع 911.111 د8هم.

تبع  لزي دة 8أسم ل الشركة هذا  

للرأسم ل  الجديد  التقسيم  يصبح 

ك لت لي :

العزيز   عبد  بوقسيم   السيد   -

251.111 د8هم.

هش م    الز8هوني  السيد   -

251.111 د8هم.

8ضوان   وكيل  ابو  السيد   -

131.111 د8هم .

- السيدة أس كتي مليكة 121.111 

د8هم

- السيد أس كتي محمد  111.111 

د8هم.

- أس كتي أمين  111.111 د8هم. 

  51.111 علي  أس كتي  السيد   -

د8هم.

مجموع 1.111.111 د8هم

الق نون  تحيين  و  تعديل   -  3

األس 1 للشركة و تحديدا الفصلين 

6 و 7.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب ملحكمة التج 8ية ب ك دير  الضبط  

م 18   14 بت 8يخ   19799 تحت 8قم 

.2121
بي ن مختصر

388 P

STE JAMAL

SARL

ICE 000523146000004

تصفية الشركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ  

الع م  الجمع  وافق  ين ير2121   16

للشركة على التعديالت الت لية :

تصفية الشركة.

تعيين  م ل ازن ك مصفي الشركة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

في   74/2121 8قم  تحت  بتيزنيت 

.11/12/2121

389 P

SOCIETE MOHCINE ELEC
SARL  

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
والذي    23/15/2119 في  املنعقد 
ثم بمو به احدات تغييرات بشركة 
  SOCIETE MOHCINE ELEC SARL
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
مقره   و  8هم   211.111 8أسم له   
 D1   اال تم عي : ش 8ع 11 ين ير بلوك

8قم 21 حي الداخلة اك دير.
حيت اتفق على م ي لي :

• الفسخ أالستب قي للشركة.
محسن  الد8وي  السيد  تعيين   •

مصفي الشركة.
كمقر  الشركة  مقر  تعيين   •

للتصفية .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية ب ك دير في يوم 2119/13/13 

تحث 8قم 19791.
390 P

 EFFICIENT SYSTEM شركة
 FOR SUSTAINABLE

ENERGIES
عند الجه دية الفالحية تكيوين 

اك دير
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،11/12/2121 بت 8يخ  اك دير 
املسؤولية   محدودة  شركة  تأسيس 

صف ته    كم  يلي : 
 EFFICIENT SYSTEM  : التسمية 

.FOR SUSTAINABLE ENERGIES
• الهــدف :  تهدف الشركة أس س  

إلى:
• تثبيت الط قة املتجددة

وعموم   ميع العملي ت التج 8ية 
الصن عية امل لية و العق 8ية املتعلقة 
األنشطة  وكل  املذكو8ة  ب النشطة 
شأنه  من  ط بع  ذات  أو  املش بهة 

توسيع وتنمية الهدف اال تم عي.
الجه دية  عند   : اال تم عي  املقر 

الفالحية تكيوين اك دير
• املدة : 99 سنة ابتداء من ت 8يخ 
التسجيل ب لسجل التج 8ي ب ستثن ء 

ح لة التمديد أو الفسخ املسبق.
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الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة  
إلى  مقسم   د8هم    111.111,11 في 

1111 حصة. 
 MR PIERRE FRANCOIS  -
                 DANIEL VAN BRANDT  1111

حصة.
 MR PIERRE  : التسيير 
 FRANCOIS DANIEL VAN
BRANDT  مسير للشركة و ذلك ملدة 

غير محدودة .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 2121 م 18   4 التج 8ية اك دير يوم 

تحت 8قم 19111.
391 P

ALANBIC شركة
SARL AU

متجر 8قم 2 ب لط بق األ8�سي عم 8ة 
13 مك ت3 أشرف زنقة عبد الكريم 

بنجلون املدينة الجديدة بف 1
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

للشريك الوحيد
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي بت 8يخ ف تح  
واملسجل بف 1 بت 8يخ   2121 فبراير 
ق نون  وضع  تم   2121 فبراير   5
املسؤولية  ذات  لشركة  أس �سي 
والتي  الوحيد  للشريك  املحدودة 

تحمل الخص ئص الت لية :
 ALANBIC شركة   : التسمية 

.SARL AU
تسويق،   : اال تم عي  الهدف 
التجميل  مواد  واستيراد  تصدير 

والعطو8 واملكمالت الغذائية.
8أ1 امل ل : 111.111 د8هم.

 2 8قم  متجر   : اال تم عي  املقر 
مك ت3   13 عم 8ة  األ8�سي  ب لط بق 
بنجلون  الكريم  عبد  زنقة  أشرف 

املدينة الجديدة بف 1.
التسيير : السيد ع دل ابن  لون.

مدة الشركة : 99 سنة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
بف 1  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 
8قم  التج 8ي  والسجل   2121/742

.62115
املسير

392 P

STE LA CALANGUE
SARL

بيع حصص
تحويل املقر

التسيير
استق لة

بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
البيض ء  ب لدا8   2119 ديسمبر   13  

تقر8 م  يلي :
السيد  من  حصة   211 بيع 
حن ن  للسيدة  بو ديدي  س مويل 

دالل.
55 ش 8ع   تحويل مقر الشركة إلى 
عبد اللطيف بن قدو8 الدا8 البيض ء.
السيد خ لد لعويفي مسير للشركة 

ملدة غير محدودة.
استق لة السيد س مويل بو ديدي 
ت 8يخ من  ابتداءا  التسيير   من 

 13 ديسمبر 2119.
تفويض الصالحي ت للسيد ابراهيم 
البنكي  االمض ء  بخصوص  الالفي 
الداخلي  والتسيير  به  يتعلق  م   وكل 

للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
  159 االبتدائية ب ملحمدية تحت 8قم 

بت 8يخ 23 ين ير 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 
8قم   2121 فبراير   4 بت 8يخ   3624

السجل التج 8ي 455359.
لإليداع والنشر

اإلدا8ة

393 P

STE SERTU
SARL A AU
حل الشركة

بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
لشركة  ب ملحمدية   2121 ين ير   21

»SERTU« تقر8 م  يلي :
حل الشركة ؛

8ي ض  أسم ء  السيدة  تعيين 
مصفية للشركة ؛

للتصفية  الشركة  مقر  تحديد 
 5 الرقم   GH4E عم 8ة  دوليز  ش ن 

الط بق 1 بني يخلف املحمدية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 162 االبتدائية ب ملحمدية تحت 8قم 

بت 8يخ 21 ين ير 2121.
لإليداع والنشر

اإلدا8ة

394 P

STE DREAM AGENCY
SARL A AU
تحويل املقر

املوضوع اال تم عي
بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
16 ين ير 2121 ب ملحمدية تقر8 تقر8 

م  يلي :
تحويل مقر الشركة إلى ب 8ك بالزا 

1 عم 8ة E2 الرقم :
تمديد املوضوع اال تم عي إلى :

إعالن ت  وك لة  أو  أعم ل  8 ل 
تستخدم موظف  واحدا على األقل ؛

مختلف  في  املستمر  التعليم 
املج الت.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 113 االبتدائية ب ملحمدية تحت 8قم 

بت 8يخ 16 ين ير 2121.
لإليداع والنشر

اإلدا8ة

395 P

SOCIETE LPR
SARL

التسيير - تفويض الصالحي ت
بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
البيض ء  ب لدا8   2119 ديسمبر   24

لشركة LPR SARL تقر8 م  يلي :
والسيد  االفي  كريم  السيد 
س مويل بو ديدي مسيران للشركة 
ملدة غير محدودة )التوقيع اال تم عي 

املشترك(.
تفويض صالحي ت االمض ء البنكي 
لجميع العملي ت البنكية من السيد 
االفي  ابراهيم  السيد  الى  االفي  كريم 
من أ ل التوقيع اال تم عي املشترك 

مع السيد س مويل بو ديدي.
والسيد  االفي  ابراهيم  السيد 
في  الحق  لهم   بو ديدي  س مويل 

التوقيع اال تم عي املشترك.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

726111 بت 8يخ 14 ين ير 2121.
لإليداع والنشر

اإلدا8ة

396 P

STE ACHOURITEX
SARL A AU

تأسيس شركة
بت 8يخ عرفي  عقد   بمو 3 
3 فبراير 2121 ب ملحمدية تم تأسيس 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
ب لخصوصي ت  الوحيد  الشريك 

الت لية :
املوضوع اال تم عي :

ت  ر املالبس الج هزة ؛
ص نع املالبس ؛

التج 8ية  العملي ت  كل  وعموم  
م   و ميع  وامل لية  والصن عية 
يتعلق بصفة مب شرة أو غير مب شرة 

ب لنش ط املزاول.
 ACHOURITEX التسمية : شركة

.SARL A AU
 II املقر اال تم عي : تجزئة الصديق

8قم 119 الع لية املحمدية.
املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 
111 د8هم  1111 حصة  مقسمة إلى 
الشرك ء  على  مقسمة  حصة  لكل 

ك لت لي :
العشو8ي  السالم  عبد  السيد 

س هم ب 111.111 د8هم.
السالم  عبد  السيد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مسير  العشو8ي 

محدودة.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

نه ية ديسمبر.
الق نوني  لالحتي ط   5%  : األ8ب ح 

والب قي يقسم على الحصص.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 311 االبتدائية ب ملحمدية تحت 8قم 
السجل   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

التج 8ي 8قم 25215.
لإليداع والنشر

اإلدا8ة

397 P
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 BAKOUCHI & HABACHI - HB LAW FIRM

LLP

 RUE FARABI, BD RACHIDI, 2ÉME ,6

ÉTAGE , GAUTHIER

TEL : 0522474193

 CDG CAPITAL PRIVATE

 EQUITY
SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL : 3.000.000 DH

SIEGE SOCIAL : 101, BD MAS-

SIRA EL KHADRA

R.C CASABLANCA N°110323

تغيير التسمية اال تم عية للشركة
االستثن ئي  الع م  الجمع  قر8 

فبراير   6 املنعقد يومه  للمس همين، 

2121، بإتخ ذ القرا8ات الت لية :

اال تم عية  التسمية  تغيير  قرا8 

لتصبح CDG INVEST PME ؛

مالءمة النظ م األس �سي للشركة ؛

تم اإليداع الق نوني يوم 26 فبراير 

2121، بمكت3 الضبط لدى املحكمة 

8قم  تحت  البيض ء  للدا8  التج 8ية 

.732354

ب لسجل  ب لتغيير  التصريح  تم 

التج 8ي يوم 26 فبراير 2121، وذلك 

تحت 8قم 6624.
من أ ل االستخالص والبي ن ت

مجلس اإلدا8ة

398 P

 SOCIETE NUMI ET MARAM

IMMO MEKNES
SARL AU

8أسم له  اال تم عي : 11.111 د8هم

 SIEGE SOCIAL : RESIDECE

 IMAILIA PALACE B APPT N°8 AV

HASSANE 1 MEKNES

سجل تج 8ي 49393

بت 8يخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بمكن 1  مسجل   ،2121 فبراير   25

تم بمقتض ه   2121 م 18   2 بت 8يخ 
8فع 8أسم ل الشركة بتقديم حصص 

وذلك  قيمته   تحديد  تم  عينية 

خبير  أعده  الذي  التقرير  على  بن ء 

مح سب تي وعليه فقد تم :

 11.111 8فع 8أسم ل الشركة من 
د8هم إلى 1.222.511 د8هم أي بزي دة 
 12225 1.212.511 د8هم أي بزي دة 
 111 حصة عينية في الشركة بقيمة 
د8هم للحصة الواحدة مقسمة على 

الشكل الت لي :
السيدة وف ء اك 8ي 12225 حصة 

عينية ؛
مجموع 12225 حصة عينية.

وبذلك عدل الفصل 16 و الفصل 
17 من الق نون األس �سي للشركة.

الفصل 6 :
8أسم ل الشركة أصبح محددا في : 
1.222.511 د8هم مقسم على الشكل 

الت لي :
 1.222.511 اك 8ي  وف ء  السيدة 

د8هم ؛
هي  الشركة  م ل  8أ1  مجموع 

1.222.511 د8هم.
الفصل 7 :

8أسم ل الشركة أصبح محددا في : 
1.222.511 د8هم مقسم إلى 12225 

حصة مقسمة على الشكل الت لي :
السيدة  وف ء اك 8ي 12225 حصة ؛
املكونة  الحصص  مجموع 
لرأسم ل الشركة هي 12225 حصة.

للخالصة والنشر

 اإلدا8ة

399 P

K-8 MIMED’S CLUB
SARL AU

 CAPITAL SOCIAL : 100.000 DH
 SIEGE SOCIALE : MEKNES N°26

RUE BANDONG V.N
سجل تج 8ي 41355

مؤ8خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
واملسجل   ،2121 ين ير   15 بت 8يخ 
تم   2121 ين ير   16 بت 8يخ  بمكن 1 
للشركة  األس �سي  النظ م  تحيين 
 K-8 MIMED’S CLUB املسم ة 
شركة  من  الق نوني  شكله   وتحويل 
إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 
بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد و8أسم له  111.111 د8هم.
للخالصة والنشر

 األست ذ احمد الحضري

400 P

 NUMI ET MARAM IMMO

MEKNES
SARL AU

CAPITAL SOCIAL :  10.000 DH

SIEGE SOCIALE : RESIDENCE 

ISMAILIA PALACE B APPT N°8 

AV HAASANE 1 MEKNES

سجل تج 8ي 49393

بت 8يخ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

بمكن 1  مسجل   ،2121 ين ير   27

وضع  تم   2121 ين ير   29 بت 8يخ 

شركة  لتأسيس  األس �سي  الق نون 

ذات املسؤولية املحدودة شركة ذات 

الخص ئص الت لية :

 NUMI ET MARAM  : التسمية 

.IMMO MEKNES SARL AU

املسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

املحدودة مسير وحيد.

الحسن  ش 8ع   : اال تم عي  املقر 

8قم   B األول إق مة اسم علية ب ال1 

الشقة 1 مكن 1.

الغرض : اإلنع ش العق 8ي.

املدة : 99 سنة.

من  الشركة  تسيير  تم   : التسيير 

مسير  اك 8ي  وف ء  السيدة  طرف 

شريك.

ملزمة  الشركة  تصبح   : اإلمض ء 

بإمض ء السيدة وف ء اك 8ي.

 11.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

111 حصة من فئة  د8هم مقسم إلى 

111 د8هم للحصة الواحدة.

على  ومقسمة  للشرك ء  مملوكة 

الشكل الت لي :

السيدة وف ء اك 8ي 111 حصة ؛

م مجموعه 111 حصة.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.49393
للخالصة والنشر

االست ذ احمد الحضري

401 P

STE M’RISSA FRITE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  : 11.111 د8هم

مقره  اال تم عي : متجر 429، حي 
شبه الجزيرة البحراوي - تيفلت

بمقت�سى عقد عرفي، مؤ8خ بسال 
في 27 فبراير 2121، تم وضع النظ م 
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية، 

خ صيته  ك لت لي :
 STE M’RISSA FRITE  : التسمية 

.SARL AU
حي   ،429 متجر   : الشركة  مقر 

شبه الجزيرة البحراوي - تيفلت.
الغرض : للشركة داخل املغرب أو 

خ 8 ه إنج ز العملي ت الت لية :
بيع  ميع املواد الغذائية ؛

والنقل  والتصدير  اإلستيراد 
لجميع املواد الغذائية ؛

والتوزيع  الحفالت  تنظيم  ميع 
ملواد الغذائية ؛

القي م بجميع الخدم ت املختلفة 
بغرض تنمية الشركة.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

8أسم له  : 11.111 د8هم مقسمة 
د8هم   111 حصة من فئة   111 إلى 

مدفوعة نقدا.
التسيير : تم تعيين السيد : به دي 
سليم مسير للشركة ملدة غير محددة.

لدى  الق نوني  اإليداع  وضع  تم 
املحكمة االبتدائية بتيفلت تحت 8قم 

37 بت 8يخ 4 م 18 2121.
402 P

MAROCACTUS
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس

حر8  عرفي،  عقد  بمقت�سى 

فبراير   19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء 
األس �سي  النظ م  وضع  تم   ،2121
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املميزات املبينة فيم  يلي :
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 MAROCACTUS  : التسمية 
.SARL

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

إنت ج   : هي  الشركة  من  الغ ية 
وتسويق الزيوت العضوية واملنتج ت 

العضوية بشكل ع م :
ش 8ع   ،11 سكن   : املقر 
 ،1 8قم  شقة   ،4 الط بق  املق ولة، 

الدا8 البيض ء.
سنة   99 حددت مدته  في   : املدة 

اعتب 8ا من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.
 111.111  : الجم عي  امل ل  8أ1 

د8هم املوزع كم  يلي :
السيد محمد امين الراجي شهيد 

51.111 د8هم، 511 حصة.
شهيد  الراجي  احمد  السيد 

51.111 د8هم، 511 حصة.
تسيير الشركة من طرف   : اإلدا8ة 
شهيد  الراجي  امين  محمد  السيد 
واحمد الراجي شهيد ملدة غير محددة.
السنة الجم عية م  بين ف تح ين ير 

إلى متم ديسمبر.
لقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
8قم  تحت  البيض ء  الدا8  التج 8ية 

.7231
403 P

DOUIRA ARCHITECTURE
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

الرأسم ل : 111.111 د8هم
21 زاوية ش 8ع يعقوب املنصو8 
)اإلم م علي( وزنقة احمد امين، 

إق مة وادي الذه3 4 مكت3 8قم 1 
القنيطرة

تم بمقت�سى عقد عرفي بت 8يخ 17 
ذات  شركة  تأسيس   ،2121 فبراير 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد ب لخص ئص الت لية :
 DOUIRA  : التسمية 

.ARCHITECTURE SARL AU
مهند1   : اال تم عي  الهدف 

معم 8ي.

زاوية ش 8ع   21  : املقر اإل تم عي 
وزنقة  )اإلم م علي(  يعقوب املنصو8 
 4 الذه3  وادي  إق مة  امين،  أحمد 

مكت3 8قم 1 القنيطرة.
حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
ألف  مئة  في  اال تم عي  الرأسم ل 
السيد  لف ئدة   )111.111( د8هم  

ادويرة محمد.
السيد  ب لتسيير  عهد   : التسيير 
ادويرة محمد كمسير ق نوني للشركة 

ملدة غير محدودة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
 2121 فبراير   26 بت 8يخ  ب لقنيطرة 

تحت 8قم 74361.
404 P

TAQALA شركة
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد
تأسيس

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قد  ببرك ن   ،2119 يوليو   11 بت 8يخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 
محدودة ذات شريك وحيد ب ملميزات 

الت لية :
.TAQALA SARL AU : التسمية

استغالل   : اال تم عي  الهدف 
محطة الوقود.

في  حدد   : الشركة  8أسم ل 
11.111 د8هم موزعة إلى 111 حصة 
قد تم  د8هم،   111 ا تم عية قيمة 
للسيد  واسن ده   ب كمله   تحريره  

محمد حسن.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 
السجل  وضع  ت 8يخ  من  أي  النه ئي 

التج 8ي.
ين ير  ف تح  من   : امل لية  السنة 
ديسمبر م  عدا السنة األولى   31 إلى 

تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
دوا8 والد اتميم   : املقر اإل تم عي 

بلدية 8يسالن.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيد محمد حسن الح مل لبط قة 
 S591321 8قم  الوطنية  التعريف 

وذلك ملدة غير محدودة.

ب ملحكمة  التج 8ي  السجل  8قم 
االبتدائية ببرك ن : 6769.

مقتطف من أ ل االشه 8

405 P

METALSCATOLA AFRIQUE
SARL

إطالق 8ا1 امل ل ب لك مل
بمو 3 محضر ا تم ع الجمعية 
بت 8يخ املنعقد  الع دية   الع مة 
شركة  ان   ،2119 فبراير   11
 METALSCATOLA AFRIQUE
SARL املقيدة ب لسجل التج 8ي تحت 
اطالق 8ا1  قر8 الشرك ء   9119 8قم 
امل ل اإلض في نقدا بمبلغ 1.511.111 
د8هم مم  يؤدي إلى اطالق 8ا1 امل ل 

ب لك مل بمبلغ 2.111.111 د8هم.
التعديل املق بل للنظ م األس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  برشيد  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 172.
406 P

1 ت ل كرونو
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الوحيد
لشركة  الع م  الجمع  بمقت�سى 
بت 8يخ املنعقد  كرونو«  ل  ت   1« 
2121، تم اإلقرا8 ب إل م ع  27 ين ير 

على م  يلي :
املشكلة  الحصص  بيع  ميع 
حوزة  في  والتي  الشركة  لرأسم ل 
السيدة زكري ء 8شيدة لف ئدة السيد 

شلخ ن أمحمد.
8شيدة  زكري ء  السيدة  استق لة 
للشركة  مه مه  كمسيرة وحيدة  من 
وتعيين  الذمة  بإبراء  تمتيعه   مع 
عنه   بدال  أمحمد  شلخ ن  السيد 
غير  ملدة  للشركة  وحيد  كمسير 

محدودة.
الق نون  صي غة  وإع دة  تعديل 

األس �سي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 
 729111 8قم  تحت   2121 ين ير 
8قم  تحت  التج 8ي  السجل  تعديل 

3295 بنفس الت 8يخ.
407 P

 ECOLE MAURICE BARRES

PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

للق نون  العرفي  العقد  بمقت�سى 

األس �سي الذي تمت صي غته بت 8يخ 

15 نوفمبر 2119، تم تأسيس شركة 

ذات الخ صي ت الت لية :

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

مد8سة مو8يس   : االسم التج 8ي 

ب 8يس الخ صة.

األنشطة : إنش ء، استغالل  وتسيير 

مؤسس ت التعليم الخصوصية ؛

التعليم األولي، االبتدائي، اإلعدادي 

والث نوي.

األخرى  األنشطة  إلى   ن3 

بشكل  الشركة  بنش ط  املتعلقة 

مب شر أو غير مب شر.

ش 8ع   47  : اال تم عي  املقر 

الخ مس  الط بق  اليقوت  اللة 

الدا8 البيض ء.

 99  : الحس بية  والسنة  املدة 

 2121 ين ير   22 من  تبتدئ  سنة 

2119 والسنة  21 ين ير  وتنتهي بمتم 

الحس بية تبتدئ بف تح ين ير إلى غ ية 

31 ديسمبر من كل سنة.

د8هم  ألف  م ئة   : امل ل  8أ1 

حصة   1111 مكون من   )111.111(

مدفوعة كلي .

مس هم ت الشرك ء :

 21.111  : عمر  الف ضلي  السيد 

)عشرون ألف د8هم( ؛

 14.111  : الع لية  8فيق  السيدة 

)أ8بعة عشر ألف د8هم( ؛

 : الرحم ن  عبد  الف ضلي  السيد 

33.111 )ثالثة وثالثون ألف د8هم( ؛

محمد  الل  الف ضلي  السيد 

33.111 )ثالثة وثالثون ألف   : الدين 

د8هم( ؛

 111.111 دفع الرأسم ل كلي  أي 

من  حصة   1.111 من  مكون  د8هم 

فئة 111 للواحدة.
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السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الف ضلي عمر كمسير وحيد للشركة 

ملدة غير محدودة.

ب لسجل  الشركة  تقييد  تم 

ب ملحكمة   453131 8قم  التج 8ي 

 22 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

2121 كم  تم اإليداع الق نوني  ين ير 

 727156 بنفس املحكمة تحت 8قم 

بنفس الت 8يخ.

408 P

ARTLY PRODUCTION شركة

شركة ذات محدودة املسؤولية

8أسم له  : 311.111 د8هم

املقر اال تم عي : 8قم 912 الط بق 

الث ني حي املنزه ح ي م الرب ط

تأسيس  تم  عرفي  عقد  بمو 3 

 ARTLY PRODUCTION شركة 

بت 8يخ املسؤولية،  محدودة   شركة 

13 فبراير 2121 ذات امليزات الت لية :

منتج األفالم السينم ئية واإلخراج ؛

اإلنت ج والتقديم الفني للعروض 

الحية ؛

السينم ئية  الق ع ت  تسيير 

واملج ل الثق في.

من  مكون  الشركة  8أسم ل 

 1111 إلى  مقسم  د8هم   111.111

للحصة  د8هم   111 فئة  من  حصة 

مقسمة على الشكل الت لي :

السيدة لطيفة الحرا8 511 حصة ؛

السيد ايوب ايت بيهي 511 حصة.

الشركة مسيرة ملدة غير محددة من 

طرف السيد ايوب ايت بيهي.

سنة   99 مدة الشركة محددة في 

ابتداء من ت 8يخ تسجيله  في السجل 

التج 8ي.

ب ملحكمة  الشركة  تسجيل  تم 

م 18   4 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 وتحت 8قم 143565.

409 P

ابيتراك
)توسيع النش ط التج 8ي وتغير 

التسمية التج 8ية(
سجل تج 8ي الرب ط 8قم 45729

املقر اال تم عي : 11 تجزئة ملك هللا 
تم 8ة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   21 االستثن ئي املتعلق بت 8يخ 
ذات  شركة  ابيتراك  للشرك ء   2121

مسؤولية محدودة، تقر8 م  يلي :
مكت3  التج 8ي  النش ط  الغ ء 

للد8اس ت واألشغ ل املختلفة.
توسيع النش ط التج 8ي إلى :

مد8سة خ صة، تد8ي3 الكف ءات 
االنع ش  البن ي ت،  هندسة  في 

العق 8ي ؛
تغيير تسمية الشركة من ابيتراك 

الى مؤسسة ابيتراك الخ صة.
كت بة  لدى  الق نوني  الاليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.1395
وهذا بمث بة مقتطف وبي ن

410 P

االست ذ عبد الكبير طالل

موثق

STE EVRYWAY  IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 56 زنقة ابن 
الون ن، حي السم 8ة، عين السبع 

الدا8البيض ء
تفويت حصص ا تم عية

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ب لدا8البيض ء،   ،2117 نونبر   17  
فوت السيد عبد هللا بن خجو،  ميع 
النصف،  وهي  اال تم عية  حصصه 
 EVERYWAY شركة  في  يملكه   التي 
8اسم له   ش.م.م.،   ،  IMMO
اال تم عي  مقره   د8هم،   111.111
الون ن،  ابن  زنقة   56 الدالبيض ء، 
الى السيد  حي السم 8ة، عين السبع، 
قد8ه  إ م لي  بثمن  مس عد  يوسف 

5.111 د8هم.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

بت 8يخ ب لدا8البيض ء،   التج 8ية 

 27 نونبر 2117، تحت 8قم 651247.
بمث بة مقتطف وبي ن

411 P

االست ذ عبد الكبير طالل

موثق

STE EVERYWAY IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : الدا8 البيض ء،  

56 زنقة

 ابن الون ن، حي السم 8ة، عين 

السبع الدا8البيض ء

 STE EVERYWAY  : التسمية 

IMMO ش.م.م.

الهدف : إنع ش عق 8ي والكراء.

مختلف أشغ ل البن ء.

واستغالل  والتركي3  الكراء 

مجمع ت بن ء وأشغ ل.

مق والت تدبير الخدمة والعق 8ات 

ومختلف العملي ت العق 8ية.

القي م بعملي ت التقديم والوك لة 

ب لعمولة والوس طة.

عملي ت الوس طة ب لبيع والشراء 

للعق 8ات.

عملي ت االستيراد والتصدير.

العملي ت  ع مة،  ميع  بصفة 

التج 8ية، امل لية، الصن عية املرتبطة 

بصفة مب شرة أو غير مب شرة بهدف 

إنع شه   شأنه   من  والتي  الشركة 

وتطويره .

البيض ء،  الدا8   : املقر اال تم عي 
حي السم 8ة،  زنقة ابن الون ن،   ،56

عين السبع.

ابتداء  سنة   99  : الشركة  مدة 

من ت 8يخ التأسيس النه ئي ب ستثن ء 

ألوانه   الس بقة  الحل   ح الت 

أو التمديد.
في  حدد   : الشركة  8أسم ل 

ومكتتبة  محددة  د8هم   111.111

ب لتس وي بين السيد يوسف مس عد 

والسيد عبد هللا بن خجو.

تسير من طرف الس دة   : التسيير 
بن  هللا  وعبد  مس عد  يوسف 
مع  ميع  محددة  غير  ملدة  خجو 

الصالحي ت.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
االحتي ط  لتأسيس   %5  : األ8ب ح 
الشرك ء  على  يوزع  الب قي   الق نوني 

في شكل أسهم.
السجل  في  الشركة  تسجيل  تم 
ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي 

البيض ء تحت 8قم 372613.
412 P

 STE RIMAS & H.A
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 11 ش 8ع ابن 
الخط ب الشقة 8قم 2 اكدال 

الرب ط
ت سيس شركة

 17 بت 8يخ  العرفي  للعقد  تبع  
فبراير 2121، املسجل ب لرب ط بت 8يخ 
قوانين  وضع  تم   ،2121 فبراير   11
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

املميزات الت لية :
 STE RIMAS & H.A.  : التسمية 

.SARL AU
الشكل الق نوني : ش.م.م.ش.و.

ابن  ش 8ع   11  : الرئي�سي  املقر 
الخط ب الشقة 8قم 2 أكدال الرب ط.
الهدف اال تم عي : مق ول أشغ ل 

ع مة.
الراسم ل : حدد 8اسم ل الشركة 
في 111.111 د8هم مقسمة الى 1111 
للحصة  د8هم   111 فئة  من  حصة 

موزعة على الشكل الت لي :
 1111  ..... بلواد  حن ن  السيدة 

حصة.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 
السيدة حن ن بلواد ملدة غير محدودة.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143335
413 P
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  STE MULTI CARRI
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

ت سيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حر8 بتم 8ة 
وضع  تم   ،2121 فبراير   4 بت 8يخ  
ذات  لشركة  االس �سي  النظ م 
وحيد،  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املميزات  املبنية  فيم  يلي :
 STE MULTI CARRI  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
الغ ية من الشركة هي : تج 8ة مواد 
البن ء، كراء االت االشغ ل، الهندسة 

املدنية.
 471 دوا8 لواللدة سكتو8   : املقر 

ش 8ع ط 8ق ابن زي د تم 8ة.
سنة   99 حددت مدته  في   : املدة 

اعتب 8 من ت 8يخ ت سيسه  النه ئي.
 111.111  : اال تم عي  8أسم ل 
1111 حصة من فئة  د8هم قسم الى 

111  د8هم.
سيدي  الجم ني  للسيد   له  

الخط 8.
تسير الشركة من طرف   : االدا8ة 
الخط 8  سيدي  الجم ني  السيد 
بصفته املسير الق نوني للشركة ملدة 

غير محددة.
م  بين ف تح   : السنة اال تم عية 

ين ير الى متم ديسمبر من كل سنة.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بتم 8ة  االبتدائية 

.2121
8قم السجل التج 8ي : 129595.

414 P

 STE MERESSE PROMO
SARL

. SARL : الصفة الق نونية
في  العرفي  العقد  تسجيل   ت 8يخ 
22 ين ير 2121، ب لرب ط والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

االنع ش   : اال تم عي  الهدف 
أ8ا�سي  وحي زة  والسي حي  العق 8ي 
للبيع  عم 8ات  وتشييد  البن ء  قصد 
من أ ل السكن أو التج 8ة وانع ش 

العق 8ي بجميع أنواعه.
البن ء بجميع أنواعه.

وعموم  قي م بكل املعطي ت التي 
املب ني،  تقسيم  من  الشركة  تنمي 
التجهيزات  وتب دل  بيع شراء  تأ ير، 
لجميع  مب شرة  الغير  أو  املب شرة 

املب ني.
د8هم   15.111  : 8اسم ل الشركة 
 151 111 حصة من فئة  مقسم الى 
الواحدة موزعة على  للحصة  د8هم 

الشكل الت لي :
 5111  ..... السيد هجهوج يوسف 

حصة.
 5111  ...... وحمو  عمر  السيد 

حصة.
 .... اللطيف  عبد  مهل3  السيد 

5111 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي.
ين ير الى  : من ف تح   السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
ض ية  زنقة   6  : اال تم عي  املقر 
 16 8قم  شقة  الرابع،  الط بق  العوا 

اكدال الرب ط.
التسيير : من طرف السيد هجهوج 

يوسف.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 
تحت  ب لرب ط،  التج 8ية  ب ملحكمة 
 N°  registre de  143563 8قم 

.commerce
415 P

STE TECNOFLOW
SARL AU

مقره  اال تم عي : متجر 66 
قص 8ي ت حي الفتح الرب ط

ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بت 8يخ 12 ديسمبر 2119 فو8 الجمع 
الشركة  ملس همي  االستثن ئي  الع م 
ذات املسؤولية املحدودة قر8 م  يلي :

الزي دة في 8اسم ل الشركة بمبلغ 

من  يصبح  لكي  د8هم   1.911.111

 2.111.111 الى  د8هم   111.111

19.111 حصة  د8هم ب صدا8 مزدوج 

د8هم مكتت3   111  ديدة من فئة 

الوحيد  الشريك  من طرف  ب لك مل 

ف صبح 8اسم ل الشركة 2.111.111 

السيد  طرف  من  مكتت3  د8هم 

االد8ي�سي الي 1 21.111 حصة. 

بنود أخرى.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم  وقد 

ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

2119، تحت 8قم  31 ديسمبر  بت 8يخ 

.113716

416 P

STE CLARATOP
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
8أسم له  : 111.111 د8هم

سجل تج 8ي 8قم : 3249 خنيفرة

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى 
تم اعداد الق نون   2119 نوفمبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  االس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

 : للشركة  الق نوني  االسم 

.CLARATOP SARL

في  التج 8ة   : اال تم عي  الهدف 

شبه  الطبية،  واملنتج ت  املعدات 

الصيدلية، استيراد وتصدير.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

فئة  من  حصة   1111 الى  مقسمة 

111 د8هم.

بخ 8ي ص بر ..... 511 حصة.

ب علي يوسف ..... 511 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

الت سيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
الط بق   21 8قم   : املقر اال تم عي 

االول ش 8ع محمد الخ مس خنيفرة.

املسير : بخ 8ي ص بر.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

بخنيفرة بت 8يخ 2 م 18 2121، تحت 

8قم 64.
مقتطف وبي ن

املسير

417 P

 STE NETWORKS GATES

MERKETING
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي: 8قم 22 زنقة  بل 

مو�سى شقة 8قم 12 اكدال الرب ط

سجل تج 8ي 8قم : 142275 الرب ط

بيع حصص ا تم عية
 وتعيين مسير  ديد

بمقت�سى قرا8 الجمع الع م الغير 

تقر8   ،2121 فبراير   4 بت 8يخ  ع دي 

م  يلي :

املص دقة على بيع الحصص من 

 251 عزيزة  فون ني  السيدة  طرف 

تيبوق لين  السيد  لف ئدة  حصة 

يوسف.

فون ني  السيد  استق لة  قبول 

عزيزة من تسيير الشركة.

الزيتوني  اس مة  السيد  تعيين 

فون ني  السيدة  عن  عوض   مسيرا 

عزيزة.

الق نون  و13   7  ،6 تعديل املواد 

االس �سي للشركة.

الق نون  الجديد  النص  اعتم د 

االس �سي للشركة بعد بيع الحصص 

وتعيين مسير  ديد.

كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

 ،2121 فبراير   27 بت 8يخ  ب لرب ط،  

تحتح 8قم 1369.
مقتطف وبي ن

املسير

418 P
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STE SEMENTO IMMO
SARL

8اسم له  : 14.111 د8هم
مقره  اال تم عي : عم 8ة 1 ش 8ع 

الحسن االول اق مة عيبودي الط بق 
الث لث، شقة 8قم 11 ستوديو 2 

تم 8ة
بمقت�سى عقد عرفي بتم 8ة بت 8يخ 
شركة  قر8 شرك ء   ،2121 ين ير   21
شركة  ش.ذ.م.م.،  ايمو«  »سمنطو 

ذات مسؤولية محدودة م  يلي :
بيع 7.51 حصة بقيمة 111 د8هم 
751 د8هم من طرف  للحصة بمبلغ  
السيد  لف ئدة  بوكنيفي  عمر  السيد 

عبد الرحم ن عي د.
بيع 7.51 حصة بقيمة 111 د8هم 
751 د8هم من طرف  للحصة بمبلغ  
السيد  لف ئدة  بوكنيفي  عمر  السيد 

نوال عي د.
د8هم   111 حصة بقيمة   11 بيع 
د8هم من طرف السيد   1111 بمبلغ 
عمر  السيد  لف ئدة  عي د   منوا8 

بوكنيفي.
د8هم   111 حصة بقيمة   11 بيع 
للحصة بمبلغ 1111 د8هم من طرف 
السيد  لف ئدة  عي د  يوسف  السيد 

عمر بوكنيفي.
الرحم ن  عبد  السيد  استق لة 

عي د من مه مه في الشركة.
منعش   : تج 8ي  نش ط  اض فة 

عق 8ي.
تعديل الق نون االس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
8قم  تحت  ب لرب ط،  التج 8ية 

114712 في 4 م 18 2121.
419 P

 STE GLOBAL BUSINESS
AND EVENTS

SARL
8اسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 17 ش 8ع االبط ل 
شقة 8قم 5 اكدال الرب ط

قفل التصفية
ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
قر8 شرك ء   ،2119 نونبر   21 بت 8يخ 
افنت«  أند  بزنيس  »كلوب ل  شركة 

ش.ذ.م.م. م  يلي :

»كلوب ل  لشركة  التصفية  قفل 
وتعيين  بزنيس أند افنت« ش.ذ.م.م. 
كمصفي  الش وي  ع دل  السيد 
 17 هو  التصفية  وعنوان  للشركة 
اكدال   5 8قم  شقة  االبط ل،  ش 8ع 

الرب ط.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
8قم  تحت  ب لرب ط،  التج 8ية 

114711 بت 8يخ 4 م 18 2121.
420 P

STE HAFALAT AL AHRAM
SARL AU

8اسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : ش 8ع الحسن 
الث ني تجزئة س نت 8وز 8قم 2 تم 8ة

اقف ل التصفية
بمقت�سى عقد عرفي بتم 8ة بت 8يخ 
شركة  شرك ء  قر8   ،2121 ين ير   1
م   ش.ذ.م.م.ش.و  االهرام«  »حفالت 
»حفالت  التصفية لشركة  يلي قفل 
وتعيين  ش.ذ.م.م.ش.و  االهرام« 
كمصفية  ازوا8  سع د  السيدة 
للشركة وعنوان التصفية هو ش 8ع 
الحسن الث ني تجزئة س نت 8وز 8قم 

2 تم 8ة.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 114711 

بت 8يخ 4 م 18 2121.
421 P

 STE BANI PLANET
 SERVICES

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة 

بشريك وحيد
ت سيس شركة

مقره   د8هم،   11.111 8اسم له  
7.5A الصن عية  املنطقة  اال تم عي 

بنسليم ن.
 BANI PLANET  : التسمية 

.SERVICES
مواد  وتسويق  تحضير   : الهدف 

التنظيف.
ت  ر.

املنطقة   : اال تم عي  املقر 

الصن عية 7.5A بنسليم ن.
8اسم ل  حدد   : الشركة  8اسم ل 

الشركة في 11.111 د8هم.

امحمد  السيد   : الشركة  تسيير 

افراوي.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

السجل  8قم  تحت  ببنسليم ن، 

التج 8ي 6129.

422 P

STE S.E CONSEIL.MA
بمقت�سى عقد  مع ع م استثن ئي 

شرك ء  قر8   2121 ين ير   31 بت 8يخ 

الشركة  S.E CONSEIL.MA ش.م.م. 

م  يلي :

طرف  من  حصة   151 تفويت 

السيد نوفل العم 8ي الى السيد  ه د 

واكريم.

طرف  من  حصة   211 تفويت 

الى السيد  السيدة سع د السنو�سي  

 ه د واكريم.

طرف  من  حصة   141 تفويت 

السيد ك 8ون هيلين ميشلين 8ين  الى 

السيد خ لد امزيكيرة.

طرف  من  حصة   511 تفويت 

شركة S.E CONSEIL.MA الى السيد 

خ لد امزيكيرة.

استق لة السيد نوفل العم 8ي من 

منصبه كمسير.

تعيين السيد  ه د واكريم كمسير 

للشركة ملدة غير محدودة.

تعديل االمض ء : يتم امض ء عقود 

الشركة من طرف املسير السيد  ه د 

واكريم.

من  و16   13  ،7  ،6 تعديل املواد 

الق نون االس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  االيداع  تم 

ب لرب ط   التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

8قم  تحت   ،2121 م 18   4 بت 8يخ 

.114717

423 P

STE MINDZ
SARL

مقره  اال تم عي : الرب ط حس ن 
موالي احمد لوكيلي العم 8ة 31 

شقة 8قم 1
ت سيس شركة

 11 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم   2121 فبراير 

MINDZ ذات مسؤولية محدودة.
انش ء   : اال تم عي  الهدف 

االعالن ت والتحرير والطب عة.
من  املن سب تية  االشغ ل   ميع 

افراح واعي د امليالد الخ.
 ميع االشغ ل املختلفة البن ء.

املواد  وتصدير  ميع  استيراد 
والي ت التي له  عالقة مب شرة أو غير 

مب شرة بنش ط الشركة.
8اسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
فئة  من  حصة   1111 الى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة.
الشكل  على  الشرك ء  بين  موزعة 

الت لي :
 511 بنيس  الدين  عالء  السيد 

حصة.
السيدة تموليك زين3 511 حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
الت سيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.
من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م عدا السنة 

االولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
املسير : السيد عالء الدين بنيس، 

السيدة تموليك زين3.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143553
424 P

STE 2R TAMWIL
SARL

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
فبراير   4 بت 8يخ  املؤ8خ  االستثن ئي 

2121 قر8 الشرك ء م  يلي :
حصص   11.111 تفويت 
ا تم عية من فئة 111 د8هم للحصة 
 BENBRAHIM GROUP شركة  الى 

.INVESTMENT
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القصدي  8شيد  السيد  استق لة 

من منصبه كمسير للشركة.

ت كيد السيد 8�سى بنبراهيم مسير 

للشركة لفترة غير محدودة.

التوقيع للسيد 8ض  بنبراهيم.

االس �سي  الق نون  تحديث 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

م 18   4 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121، تحت 8قم 114696.

425 P

شركة انترناشيونل بور 

كنسولتن�سي
شركة محدودة مسؤولية بشريك 

وحيد

8اسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 7 ش 8ع املق ومة 

21311 الط بق 3 الدا8البيض ء

ت سيس شركة
أنشأ   ،2119 أكتوبر   9 بت 8يخ 

ذات  للشركة  االس �سي  النظ م 

الخص ئص الت لية :

شركة   : الق نوني  االسم 

انترن شيونل بو8 كنسولتن�سي.

السيد   : الوحيد  املس هم 

من  كمبرم ن  فرونسو  فريديريك 

 نسية هولندية والح مل لجواز سفر 

.BU5FFJOF6 8قم

8اسم ل : 111.111 د8هم.

املدة : 99 سنة من ت 8يخ التسجيل 

في السجل التج 8ي.

غرض الشركة: غرض الشركة في 

كل من املغرب والخ 8ج :

استش 8ات ادا8ة املين ء.

الد8اس ت االستراتيجية والتقنية 

مج ل  في  واالدا8ية  والتج 8ية 

الخدم ت اللو ستية.

د8اسة اقتص د السوق.

مج ل  في  التقنية  االستش 8ات 

الخدم ت اللو يستيكية.

ادا8ة الشركة.

أو  استغالل  أو  حي زة  او  أخد 

واح لة  ميع  العملي ت  نقل  ميع 

لهذه  االختراع  وبراءات  اال راءات 

االنشطة.

العملي ت  ع م،  ميع  وبشكل 

واملنقولة  والصن عية  التج 8ية 

بشكل  مرتبطة  امل لية  والعملي ت 

كلي  أو  زئي ،  مب شر أو غير مب شر، 

بأي من الك ئن ت املذكو8ة أعاله أو 

بأي أشي ء أخرى مم ثلة أو ذات صلة 

وتطو8  تحقيق  تفضله   أن  يحتمل 

املجتمع.

7 ش 8ع املق ومة  املقر اال تم عي : 

21311 الط بق 3 الدا8البيض ء.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء  التج 8ي 

فبراير 2121، تحت 8قم 456625.

426 P

شركة ديل موروكو
شركة مس همة مبسطة

8أسم له  : 311.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 12 ك زانير 

ش 8ع القد1 سيدي معروف، 

الدا8البيض ء

السجل التج 8ي 8قم : 2121.351 

الدا8البيض ء

تعيين مدير ع م  ديد للشركة
بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 

قر8   2121 يونيو   21 الع دية بت 8يخ 

املس همون :

السيدة   نت  استق لة  قبول 

مريت ب وكم كمديرة ع مة للشركة.

بوت  لين  غوبر  السيد  تعيين 

املتحدة  ب لوالي ت  الق طن 

8قم  سفر  لجواز  والح مل  االمريكية 

للشركة  ع م  كمدير   513912421

ملدة غير محدودة.

وقد تم االيداع الق نوني ب ملحكمة 

التج 8ية ب لدا8البيض ء يوم 25 ين ير 

2121، تحت 8قم 33561.

427 P

شركة ديل 1 أ 1
شركة مس همة مبسطة

8أسم له  : 311.111 د8هم
مقره  اال تم عي : شو128 

ك زانيرشو8 ش 8ع القد1 سيدي 
معروف، الدا8البيض ء

السجل التج 8ي 8قم : 124.463 
الدا8البيض ء

تعيين مدير ع م  ديد للشركة
بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 
قر8   2121 يونيو   21 الع دية بت 8يخ 

املس همون :
السيدة   نت  استق لة  قبول 

مريت ب وكم كمديرة ع مة للشركة.
بوت  لين  غوبر  السيد  تعيين 
املتحدة  ب لوالي ت  الق طن 
8قم  سفر  لجواز  والح مل  االمريكية 
للشركة  ع م  كمدير   513912421

ملدة غير محدودة.
وقد تم االيداع الق نوني ب ملحكمة 
يوم ب لدا8البيض ء   التج 8ية 
 25 نوفمبر 2121، تحت 8قم 33561.
428 P

شركة مفار
شركة مس همة

8أسم له  : 75.242.111 د8هم
مقره  اال تم عي : الدا8البيض ء كلم 

11 الطريق الس حلية 111 الحي 
الصن عي زن تة، عين السبع

السجل التج 8ي 8قم : 16.915 
الدا8البيض ء

تعيين مدير ع م  ديد للشركة
االدا8ة  مجلس  محضر  بمقت�سى 
أكد   ،2119 يونيو   17 بت 8يخ 
الحسين  السيد  تعيين  املس همون 
املغربية،  الجنسية  من  بوكبوت 
الوطنية  التعريف  بط قة  على  ح ئز 
منتدب  ع م  كمدير   246161 8قم 
لفترة تنتهي في نه ية  »مف 8«  للشركة 
اال تم ع الع م الع دي للموافقة على 
في  املنتهية  امل لية  السنة  الحس ب ت 

31 ديسمبر 2119.
االق نوني  االيداع  تم  وقد 
ب ملحكمة التج 8ية ب لدا8البيض ء يوم 

19 ديسمبر تحت 8قم 36644.
429 P

شركة كومير1 وخدم ت أسكجو8
ش.ذ.م.م.ش.و.

 STE COMMERCE ET
SERVICE ASKAJOUR

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

بشريك وحيد
8أسم له  : 11.111 د8هم 

مقره  اال تم عي : بمراكش اق مة 
السالم شقة 8قم 15 ش 8ع االمير 

موالي عبد هللا
تغيير غرض الشركة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثن ئي املنعقد من طرف الشرك ء 
بت 8يخ 26 ديسمبر 2119، تم االتف ق 

ب ال م ع على النق ط الت لية :
محطة  من  الشركة  غرض  تغيير 
خدم ت متكونة من مقهى ومطعم الى 

بيع  وشراء مستلزم ت البن ء.
كت بة  لدى  الق نوني  االيداع  تم 
الضبط ب ملحكمة التج 8ية بمراكش، 
8قم  تحت   ،2121 م 18   4 بت 8يخ 

.41711121115173
واالض ف ت  التغييرات  تقييد  تم 
ب لسجل التج 8ي لدى كت بة الضبط 
بت 8يخ بمراكش  التج 8ية   ب ملحكمة 

 4 م 18 2121، تحت 8قم 2491.
للخالصة واالشه 8

430 P

STE STRAGER
شركة ذات مشؤولية محدودة

8اسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : حي املحمدي 8قم 

C191 و8زازات
ت سيس شركة

بو8زازات  مؤ8خ  عقد  بمقت�سى 
يوم 11 فبراير 2121 تم وضع الق نون 
االس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات السم ت الت لية :
.STE STRAGER SARL : التسمية
االشغ ل  في  مق ول   : الهدف 

املختلفة، نقل البض ئع والتج 8ة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

ت سيسه  النه ئي.
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 111.111  : اال تم عي  الراسم ل 
حصة   111 الى  مقسم  د8هم 
د8هم لكل   1111 ا تم عية من فئة 
ومنحت  بك مله   حر8ت  واحدة، 

مق بل الشرك ء :
السيد بن داود أحمد مس هم ب 

: 51 حصة.
السيد بن داود 8شيد  مس هم ب 

:  51 حصة.
: تم تعيين  السيد احمد  التسيير 
بن داود مسير للشركة والسيد 8شيد 
الشركة  تسيير  في  مش 8ك  داود  بن 

ملدة غير محدودة.
من ف تح ين ير الى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
االيداع  تم   : الق نوني  االيداع 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الق نوني 
 ،2121 فبراير   26 بت 8يخ  بو8زازات 

تحت 8قم 121.
ملخص قصد النشر

431 P

STE HAPPY FISH
SARL AU

ت سيس شركة
طبق  ملقتضي ت الق نون االس �سي 
تقر8   2121 فبراير   6 بت 8يخ  املؤ8خ 
املسؤولية  ذات  شركة  ت سيس 
له   الواحد  للمس هم  املحدودة 

الخص ئص الت لية :
 STE HAPPY FISH  : التسمية 

.SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
للمس هم  املحدودة  املسؤولية 

الواحد.
ت  ر   : اال تم عي  الغرض 
الحيوان ت االلفية، استيراد وتصدير 

والتج 8ة.
 1 شقة 8قم   31 عم 8ة   : العنوان 
حس ن  لوكيلي،  احمد  موالي  زنقة 

الرب ط.
8اسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
مقسم الى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم للحصة الواحدة.
الشرك ء : فطير عبد الرزاق 1111 

حصة.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
وضع السجل التج 8ي.

عين السيد فطير عبد   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  مديرا  الرزاق 

محدودة.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 

143575 بت 8يخ 4 م 18 2121.
432 P

STE MEFTAH REZK SCI
8اسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 8قم 11 ش 8ع 
فلسطين بط نة سال

السجل التج 8ي 8قم : 21131
الع دي  الع م  الجمع  بمقت�سى 

بت 8يخ 13 فبراير 2121 قر8 م  يلي :
اغالق حس ب التصفية ب لشركة.

املص دقة على تقرير املصفي.
التصفية النه ئية للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
 34311 8قم  تحت  بسال  االبتدائية 

بت 8يخ 4 م 18 2121.
433 P

STE CONSERIAD
شركة ذات مسؤولية محدودة

بمس هم واحد
8اسم له  : 11.111 د8هم

السجل التج 8ي 8قم : 111113 
ب لرب ط

التعريف الضريبي : 11795799
الع دي  الع م غير  الجمع  محضر 

بت 8يخ 31 ين ير 2121 قر8 م  يلي :
س بقة  بصفة  الشركة  فسخ 

الوانه  ابتداء من 31 ين ير 2121.
السيد  للشركة  كمصفي  تعيين 

هش م ب لفقيه.
مقر فسخ الشركة : الرب ط اكدال 
الط بق   7 الشقة  زنقة واد زيز،   4  ،

الث لث.
ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 
 ،2121 4 م 18  التج 8ية ب لرب ط في 

تحت 8قم 114694.
434 P

STE TIRISMA
شركة مس همة
ت سيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
االس �سي  النظ م  وضع  تم  ب لرب ط، 
الخص ئص  ذات  مس همة  لشركة 

الت لية :
.TIRISMA التسمية : شركة

الشكل : شركة مس همة.
الهدف : تعدف الشركة الى :

بنظ م  املتعلقة  املش 8يع  تحقيق 
وذلك  الداخلة  ملنطقة  السقي 
ب ستعم ل التمويل املقدم من طرف 
وانخراط الفالحين والدعم  الشركة، 

املقدم من طرف الدولة.
والصي نة  املنتدب  التسيير 
والتجديد واستغالل البني ت التحتية 

الهيد8وليكية.
توفير مي ه السقي من املواد امل ئية 

ملوقع العين ت املخت 8ة.
لتسيير  اال راءات  تطبيق  ميع 
مختلف العملي ت التقنية والتج 8ية.
8صد ومراقبة  ودة مي ه السقي، 
والبني ت  الشبكة  فع لية  ومع يير 

التحتية والهيد8وكية.
الجديدة  التكنولو ية  استعم ل 
الجودة  لضم ن  الحديثة  واملعدات 
مردودية  وضم ن  للزبون  املقدمة 

تقنية لهذه الشبكة.
الوس ئل  بكل  الفالحين  ا8ش د 
مثل الحمالت التحسيسية املنتظمة 
والنشرات االخب 8ية و ميع الوس ئل 
املنفعة  على  للحصول  الفع لة 

املتب دلة.
الضرو8ية  الوس ئل  كل  تفعيل 
وضم ن  الزب ئن  احتي   ت  لتلبية 
الخدمة وتحسينه  وبن ء  استمرا8ية  

عالقة ثقة مع الزب ئن.
املدة  : 99 سنة.

قيس  اق مة   : اال تم عي  املقر 
س حة 8ابعة العدوية اكدال الرب ط.

8اسم ل الشركة : 311.111 د8هم 
 111 سهم بقيمة   3111 مقسمة الى 

د8هم للسهم الواحد.
االدا8ة : تم تعيين املسيرين االوائل 
 3 ملدة  للشركة  االس �سي  النظ م  في 

سنوات وهم الس دة :

في  املزداد  العراقي  كم ل  محمد 
1957/12/25، والق طن ب ب أطلس  
علي  بن  يوسف  سيدي  الويدان 

مراكش.
الن بي3  الجديدة  الشركة 
كم ل  محمد  السيد  يمثله   املي ه 
8اسم له   مس همة،  شركة  العراقي، 
د8هم الك ئنة ب ق مة   111.291.711
اكدال  العدوية  8ابعة  س حة  قيس 

الرب ط.
في  املزداد  العراقي  مصطفى 
1961/14/11، والق طن ب  31ش 8ع 
سوي�سي  أوف  بن  الرحم ن  عبد 

الرب ط.
في  املزداد  العراقي  يونس 
ش 8ع   7 والق طن ب   ،1962/19/27

ملن 8ة حي الهن ء الدا8البيض ء.
في  املزداد  العراقي  أمين 
 7 بفيال  والق طن    ،1961/19/25

زنقة اوالد بوزيري بئر ق سم الرب ط.
في  املزداد  العراقي  قيس 
1974/13/19، والق طن ب 19 زنقة 

ته مي ملدو8 السوي�سي الرب ط.
في  املزداد  لحب بي  الجب 8  عبد 
زنقة   19 ب  الق طن   1952/11/11

سيدي مسعود السوي�سي الرب ط.
في  املزداد  حميد  معلم 
زنقة   115 الق طن ب   1964/11/29

ف ل فلري القنيطرة.
كم ل  محمد  السيد  تعيين  وتم 
االدا8ي  للمجلس  8ئيس   العراقي 
للشركة  مديرا  معلم حميد  والسيد 
محمد  واد  السيد  تعيين  تم  كم  

الرحم ني مدقق  للحس ب ت.
االحتي طي  تكوين  بعد   : اال8ب ح 
الق نوني املنصوص عليه في الق نون 
الجمعية  تقر8  للشركة،  االس �سي 
عند  التي تخصص  الحصة  الع دية 
االقتض ء املس همين برسم الربيحة.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ي 

2121، تحت 8قم 142129.
للخالصة وااليج ز
املجلس االدا8ي

435 P
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RANIA PLAZA
SARL AU

إعالن عن تأسيس شركة
 RANIA PLAZA  : الشركة  إسم 

.SARL AU
الهدف اإل تم عي :

مقهى.
عم 8ة  محل،   : اإل تم عي  املقر 
2 يعقوب املنصو8  617 بلوك أ  امل 

الرب ط.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 

مقسمة ك لت لي :
د8هم   111 1111 حصة من فئة 

للسيد محمد اوك .
التسيير : السيد محمد اوك .

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 
.143499

436 P

CAPPUCCINO HOUSE
SARL AU

 CAPPUCCINO  : الشركة  إسم 
.HOUSE SARL AU

الهدف اإل تم عي :
مقهى.

46، ش 8ع عقبة  املقر اإل تم عي : 
شقة 8قم 2 أكدال الرب ط.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
مقسمة ك لت لي :

د8هم   111 1111 حصة من فئة 
للسيد عالل شتيوي.

التسيير : السيد عالل شتيوي.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143451
437 P

 SADIK BEAUTY & الشركة
COSMETICS CONPANY

SARL
التصفيةاالنه ئية للشركة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بت 8يخ  للشركة  الع دي  الغير 
شرك ء  قر8   ،2117 ديسمبر   14
للشركة  النه ئية  التصفية  الشركة 
 SADIK BEAUTY & COSMETICS

CONPANY من الت 8يخ أعاله.

تعيين السيدة وف ء ص دق بصفته  

مصفية للشركة.

 31  : ب  التصفية  محل  و عل 

 1 شقة  لوكيلي  احمد  موالي  ش 8ع 

حس ن الرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لرب ط تحت عدد 2417.

438 P

 CABINET TANINE

REEDUCATION
 CABINET  : الشركة  إسم 

.TANINE REEDUCATION

الهدف اإل تم عي :

الترويض الطبي.

املقر اإل تم عي : تجزئة البرنو�سي 

 3 ط بق   6 8قم  السالم شقة  إق مة 

تم 8ة.
د8هم   21.111  : 8أسم ل الشركة 

حصة من   211 مقسمة طنين نبيلة 

111 د8هم للحصة الواحدة.

التسيير : طنين نبيلة.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.129391

439 P

PRESTIGE JOB
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU

إعالن عن تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

تأسيس  تقر8   2119 ديسمبر   23

شركة ذات   PRESTIGE JOB شركة 

وحيدة  لشريكة  محدودة  مسؤولية 

تحمل  والتي  ك لت لي   خص ئصه  

الخص ئص الت لية :

الهدف اإل تم عي : 

أشغ ل مختلفة.
 111.111  : الشركة  8أسم ل 

حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

د8هم للحصة الواحدة   111.11 فئة 

الشكل الت لي :

السيدة  عالم نوال 1111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

46، ش 8ع عقبة  املقر اإل تم عي : 

العم 8ة 8قم 2 أكدال الرب ط.

املسيرة : عالم نوال.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143223

440 P

WHOLE. WORKS
 SOCIETE A RESPONSABILITE

LIMITEE AU

إعالن عن تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

تأسيس  تقر8   2121 ديسمبر   23

شركة   WHOLE. WORKS شركة 

لشريكة  محدودة  مسؤولية  ذات 

والتي  ك لت لي   خص ئصه   وحيدة 

تحمل الخص ئص الت لية :

الهدف اإل تم عي : 

أشغ ل مختلفة  وأشغ ل البن ء.

تداول.
 111.111  : الشركة  8أسم ل 

حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

د8هم للحصة الواحدة   111.11 فئة 

الشكل الت لي :

 1111 ي سين  االسعد  السيد: 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.
السي م  زنقة   : اإل تم عي  املقر 

العم 8ة 6 الشقة 3 الرب ط.

املسيرة : االسعد ي سين.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143223

441 P

 PHARMACIE RIAD
TAMSENA

شركة ذات مسؤولية محدودة 
8أسم له  : 111.111 د8هم

الع م  للجمع   محضر  بمقت�سى 
 2119 نوفمبر   5 بت 8يخ  اإلستثن ئي 

قر8ت الشركة م  يلي :
الفسخ املسبق للشركة.

اسم ء  لحب بي  السيدة  تعيين 
كمصفية للشركة.

بنفس  التصفية  مقر  تحديد 
إق مة  ت مسنة  عرسة   : العنوان 
ليال1 محل 8قم 1.ج. ا.5  يت سكن 

ت مسنة تم 8ة.
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
اإلبتدائية  املحكمة  لدى  التج 8ي 
تحت   2121 ين ير   27 بت 8يخ  بتم 8ة 

8قم 3141.
442 P

LUXAGO TRAVEL
S.A.R.L AU

املقر اإل تم عي : 8قم 1 ش 8ع 
اإل ته د بلوك ج 8قم 111حي يعقوب 

املنصو8 الرب ط
تكوين شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد
ب لرب ط  محر8  محضر  بمقت�سى 
وضع  تم   ،2121 ين ير   27 بت 8يخ 
القوانين األس سية لشركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :
الهدف :

وك لة األسف 8.
1 ش 8ع اإل ته د بلوك  املقر : 8قم 
املنصو8  يعقوب  111حي  8قم  ج 

الرب ط.
بم   امل ل  8أ1  حدد   : امل ل  8أ1 

قد8ه 111.111.11د8هم.
تدا8 الشركة من طرف   : التسيير 

السيد محسن بوالكرمة.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
السجل   2121 فبراير   11 بت 8يخ 

التج 8ي 8قم 142991.
 443 P
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BENCHRIFA TRAITEUR
SARL

R.C : N°97763

الغير  الع م  الجمع   بمقت�سى 

 2116 فبراير   11 بت 8يخ  الع دي 

تقر8إض فة النش ط الت لي إلى الهدف 

اإل تم عي :

- التج 8ة واملض 8بة.

الق نون  من   2 الفصل  تغيير 

األس �سي .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لرب ط .
للنشر والبي ن

444 P

ديوان األست ذ لحسن منقوش

املوثق ب لرب ط

ش 8ع عمر ابن الخط ب، عم 8ة 11، شقة 8قم 

6 أكدال، الرب ط

اله تف : 15.37.77.27.73

الف كس : 15.37.77.27.74

شركة سكن ه.ر.ك
ش.ذ.م.م

8أسم له  : 112.111.11 د8هم

الك ئن مقره  اإل تم عي : ب لرب ط-

أكدال، ش 8ع عقبة، 77743، 

الط بق الث ني، الشقة 8قم 4

نقل املقر اإل تم عي
األست ذ  تلق ه  عقد  بمو 3   /1

ب لرب ط  موثق  منقوش،  لحسن 

2121، تم نقل املقر  3 م 18  بت 8يخ 

ه.8.ك  سكن  لشركة  اإل تم عي 

ش 8ع   الرب ط-أكدال،  من  ش.ذ.م.م 

إلى الرب ط-  4 الشقة 8قم  األبط ل  

أكدال ش 8ع عقبة، 77743، الط بق 

الث ني، الشقة 8قم 9.

تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة   /2

م 18   4 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121، تحت 8قم 114716.
مقتطف وبي ن

األست ذ لحسن منقوش

موثق ب لرب ط

445 P

AMC CONSEILS
SARL

شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  : 111.111.11 د8هم

مقره  اإل تم عي : ش 8ع الحسن 
األول إق مة عيبودي شقة 8قم 21 

الط بق الث ني تم 8ة
تأسيس شركة

بمقت�سى العقد العرفي بت 8يخ 14 
فبراير 2119 تم وضع قوانين الشركة 

ذات املميزات الت لية :
 AMC CONSEILS  : التسمية 

.SARL
الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.
الغرض اإل تم عي بإيج ز :

استش 8ة ق نونية )نص ئح ق نونية 
و ب ئية، التدقيق(.

املدة : حددت في 99 سنة.
الحسن  ش 8ع   : اإل تم عي  املقر 
 21 8قم  عيبودي شقة  إق مة  األول 

الط بق الث ني تم 8ة.
مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 
إلى  مقسمة  د8هم   111.111.11
 111 حصة قيمة كل واحدة   1111

د8هم مقسمة على الشريك:
 511 العواطني املصطفى  السيد 

حصة.
اللطيف  عبد  بنعطوش  والسيد 

511 حصة.
تسير الشركة من طرف:   : اإلدا8ة 
والسيد  املصطفى  العواطني  السيد 

بنعطوش عبد اللطيف.
كت بة  لدى  تم  الق نوني  اإليداع 
بتم 8ة  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت 8قم   ،2119 فبراير   27 بت 8يخ 

.127513
446 P

CAFEE LAASILLE
SARL AU

شركة محدودة املسؤولية ذات 
شريك وحيد

8أسم له  : 111.111.11 د8هم 
مقره  اإل تم عي : تجزئة النصر 8قم 

211 تم 8ة
تأسيس شركة

بت 8يخ  العرفي  العقد   بمقت�سى 
قوانين  وضع  تم   2121 فبراير   21

الشركة ذات املميزات الت لية :

 CAFEE LAASILLE  : التسمية  
.SARL AU

الشكل الق نوني : شركة محدودة 
املسؤولية ذات شريك وحيد.
الغرض اإل تم عي بإيج ز :

مطعم.
ق عة الش ي.

مخبز.
املدة : حددت في 99 سنة.

النصر  تجزئة   : اإل تم عي  املقر 
8قم 211 تم 8ة.

مبلغ  في  حدد   : الرأسم ل 
إلى  مقسمة  د8هم   111.111.11
 111 حصة قيمة كل واحدة   1111
د8هم مقسمة على الشريك الوحيد 

الخ دير عبد االله.
تسير الشركة من طرف   : اإلدا8ة 

السيد الخ دير عبد االله. 
كت بة  لدى  تم  الق نوني  اإليداع 
بتم 8ة  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   ،2121 م 18   4 بت 8يخ 

.129615
447 P

 STE. FIDUCEL
SARL AU

 ADRESSE : RESIDENCE YAZAMANE III
IMM.6 APPT.4 ROUTE DE KENITRA SALE

شركة سمكال
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة سمك ل
ش.م.م.ش.و

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-
 2121 فبراير   14 بت 8يخ  ب لرب ط 
املسؤولية  ذات  شركة  إنش ء  تم 
املحدودة بشريك واحد والتي تتضمن 

املميزات الت لية :
التسمية  : شركة سمك ل.

 111.111 محدد في   : الرأ1 م ل 
ذات  حصة   1111 إلى  مجزأ  د8هم 

قيمة 111 د8هم للحصة .
 1111( بلهسك  ميلود   : الشرك ء 

حصة(.
املقر اإل تم عي : تجزأة  عفر كلم 
11 بوقن دل البراهمة طريق القنيطرة 

سال.

الهدف :
أشغ ل الرخ م والبن ء.

استيراد وتصدير.
يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 

التقييد في السجل التج 8ي.
من  تنطلق   : اإل تم عية  السنة 

ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر .
من  الشركة  تسير   : التسيير 
طرف السيد ميلود بلهسك ملدة غير 

محدودة.
-2 تم تسجيل الشركة تحت 8قم 

31253 ب ملحكمة اإلبتدائية بسال.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع 
بسال  اإلبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   27 بت 8يخ 

.34314
448 P

 STE. FIDUCEL

SARL AU

 ADRESSE : RESIDENCE YAZAMANE III

IMM.6 APPT.4 ROUTE DE KENITRA SALE

شركة هبة للرخام
ش.م.م.ش.و

تأسيس شركة هبة للرخ م
ش.م.م.ش.و

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى   1-
 2121 ين ير   23 بت 8يخ  ب لرب ط 
املسؤولية  ذات  شركة  إنش ء  تم 
املحدودة بشريك واحد والتي تتضمن 

املميزات الت لية :
التسمية  : هبة للرخ م.

 111.111 محدد في   : الرأ1 م ل 
ذات  حصة   1111 إلى  مجزأ  د8هم 

قيمة 111 د8هم للحصة .
 1111( حليمة حسوني   : الشرك ء 

حصة(.
 9.311 كلم   : اإل تم عي  املقر 
القنيطرة  طريق  لبراهمة  بوقن دل 

سال.
الهدف :

أشغ ل الرخ م والبن ء.
استيراد وتصدير.

يوم  من  تنطلق  سنة   99  : املدة 
التقييد في السجل التج 8ي.
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من  تنطلق   : اإل تم عية  السنة 
ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
غير  ملدة  حسوني  حليمة  السيدة 

محدودة.
-2 تم تسجيل الشركة تحت 8قم 
بسال. اإلبتدائية  ب ملحكمة   31197
اإليداع الق نوني لدى كت بة الضبط 
 17 ب ملحكمة اإلبتدائية بسال بت 8يخ 

فبراير 2121 تحت 8قم 34141.
449 P

 BENAMMAR PROMOTEUR
ET TOURISME

شركة ذات مسؤولية محدودة
8أسم له  يبلغ : 23.111.111 د8هم
املقر اإل تم عي: 21 زنقة مرنيسة 

السوي�سي الرب ط
إحداث فرع بمدينة تم 8ة

تبع  مل    ء في محضر الجمع الع م 
ين ير   2 بت 8يخ  املنعقد  اإلستثن ئي 

2121 تقر8 م  يلي :
بمدينة  للشركة  فرع  إحداث 
 GUY VILLE, : تم 8ة في العنوان الت لي
وذلك   HARHOURA, TEMARA
اإل تم عي  الهدف  نفس  ملم 8سة 
 BENAMMAR األم  للشركة 
 PROMOTEUR ET TOURISME

ب لرب ط.
القصري  السيدة  عينت  ولقد 

صب ح كمسيرة لهذا الفرع.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم    
 27 في  ب لرب ط  التج 8ية  املحكمة 

فبراير 2121 تحت 8قم 114633.
 وهذا بمث بة مقتطف وبي ن

450 P

SAMJI TRANS شركة
ش.م.م

أشغ ل مختلفة
ونقل البض ئع

زنقة 41 8قم 2 حي الفتح خنيفرة
نص التأسيس

 11 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 
ب ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية : 

.SAMJI TRANS التسمية : شركة
مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة.
 2 8قم   41 زنقة   : املقر اإل تم عي 

حي الفتح، خنيفرة.
الغرض :

أشغ ل مختلفة.
ونقل البض ئع.

 111.111.11 الرأسم ل : حدد في 
1111 حصة موزعة  د8هم موزع إلى 

على الشكل الت لي.
مجيد غدى 511 حصة.

السعيد   بري 511 حصة.
التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد مجيد غدى ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 
الضبط  كت بة  لدى  الق نوني 
ب ملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة بت 8يخ 
21 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/51 

السجل التج 8ي 3233.
451 P

TRADES.DT شركة
ش.م.م

تراديس د.ت
الط بق الث ني 8قم 26 زنقة 2 حي 

النج ح، خنيفرة
نص التأسيس

 12 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121 تم تأسيس شركة ذات  فبراير 
ب ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية : 
.TRADES.DT التسمية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

الث ني  الط بق   : اإل تم عي  املقر 
8قم 26 زنقة 2 حي النج ح، خنيفرة.

الغرض :
أشغ ل مختلفة.

مصمم.
 111.111.11 الرأسم ل : حدد في 
1111 حصة موزعة  د8هم موزع إلى 

على الشكل الت لي.
محمد حم 1 1111 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيد محمد حم 1 وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 

ب ملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة بت 8يخ 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/63 

السجل التج 8ي 3247.

452 P

 AFRIC NAVIGATION شركة

TECHNOLOGIY
ش.م.م

أفريك ن فيك سيون تيكنولوجي
زنقة 23 حي املسيرة السفلى، خنيفرة

نص التأسيس
 21 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم تأسيس شركة ذات   2121 ين ير 

ب ملواصف ت  محدودة  مسؤولية 

الت لية : 

 AFRIC شركة   : التسمية 

.NAVIGATION TECHNOLOGIY

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 

محدودة ذات الشريك الوحيد.
حي   23 زنقة   : اإل تم عي  املقر 

املسيرة السفلى، خنيفرة.

الغرض :

اإلستيراد والتصدير.

املواد  وصي نة  إصالح  بيع 

الطبوغرافية.

 111.111.11 الرأسم ل : حدد في 

1111 حصة موزعة  د8هم موزع إلى 

على الشكل الت لي.

غزالن علوان 1111 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيدة غزالن علوان وذلك ملدة غير 

محددة.

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 

ب ملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة بت 8يخ 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/62 

السجل التج 8ي 3245.

453 P

MEDIC-NEG شركة
ش.م.م

ميديك-نيك
دوا8 آيت امو أفو8ا8، أزيالل

نص التأسيس
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تأسيس شركة  تم   2121 فبراير   5  
ذات مسؤولية محدودة ب ملواصف ت 

الت لية : 
.MEDIC-NEG التسمية : شركة

مسؤولية  ذات  شركة   : الصفة 
محدودة.

امو  آيت  دوا8   : اإل تم عي  املقر 
أفو8ا8، أزيالل

 MARCHAND  : الغرض 
 D’APPAREILS OU DE PIECES
 DETACHEES OU ACCESSOIRES
 POUR APPAREILS DE
 RADIOLOGIE ET ELECTRICITE
.MEDICALE, RADIUMTHERAPIE

أشغ ل مختلفة.
 111.111.11 الرأسم ل : حدد في 
1111 حصة موزعة  د8هم موزع إلى 

على الشكل الت لي.
محمد بولندا 1111 حصة.

التسيير : تسيير الشركة من طرف 
السيد محمد بولندا وذلك ملدة غير 

محددة.
اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 
بت 8يخ بأزيالل  اإلبتدائية   ب ملحكمة 

 2 م 18 2121 تحت 8قم 2121/11 
السجل التج 8ي 3917.

454 P

STE. GSIE
SARL

دوا8 ايزوم كن ايت لحسن سيدي 
المين ك ف النسو8 خنيفرة

غير  ع م  محضر  مع  بمقت�سى 
تم   2121 فبراير   13 بت 8يخ  ع دي 

اتخ ذ القرا8ات الت لية:
نقل مقر الشركة من   :  1 القرا8 
إلى  النجد السيري خنيفرة  حي   117
سيدي  لحسن  ايت  ايزوم كن  دوا8 

المين ك ف النسو8 خنيفرة.
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: التشطي3 على نش ط  القرا8 2 
استيراد وتصدير.

إض فة نش ط ب ئع مواد البن ء.
اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 
ب ملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة بت 8يخ 
 43 8قم  تحت   2121 فبراير   17

السجل التج 8ي 2921.
455 P

STE. BROTRADE
SARL

نقل البض ئع
مف وضة

أشغ ل محتلفة
8قم 16 مراب 8قم 1 ملغ 8ي حي 

النسيم خنيفرة
غير  ا تم ع  محضر  بمقت�سى 
تم   2121 فبراير   11 بت 8يخ  ع دي 

اتخ ذ القرا8ات الت لية:
511 حصة من  : تفويت   1 القرا8 
اسم عيلي  شريف  السيد  حصص 
ابراهيم  محمد  السيد  لف ئدة 

ابويعقوب.
محمد  السيد  تعيين   :  2 القرا8 
ابراهيم  محمد  والسيد  اسم عيلي 
وذلك  للشركة  مسيرين  ابويعقوب 

ملدة غير محددة.
القرا8 3 : تغيير مقر الشركة من 
النج ح، خنيفرة  2 حي  1 8قم  زنقة 
إلى 8قم 16 مراب 8قم 1 ملغ 8ي حي 

النسيم، خنيفرة.
اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 
الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 
ب ملحكمة اإلبتدائية بخنيفرة بت 8يخ 
27 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/59 

السجل التج 8ي 2915.
456 P

STE. CENTRE HAMDIOUI
SARL AU

استغالل مقلع.
ب ئع مواد البن ء

8قم 19 زنقة 1 حي اس ك  خنيفرة
غير  ا تم ع  محضر  بمقت�سى 
ع دي بت 8يخ 15 ين ير 2121 تم اتخ ذ 

القرا8 الت لي :

القرا8 1 : التشطي3 على األنشطة 

الت لية :

نقل اإل8س لي ت.

وكيل استخالص فواتير الكهرب ء.

القرا8 2 :

إض فة األنشطة الت لية :

استغالل مقلع.

ب ئع مواد البن ء.

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 

بت 8يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/61 

السجل التج 8ي 2141.

457 P

HYDRO TECA شركة
ش.م.م

مكت3 الد8اس ت وأشغ ل مختلفة 

ومف وضة
زنقة 6 8قم 12 حي اسك  خنيفرة

غير  ا تم ع  محضر  بمقت�سى 

تم   2121 فبراير   13 بت 8يخ  ع دي 

اتخ ذ القرا8ات الت لية:

511 حصة من  : تفويت   1 القرا8 
كراوي  إسم عيل  السيد  حصص 

لف ئدة  للحصة  د8هم   111 بقيمة 

يصبح  لكي  امصدق  ايوب  السيد 
8أسم ل الشركة موزع ك آلتي :

 محمد امصدق 511 حصة.

أيوب امصدق 511 حصة.
إستق لة السيد إسم عيل كراوي 

وتعيين  للشركة  كمسير  منصبه  من 

السيد محمد امصدق والسيد أيوب 

امصدق مسيران للشركة.

القرا8 2 : 

إض فة نش ط.

مف وضة.

اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

الق نوني للشركة لدى كت بة الضبط 

بت 8يخ  بخنيفرة  اإلبتدائية  ب ملحكمة 

 2121/66 2121 تحت 8قم  3 م 18 

السجل التج 8ي 2715.

458 P

PRO FACADE GROUPE
SARL

تأسيس شركة محدودة املسؤولية
 21 بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ   -I
صي غة  تمت  ب لرب ط،   2121 ين ير 
التأسي�سي لشركة محدودة  الق نون 

املسؤولية له  الخص ئص الت لية :
 PRO FACADE  : التسمية 

.GROUPE
الهدف :تقوم الشركة ب ملغرب كم  

ب لخ 8ج، ب ألنشطة الت لية:
املب ني  وا ه ت  وتزيين  إصالح 

ب ملونوكوش والب سط .
تنظيف الوا ه ت.

أشغ ل منع التسرب.
املونوكوش  منتو  ت  بيع  ميع 

والب سط .
املقر اإل تم عي : 8قم 117 املغرب 

العربي د القنيطرة.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيس الشركة.
الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 

في مبلغ 91.111 د8هم.
الشركة  تسيير  عهد   : اإلدا8ة 
غير  ملدة  وذلك  اغزالة  مه   للسيدة 

محدودة.
من ف تح ين ير إلى    : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر.
اإليداع الق نوني وتسجيل   تم    II
الشركة ب لسجل التج 8ي  للمحكمة 
اإلبتدائية ب لقنيطرة بت 8يخ 27 فبراير 

2121 تحت 8قم 54419.
459 P

STE TAZROUTE MINE
شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  : 6.111.111.11 د8هم
مقره  اإل تم عي : 32/ب ملتقى 

ش 8ع ف ل والد عومير وزنقة واد بهث 
الط بق الث ني والث لث أكدال الرب ط 

تفويت حصص الشركة
وتعيين مسير  ديد

بت 8يخ  عرفي  بمقت�سى محضر  أ- 
26 ديسمبر 2119 تقر8 م  يلي :

لشركة  حصة   55125 -تفويت 
للسيدة  حصة  و25  م نيس  لوبيس 
أز8وال لف ئدة السيد بنص لح  سن ء 
الوطنية  للبط قة  الح مل  الحسن 

.J17713 8قم
تغيير الصفة الق نونية للشركة   -
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد.
الحسن  بنص لح  السيد  تعيين   -
مسير للشركة ملدة غير محدودة وإبراء 
من  الفهري  الف �سي  أحمد  السيد 

مه مه كمسير س بق للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   ب- 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
عدد  تحت   2121 فبراير   11 بت 8يخ 
التج 8ي  السجل  و8قم   114473

.99919
للخالصة والتذكير

التسيير

460 P

AFAQ EXCELLENCE PRIVE
SARL AU

تأسيس شركة
محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة  تأسيس  تم  قد  ب لرب ط 
محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد 

والتي تحمل الخص ئص الت لية :
 AFAQ EXCELLENCE  : التسمية 

.PRIVE
الصفة الق نونية : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
الهدف اإل تم عي :

مج ل  في  ودعم  استش 8ات 
التد8ي3.

مكت3 الد8اسة.
هندسة التد8ي3.

 11.111.11  : الشركة  8أسم ل 
د8هم.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 
التأسيس النه ئي.

ش 8ع   15 8قم   : اإل تم عي  املقر 
األبط ل شقة 4 أكدال الرب ط.

التسيير : غولي زكري ء.
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اإليداع  تم    : الق نوني  اإليداع 

لدى   التج 8ي  ب لسجل   الق نوني 

 6 يوم  ب لرب ط  التج 8ية  املحكمة 

السجل  8قم  تحت   2121 فبراير 

التج 8ي 142771.

461 P

ILHAM BEAUTE

ش.م.م لشريك واحد

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121/12/19 بت 8يخ  ب لرب ط 

 2121/12/21 في  ب لرب ط  واملسجل 

لشركة  األس �سي  الق نون  إنش ء  تم 

بشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

واحد، له  املميزات الت لية :

إله م   : الشريك الوحيدة السيدة 

السلم ني.

 ILHAM BEAUTE  : التسمية 

ش.م.م لشريك واحد.

ص لون لحالقة   : غرض الشركة 

الر  ل والتجميل.

حي   1 8قم  محل   : الرئي�سي  املقر 

النهضة 1 إض في 8قم 47 - الرب ط.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسه .

في  حدد   : الشركة  8أسم ل 

 1111 إلى  مقسم   د8هم   111.111

د8هم،  ميع   111 بقيمة  حصة 

هذه األسهم في حوزة السيدة إله م 

السلم ني.

إدا8ي   مسيرة  الشركة   : التسيير 

وملدة غير محددة من طرف السيدة 

إله م السلم ني كمسيرة وحيدة.

السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تسجيل  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لرب ط  التج 8ي  ب لسجل  الشركة 

السجل  8قم   2121 م 18   5 يوم 

التج 8ي 143629.

462 P

DELICE AIDA
ش.م.م

تأسيس شركة
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   2121/11/17 بت 8يخ  ب لرب ط 
إنش ء الق نون األس �سي لشركة ذات 
املميزات  له   املحدودة،  املسؤولية 

الت لية :
الشرك ء : 

- عيدة ف كي.
- حي ة بنشو8.

التسمية : DELICE AIDA ش.م.م.
غرض الشركة : للشركة نش ط ت 

متعددة تتمثل في :
- مخبزة وبيع الحلوي ت.

- ممون.
حي   2 8قم  محل   : الرئي�سي  املقر 

النهضة 1 إض في 8قم 47 - الرب ط.
مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم تأسيسه .
في  حدد   : الشركة  8أسم ل 
 1111 إلى  مقسم   د8هم   111.111
للحصة،  د8هم   111 بقيمة  حصة 

 ميع هذه األسهم في حوزة :
-  عيدة ف كي : 511 حصة.

- حي ة بنشو8 : 511 حصة.
إدا8ي   مسيرة  الشركة   : التسيير 
عيدة  من طرف   محددة  غير  وملدة 

ف كي و حي ة بنشو8.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تسجيل  تم   : الق نوني  اإليداع 
ب لرب ط  التج 8ي  ب لسجل  الشركة 
السجل  8قم   2121/13/15 يوم 

التج 8ي 143627.
463 P

PROXAL
SARL

8أسم له  : 111.111 د8هم.
املقر اال تم عي : حي الوف ق 8قم 

3431 - تم 8ة.
تفويت حصص

ب مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
بت 8يخ ومسجل   ،2121 فبراير   3   
تفويت تم   2121 فبراير   11  

 331 حصة التي ك نت في ملك السيدة 

صف ء بهيج الح ملة للبط قة الوطنية 
السيد مستقيم  إلى   A375196 8قم 

ع دل الح مل البط قة الوطنية 8قم 

وأصبحت أسهم الشركة   A329157

مقسمة ك لت لي :

 : املرتجي  سلم ن  محمد  السيد 

341 حصة.

 331  : مستقيم  ع دل  السيد 

حصة.

 331  : بنعي�سى  أشرف  السيد 

حصة.

بهذا أصبحت الشركة مسيرة من 

تم  ع دل،  مستقيم  السيد  طرف 

اإليداع الق نوني بكت بة الضبط لدى 

 27 املحكمة التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 
فبراير 2121 8قم اإليداع 114621.

464 P

SOCIETE BIMA GARD
SARL

 : للشركة  الق نونية  االسم 

.SOCIETE BIMA GARD SARL

عرفي  أو  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

 2121/12/19 مؤ8خ في تم 8ة بت 8يخ 

قد تم تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة.

الهدف اال تم عي : الحراسة.
 111.111  : الشركة  8أسم ل 

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم للحصة الواحدة.

 : سعيداني  املجيد  عبد  السيد 

511 حصة.

 511  : العب �سي  سعيد  السيد 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.
 5 مجموعة  الخير  8ي ض   : املقر 

عم 8ة 1 شقة 11 - تم 8ة.

املسير : السيد سعيد العب �سي.
 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.129617

465 P

 SOCIETE SAID FRERES

D’ATLAS
SARL AU

فسخ الشركة
القرا8ات  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئية للشريك الوحيد املنعقد 

تم  والذي   2121/11/15 بت 8يخ 

تسجيله بت 8يخ 2121/12/25 لشركة 

 SOCIETE SAID FRERES D’ATLAS

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

8أسم له   وحيد  بشريك  محدودة 

اال تم عي  ومقره   د8هم   211.111
: 8قم 61 زنقة ب تريس لومنب  - از8و.

تقر8 م  يلي :

من  الفسخ املبكر للشركة ابتداء 

يوم 2121/12/25.

8شيد  س عيد  السيد  تعيين 

لتصفية الشركة املفسوخة.

تم تعيين املقر لفسخ الشركة في 
61 زنقة ب تريس  : 8قم  العنوان اآلتي 

لومنب  از8و.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

ب ز8و  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ 2121/12/15 تحت 8قم ........

السجل التج 8ي 541.

466 P

SOCIETE SLAH PROFILE
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد.

في  مؤ8خ  عرفي  لعقد  تبع  

في  بأز8و  مسجل   2121/12/24
الق نون  وضع  تم   2121/12/25

محدودة  لشركة  التأسي�سي 

الوحيد  الشريك  ىذات  املسؤولية 

ذات الخ صي ت الت لية :

الشركة  تأخذ   : التسمية 

.SOCIETE SLAH PROFILE

الهدف : شركة محدودة املسؤولية 

ذات الشريك الوحيد.

سلع  في  ت  ر  تج 8ة،   : الهدف 

والز  ج،  للصدأ  املق وم  الفوالذ 

االستيراد والتصدير.
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املقر  يقع   : اال تم عي  املقر 

الط بق   : في  للشركة  اال تم عي 

األ8�سي 8قم 319 زنقة 4 - حي النج ح 

از8و.

املدة : حددت مدة الشركة في 99 

سنة.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

1111 حصة من  د8هم مقسمة على 

الواحدة،  للحصة  د8هم   111 قيمة 

قدمت  نقدية  حصص  كله   وتمثل 

اصالح عبد   : إلى الشركة من طرف 

اللطيف : 1111 حصة.

املجموع : 1111 حصة.

: عيت بمقت�سى الق نون  التسيير 

غير  ملدة  مسير  للشركة  األس س ي 

محدودة السيد اصالح عبد اللطيف 

الوطينة  التعريف  لبط قة  الح مل 

.UA65235 8قم

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

بأز8و  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 ،11 2121/12/15 تحت 8قم  بت 8يخ 

تحت 8قم السجل التج 8ي 1273.

467 P

SOCIETE RIADSHOP
SARL

فسخ الشركة.
القرا8ات  محضر  بمقت�سى 

بت 8يخ  املنعقد  للشريك  االستثن ئية 

تسجيله  تم  والذي   2119/12/16

لشركة   2119/12/31 بت 8يخ 

شركة   SAID RIADSHOP SARL

8أسم له   محدودة  مسؤولية  ذات 

111.111  د8هم ومقره  اال تم عي : 

8قم 71 حي الري ض - افران.

وبعد  الشركة  مسير  لوف ة  نظرا 

إعالم الو8اثة قر8 الو8ثة األتى ذكر 

الح ملة  سعيدة  م مو  أسم ؤهم 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

الح مل  املهدي  العلمي   ،D13239

8قم  الوطينة  التعريف  لبط قة 

الح مل بكر  أب  العلمي   ،DB6780ّ

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة   

العلمي ابتس م الح ملة   ،DB11317

8قم  الوطني  التعريف  لبط قة 

الح ملة  مريم  العلمي   ،DB4211

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

DB13192 م يلي :

من  الفسخ املبكر للشركة ابتداء 

يوم 2119/12/31.

سعيدة  م مو  السيدة  تعيين 

لتصفية الشركة املفسوخة.

تم تعيين املقر لفسخ الشركة في 

حي الري ض   71 8قم   : العنوان اآلتي 

افران.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج 8ية بمكن 1 

8قم35  تحت   2121/11/15 بت 8يخ 

تحت السجل التج 8ي 22999.
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 SOCIETE LA FERME

KOBLIANSKY
SARL AU

8أسم له  : 111.111 د8هم.

مقره  اال تم عي : 8قم 32 الط بق 

 - أز8و  الث ني  الحسن  ش 8ع  الث لث 

8قم السجل التج 8ي 951.

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

ين ير   2 الغير الع دي املنعقد بت 8يخ 

ين ير   7 واملسجل بأز8و بت 8يخ   2121

2121 قر8 الشريك الوحيد م  يلي :

تغيير مقر الشركة.

 تم تغيير مقر وعنوان الشركة من :

ش 8ع  الث لث  الط بق   32 8قم  8قم 

بن  أ8ض   : إلى  أز8و  الث ني  الحسن 

مو�سى أيت ب سوا أيت عبدي ميدلت 

اتز8.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية بميدلت 

 26 2121 تحت 8قم  21 ين ير  بت 8يخ 

8قم السجل التج 8ي 2319.
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 SOCIETE TRANSPORT

LBATIWI D’ATLAS
8أسم له  : 111.111 د8هم.

مقره  اال تم عي : 8قم 252 تجزءة 

النخيل أز8و.
8قم السجل التج 8ي 465.

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

بت 8يخ  املنعقد  الع دي  الغير 

تسجيله  تم  الذي   ،2119/12/27

الشرك ء  اتفق   2119/12/31 بت 8يخ 

على القرا8ات اآلتية :

بيع األسهم : تم البيع الكلي ألسهم 

الشرك ء اآلتي ذكر أسم ؤهم :

الح ملة  حليمة  فرحي  السيدة 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
السيد محمد البطيوي   ،D211657

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
البطيوي  السيدة   ،DA21373 8قم 

التعريف  لبط قة  الح ملة  لطيفة 

السيدة   ،DA214151 الوطنية 8قم 

لبط قة  الح ملة  خديجة  البطيوي 

 ،D219516 8قم  الوطنية  التعريف 

الح ملة  ف طمة  البطيوي  السيدة 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

البطيوي نزهة  السيدة   ،D116192

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
السيد  وو8ثة   ،DA11315 8قم 

في  واملتمثل  العزيز  عبد  البطيوي 

زو ته السيدة مزوز 8حمة الح ملة 

8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

عبد  البطيوي  وولديه    DA31219

التعريف  لبط قة  الح مل  الصمد 
والبطيوي   ،DA77454 الوطنية 8قم 

التعريف  لبط قة  الح مل  حمزة 

بيعت   ،DA91192 8قم  الوطنية 

األسهم للسيد البطيوي عبد الق د8 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
.D215162 8قم

النظ م   6 امل دة  وهكذا أصبحت 

 : الداخلي للشركة على النحو الت لي 

الرأسم ل اال تم عي للشركة محدد 

 1111( د8هم   111.111 قيمة  في 

حصة( مقسمة على النحو اآلتي :

الق د8  عبد  البطيوي  السيد 
1111 سهم بمقدا8 111.111 د8هم.

ت خذ  الشركة  أصبحت  وقد 
ذات  لشركة  الق نوني  الشكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 
السيد  الشركة  كم  عينت  الوحيد، 
البطيوي عبد الق د8، ص ح3 بط قة 
 D215162 8قم  الوطنية  التعريف 
مسيرا وحيدا للشركة وذلك إلى أ ل 

غير محدد.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
ب ز8و  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
 1 8قم  تحت   2121/11/11 بت 8يخ 

8قم السجل التج 8ي 465.
470 P

ASSIARIF
SARL

بمقت�سى عقد مؤ8خ في الرب ط، 
شرك ء  قر8   ،2119/12/11 بت 8يخ 
محدودة  شركة   ASSIARIF شركة 

املسؤولية م  يلي :
تعيير املقر اال تم عي : من الرب ط 
 -  4 شقة  األبط ل  ش 8ع   15 8قم 
8قم   4 د   1 أكدال إلى سال مجموعة 

16 ت بريكت - سال.
تحيين الق نون األس �سي.

ب ملحكمة  تم  الق نوني  اإليداع 
التج 8ية ب لرب ط يوم 6 فبراير 2121 

تحت الرقم 114291.
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شركة بوخالدي لتوزيع لحوم 
الديك الرومي

ش.م.م
 بشريك وحيد

برأسم ل 111.111 د8هم.
املحل 8قم 6، عم 8ة ب 22، البست ن 

2، ويسالن، مكن 1.
املؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم   ،2121/12/12 بت 8يخ  بمكن 1 
ذات  لشركة  اس �سي  ق نون  وضع 
وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية :
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التسمية : شركة بوخ لدي لتوزيع 

لحوم الديك الرومي ش.م.م بشريك 

وحيد.

الهدف اال تم عي : املت  رة.

 ،6 8قم  املحل   : اال تم عي  املقر 

ويسالن،  البست ن2،   ،22 ب  عم 8ة 

مكن 1.

الرأسم ل : 111.111 د8هم.

الشركة  تسيير  أسند   : التسيير 

الح مل  بوخ لدي،  محمد  لسيد 

دال  8قم  الوطنية  التعريف  لبك قة 

.412251

في  تسيير  مدة  حددت   : املدة 

تسجيله   ت 8يخ  من  ابتداء  سنة   99

ب لسجل التج 8ي.

اإليداع : تم االيداع الق نوني لدى 

ف 1  لجهة  الجهوي إلستثم 8  املركز 

مكن 1 بت 8يخ 2121/13/12.

السجل التج 8ي : 49513.
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شركة بيرفيكت كيني
ش.م.م

 بشريك وحيد

برأسم ل 111.111 د8هم.

إق مة وليلي، عم 8ة أ 2، الشقة 37، 

سيدي سعيد، مكن 1.

املؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم   ،2121 فبراير   7 بمكن 1 بت 8يخ 

ذات  لشركة  أس �سي  ق نون  وضع 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات الخص ئص الت لية :

بيرفيكت كيني ش.م.م    : التسمية 

بشريك وحيد.

مواد  بيع   : اال تم عي  الهدف 

التجميل.

وليلي،  إق مة   : اال تم عي  املقر 

عم 8ة أ 2، الشقة 37، سيدي سعيد، 

مكن 1.

الرأسم ل : 111.111 د8هم.

الشركة  تسيير  أسند   : التسيير 

الح ملة  الديو8ي،  ليلى  لسيدة 

دال  8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.693313

في  التسيير  مدة  حددت   : املدة 
تسجيله   ت 8يخ  من  ابتداء  سنة   99

ب لسجل التج 8ي.
اإليداع : تم االيداع الق نوني لدى 
ف 1  لجهة  الجهوي إلستثم 8  املركز 

مكن 1 بت 8يخ 2121/12/26.

السجل التج 8ي : 49461.
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 YAICHE TRAVAUX شركة
DIVERS
ش.م.م

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 YAICHE لشركة  االستثن ئي 
بت 8يخ  ش.م.م   TRAVAUX DIVERS
فقد  الشركة  بمقر   ،2121/11/11

تقر8 م  يلي :
ا تم عية  حصة   511 تفويت 
الح مل  السيد علي بوح يك  بحوزة 
8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
يعيش  الجياللي  للسيد   U77216
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.UC9551 8قم
استق لة السيد عبد علي بوح يك 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

8قم U77216 من تسيير الشركة.
للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 
إلى  املسؤولية  محدودة  شركة  من 
بشريك  املسؤولية  محدودة  شركة 

وحيد.
األس �سي  الق نون  صي غة  إع دة 

للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت   2121/12/27 بمكن 1 بت 8يخ 

8قم 997.
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TRANSPORT ERRAHALIA
املقر اال تم عي : املسيرة 1 ب عم 8ة 

الحوز ج.
8قم 12 - مراكش.

8أسم ل الشركة 11.111 د8هم.
تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة بشريك واحد.
بتأسيس  عرفي  عقد  بمقت�سى 
شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك 
 ،2119/11/27 بت 8يخ  املؤ8خ  واحد 
بمراكش بمث بة الق نون شركة ذات 
مميزاته   واحد  بشريك   مسؤولية 

كم  يلي :

 TRANSPORT  : الشركة  اسم 

شركة ذات مسؤولية   ERRAHALIA

محدودة بشريك واحد.

غرض الشركة : نقل البض ئع.

1 ب عم 8ة  : املسيرة  مقر الشركة 

الحوز ج 8قم 12 - مراكش.

مدة الشركة : 99 سنة ابتداء من 

يوم الت سيس.

حدد  حدد:  الشركة  8أسم ل 

د8هم   11.111 في  الشركة  8أسم ل 

111 د8هم  111 من فئة  مقسم على 

للواحدة وهذه الحصص موزعة على 

الشكل الت لي : 

 111  : ابراهيم  العيبود  السيد 

حصة.

املجموع : 111 حصة.

السيد  تعيين  ثم  الشركة  مسير 

الوحيد  املسير  ابراهيم  العيبود 

لشركة ملدة غير محددة.

الق نوني  اإليداع  ثم   : اإليداع 

بكت بة الضبط لدى املحكمة التج 8ية 

تحت   2119/11/31 بمراكش بت 8يخ 

8قم 111447.
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 SOCIETE IAS AUTO

SERVICE
SARL AU

.Au capital social : 100.000 dhs

 Siège social : Dr. dartaleb sidi

dahmane

Taroudant

بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

الشركة  تأسست   2121/11/12

ذات  واحد  بشريك  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

اسم  الشركة  تحمل   : التسمية 

 SOCIETE IAS AUTO SERVICE  :

مسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

محدودة بشريك واحد.

املوضوع : الشركة له  كهدف.

- شراء وبيع السي 8ات واآلالت.

وتفريغ  غسيل  و8شة  تشغيل   -

وتشحيم لجميع املركب ت واآلالت.

وإصالح  صي نة  تشغيل   -

ميك نيكي، و8شة إصالح تعمل ب لهواء 

املضغوط والطالء، فضال عن  ميع 

العملي ت التي تقع في مج ل صي نة 

املركب ت والسي 8ات ؛

- بيع أ زاء السي 8ات.

- بيع أ راء السي 8ات.

- النقل واللو يستيك.

العملي ت،  ع مة  ميع  بصفة 

املنقولة  الصن عية،  التج 8ية، 

مب شرة  بصفة  املتعلقة  والعق 8ية 

ألي  أو  املذكو8  اال تم عي  ب لهدف 

هدف مم ثل أو مش به والتي بإمك نه  

الشركة  تطويرنش ط  في  تس هم  أن 

بأي شكل و لحس به .

املقر  يو د   : اال تم عي  املقر 

دوا8 دا8 الط ل3 سيدي   : اال تم عي 

دحم ن - ت 8ودانت.

املدة : مدة الشركة محددة في 99 

سنة ابتداء من يوم التأسيس.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم   111.111 اال تم عي محدد في 

فئة  من  حصة   1111 على  مقسمة 

111 د8هم للواحدة.

الشرك ء : السيد ع دل الست تي.

ويسيره   الشركة  يدير   : اإلدا8ة 

السيد : ع دل الست تي.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية في ف تح ين ير لتنتهي في 31 

ديسمبر.

الق نوني  لإلحتي ط   5%  : األ8ب ح 

لقرا8  تبع   يض ف  أو  يوزع  والب قي 

الشرك ء.

لقد تم اإليداع الق نوني   : الوضع 

بت 8ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 2121/11/31 تحت 8قم 57.

تم التسجيل في السجل التج 8ي 

بت 8ودانت  االبتدائية  املحكمة  لدى 

يوم 2121/12/21 تحت 8قم 6615.

476 P
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STE DROGUERIE MAN-

GOR
SARL

AU CAPITAL SOCIAL : 600.000

Au siège social : BD.20 Août lot 

ben kirane - Taroudant.

RC N° 667 - Tribunal de 1er 

instance de Taroudant.

بمقت�سى الجمع الع م االستن ئي 

2121/11/13 للشرك ء شركة  بت 8يخ 

شركة   DROGUERIE MAN -GOR

ذات مسؤولية محدودة.

تقر8 م  يلي :

 21 ش 8ع  من  الشركة  مقر  نقل 

أغسطس تجزئة بن كيران ت 8ودانت 

إلى فرع الشركة بعنوان ش 8ع ابراهيم 

الروداني ب ب لخميس - ت 8ودانت.

4 من  - وتم بذلك تعديل الفصل 

الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم  بت 8ودانت  االبتدائية 

2121/12/13 تحت 8قم 62.

477 P

STE LEVEL ENTREPRISE
SARL

ب لرب ط  مؤ8خ  محضر  بمقت�سى 

تم تغيير بعض   2119/12/11 بت 8يخ 

قوانين الشركة وحدد م  يلي :

الشركة  من  حصة   451 بيع   -

 Mr د8هم إلى   45.111 والتي تقد8 ب 

.LOPEMBA DIEMA

 Mme BOUNGOU BIBI - Mme

 ZOUANDA TSOKO MARIETTE -

.Nicolas

نظ م  تركي3  نش ط  إض فة   -

األمن )ك ميرا مراقبة(.

تغيير الشكل الق نوني من شركة 

الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد إلى شركة محدودة املسؤولية.

تدا8 الشركة من طرف   : التسيير 

 MALOUENDE السيد  املسيرين 

JOSEPH ZOE ملدة غير محددة.

بكت بة  تم   : الق نوني  لإليداع 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
 : 8قم  تحت   2121/12/26 بت 8يخ 

.D 114613
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اإلفريقية للخبرة في املح سبة
تجزئة ال كولين II 8قم 11

طريق املط 8، سيدي معروف
الدا8 البيض ء

سيكما تكنولوجيا
SIGMA TECHNOLOGIES
تمديد املوضوع اال تم عي

االستثن ئية  الع مة  الجمعية 
املجتمعة في 14 ين ير 2121، من طرف 
تكنولو ي   سيكم   الشركة  شرك ء 
 SIGMA TECHNOLOGIES

وب لخصوص :
قر8ت تمديد املوضوع اال تم عي 

إلى العملي ت الت لية :
الشبكة  على  البرامج  بت 

.(web tv( )العنكبوتية )وي3 تيفي
2 من  قر8ت ب لت لي، تعديل امل دة 

النظ م األس �سي، وتحديثه ؛
للنظ م  الجديد  النص  اعتم د 

األس �سي.
أنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت   2121 فبراير   12 في  البيض ء 

8قم 731464.
بمث بة مقتطف وبي ن

مجلس اإلدا8ة
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اإلفريقية للخبرة في املح سبة
تجزئة ال كولين II 8قم 11

طريق املط 8، سيدي معروف
الدا8 البيض ء

أفريق لوفاج )الرفع االفريقي( 
AFRIQUE LEVAGE

تمديد املوضوع اال تم عي
وإع دة صي غة النظ م األس �سي

توصي ته   في  الوحيد  الشريك 
االستثن ئية بت 8يخ 29 أكتوبر 2119، 

قر8 على الخصوص :
املوضوع  صي غة  تصبح  أن 

اال تم عي للشركة كم  يلي :

والتجميع  املن ولة  أعم ل   ميع 
الوس ئل،  بجميع  والرفع  والتفكيك 
ونقل  املتحركة  أو  الث بتة  واآللي ت 
وكذلك  الثقيلة  والطرود  البض ئع 

 ميع اإلصالح ت امليك نيكية ؛
الخ ص حس به  على   االستغالل 
املعدات  لجميع  الغير  لحس ب  أو 

وآلي ت أو8اش األشغ ل الكبرى ؛
3 من النظ م  تعديل ب لت لي امل دة 

األس �سي ؛
تذكير بأن الرأ1 امل ل اال تم عي 
د8هم مقسمة إلى   3.111.111 يفوق 
في  كله   ا تم عية  حصة   31.111
افرسيون  م يو8  »برادو  شركة  ملك 

.Prado Mayor Inversiones.S.L
املختلفة  التعديالت  نتيجة  قر8، 
التي حدثت خالل الحي ة اال تم عية 
النظ م  صي غة  إع دة  لشركة، 
األس �سي دون أن تؤدي ذلك إلى إنش ء  

ك ئن معنوي  ديد.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  أنجز 
الضبط للمحكمة التج 8ية بطنجة، 
8قم  تحت   2121 ين ير   13 في 

.229.473
بمث بة مقتطف وبي ن

الهيئة املسيرة

480 P

اإلفريقية للخبرة في املح سبة
تجزئة ال كولين II 8قم 11

طريق املط 8، سيدي معروف
الدا8 البيض ء

هيدونيا
التصفية

الشريك الوحيد لشركة هيدوني  
في قرا8ه املؤ8خ في 31 ديسمبر 2119 

وب لخصوص :
املصفي  تقرير  على  املص دقة 
وكذا  التصفية  بعملي ت  املتعلق 
8صيد  عن  الن تج  النه ئي،  الحس ب 
األصول  تسوية حس ب ت  بعد  صفر 

والخصوم ؛
إبراء املصفي عن تسييره ؛

لتصفية  النه ئي  ب إلغالق  إعالن 
يتوقف  حيث  »هيدوني «  الشركة 

الك ئن املعنوي عن الو ود.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  أنجز 
ب لدا8  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 
تحت   2121 فبراير   11 في  البيض ء، 

8قم 731.132.
بمث بة مقتطف وبي ن

الهيئة املسيرة

481 P

اإلفريقية للخبرة في املح سبة
تجزئة ال كولين II 8قم 11

طريق املط 8، سيدي معروف
الدا8 البيض ء

أفريق لوفاج )الرفع االفريقي( 
AFRIQUE LEVAGE
تمديد والية املسير

»أفريق  لشركة  الوحيد  الشريك 
 AFRIQUE )الرفع االفريقي(  لوف ج« 
LEVAGE في قرا8ته لـ 21 يونيو 2119 
قر8 تمديد والية املسير السيد  يلدو 
سنوات  ثالثة  لفترة  ك ست ن   ألدو 
الع دي  الع م  الجمع  يوم  تنتهي 
حس ب ت  في  سينظر  الذي  السنوي 
ديسمبر   31 السنة امل لية املنتهية في 

.2121
بكت بة  الق نوني  اإليداع  أنجز 
الضبط للمحكمة التج 8ية بطنجة، 
8قم  تحت   2121 ين ير   11 في 

.229.472
بمث بة مقتطف وبي ن

الهيئة املسيرة

482 P

اإلفريقية للخبرة في املح سبة
تجزئة ال كولين II 8قم 11

طريق املط 8، سيدي معروف
الدا8 البيض ء

سومافيل - انجونهاريا وأوبرا1 
فيروفياريا1

 SOMAFEL - ENGENHARIA E
OBRAS FERROVIARIAS

تعيين
للشركة  اإلدا8ي  املجلس  قر8 
انجونه 8ي    - »سوم فيل  املسم ة 
 SOMAVEL »1 وأوبرا1 فيروفي 8ي

 ENGENHARIA E OBRAS  -
مس همة  شركة   FERROVIARIAS
8أسم له  واحد وعشرون مليون أو8و، 
مقره  اال تم عي ك ئن بيو8طوس لفو



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   355(

الكو1  )البرتغ ل،   2741/264
ا تم عه  في   ،1 اديقسيو  ب 8ك، 
تعيين   ،2119 م ي   29 بت 8يخ 
ق نونين  وممثلين  مد8اء  بصفتهم 
لفرع املغربي، »سوم فيل - انجونه 8ي  
 SOMAVEL فيروفري 1   وأوبرا1 
 ENGENHARIA E OBRAS  -
السيد  وا8  أي   FERROVIARIAS
8وي  والسيد  لو8ونكو  و8ج  بولو 
تنتهي  ملدة  كوسط   لوبيز  بد8و 

صالحيته  في 31 يونيو 2123.
أنجز اإليداع الق نوني لدى كت بة 
ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت   2121 فبراير   12 في  البيض ء 

8قم 731461.
بمث بة مقتطف وبي ن

الفرع

483 P

اإلفريقية للخبرة في املح سبة
تجزئة ال كولين II 8قم 11

طريق املط 8، سيدي معروف

الدا8 البيض ء

سطوري بوكس ش.م.م
STORY BOX  SARL

تغيير التسمية اال تم عية
االستثن ئية  الع مة  الجمعية 
 2119 ديسمبر   2 في  املجتمعة 

وب لخصوص : 
قر8ت تغيير التسمية اال تم عية 

التي أصبحت ك لت لي :
.ZA3MATV زعمة تيفي

من   2 الفصل  ب لت لي  وتعديل 
النظ م األس �سي.

قر8ت، نتيجة التعديالت املختلفة 
التي حدثت خالل الحي ة اال تم عية 
إصالح  في  قدم   امل�سي  للشركة، 
النظ م األس �سي دون أن يؤدي ذلك 

إلى إنش ء ك ئن معنوي   ديد.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  أنجز 
ب لدا8  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 
تحت   2121 فبراير   11 في  البيض ء، 

8قم 731.222.
بمث بة مقتطف وبي ن

الهيئة املسيرة

484 P

Ste Financial Coach

 Rès,  Aida Appt 12 - 3ème étage, Rue Safi

- Meknès

 RESTAURANT

M’HAMMEDIA
إعالن حر لعقد تسيير حر 

ألصل تج 8ي

مؤ8خ  مح مي  عقد  بمقت�سى 

امل لك ن  بين   2119 نوفمبر  ف تح  في 

السيد محسن محمدي 8قم السجل 

للبط قة  الح مل   67414 التج ي 

الوطنية 8قم د 351551.

الح مل  مح مدي  عزوز  والسيد 

 11351 د  8قم  الوطنية  للبط قة 

8قم  التج 8ي  ب لسجل  املسجل 

22136 ب ملحكمة التج 8ية ملكن 1.

تم االتف ق والترا�سي بإبرام عقد 

مطعم  التج 8ي  لألصل  حر  تسيير 

ش 8ع  بمكن 1  الك ئن  املحمدية 

املدينة   23 8قم  الخ مس  محمد 

الجديدة.

املذكو8ان  امل لك ن  ق م   حيث 

التج 8ي املذكو8 أعاله  بوضع الحق 

مح مدي  8ض   السيد  تصرف  تحت 

بط قته الوطنية 8قم د 611111 ملدة 

ابتداء  للتجديد  ق بلة  ثالث سنوات 

من ف تح أغسطس 2119.

485 P

FCA TRANSPORT
 شركة محدودة املسؤولية 

بمس هم وحيد

في  العرفي  العقد  تسجيل   ت 8يخ 

17 فبراير 2121 ب لرب ط والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

الهدف اال تم عي : نقل البض ئع.

د8هم   11.111: الشركة  8أسم ل 

مقسمة إلى 111 حصة من فئة 111 

الواحدة موزعة على  للحصة  د8هم 

الشكل الت لي :

 111  : بنعلي  البوع بدي  السيدة 

حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

 12 8قم  محل   : اال تم عي  املقر 

حس ن  زنقة  دة   SCE  6 عم 8ة 

الرب ط.

التسيير : السيد البوع بدي بنعلي.

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 

.143595

486 P

STE FOMASO

SARL AU

8أسم له  : 11.111 د8هم

املقر اال تم عي : 15 ش 8ع األبط ل 

شقة 8قم 4 أكدال - الرب ط

ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر8 شرك ء   2121 فبراير   21 بت 8يخ 

م   ش.ذ.م.م.ش.و  »فوم سو«  شركة 

يلي :

إض فة   : الشركة  8أسم ل  8فع 

د8هم   11.111 إلى  د8هم   191.111

ب لحس ب  التعويض  طريق  عن 

الج 8ي ليصبح 8أسم ل الشركة هو 

211.111 د8هم.

 15 من  اال تم عي  املقر  تحويل 

 - أكدال   4 ش 8ع األبط ل شقة 8قم 

سكيكينة  حي   169 8قم  إلى  الرب ط 

تم 8ة.

تعديل الق نون األس �سي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لرب ط تحت 8قم 114722 

في 5 م 18 2121.

487 P

 STE CARREFOUR
MABROKA

SARL AU
شركة ك 8فو8 مبروكة

شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد

8أسم له  : 5.511.111 د8هم
مقره  اال تم عي : إق مة 1 2 8قم 7 

مرك3 وليلي سيدي سعيد
السجل التج 8ي : 21275

التعريف الضريبي : 41214459
الزي دة في 8أسم ل

االستثن ئي  القرا8  بمقت�سى 
ديسمبر   31 املنعقد بمكن 1 بت 8يخ 
الوحيد لشركة  الشريك  قر8   2119
ذات  شركة  مبروكة  ك 8فو8  شركة 
الوحيد  للشريك  مسؤولية محدودة 
الك ئن  د8هم   111.111 8أسم له  
مقره  اال تم عي ب : إق مة 1 2 8قم 
7 مرك3 وليلي سيدي سعيد مكن 1 

م  يلي :
ب  الشركة  8أسم ل  في  الزي دة 
من  برفعه  وذلك  د8هم   5.411.111
 5.511.111 إلى  د8هم   111.111
حصة   54.111 بإنش ء  وذلك  د8هم 
للواحدة  د8هم   111 بقيمة   ديدة 
اكتتبت وحر8ت بك مله  اقتط ع  من 

الحس ب الج 8ي للشريك الوحيد.
الق نون  من   7 الفصل  تغيير 

الداخلي لشركة.
الق نوني  اإليداع  تم  ولقد 
بت 8يخ  بمكن 1  التج 8ية  ب ملحكمة 

25 فبراير 2119 تحت 8قم 919.
السجل التج 8ي : 21275.

488 P

 STE ATLASIA DE TRAVAUX
ET SERVICES

SARL AU
شركة أطلسي  لألعم ل والخدم ت

شركة ذات مسؤولية محدودة
للشريك الوحيد

8أسم له  : 1.111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : تجزئة قرطوبة 
قط ع 5 8قم 14  سيدي بوزكري

السجل التج 8ي : 24913
التعريف الضريبي : 4121639

الزي دة في 8أسم ل
االستثن ئي  القرا8  بمقت�سى 
ديسمبر  31 املنعقد بمكن 1 بت 8يخ 
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قر8 الشريك الوحيد لشركة   2119  
والخدم ت  لألعم ل  أطلسي   شركة 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 111.111 للشريك الوحيد 8أسم له  
ب  اال تم عي  مقره   الك ئن  د8هم 
  14 8قم   5 قط ع  قرطوبة  تجزئة   :

سيدي بوزكريم  يلي :
ب  الشركة  8أسم ل  في  الزي دة 
من  برفعه  وذلك  د8هم   7.911.111
 1.111.111 إلى  د8هم   111.111
حصة   79.111 بإنش ء  وذلك  د8هم 
للواحدة  د8هم   111 بقيمة   ديدة 
اكتتبت وحر8ت بك مله  اقتط ع  من 

الحس ب الج 8ي للشريك الوحيد.
الق نون  من   7 الفصل  تغيير 

الداخلي لشركة.
الق نوني  اإليداع  تم  ولقد 
بت 8يخ  بمكن 1  التج 8ية  ب ملحكمة 

25 فبراير 2119 تحت 8قم 911.
السجل التج 8ي : 24913.

489 P

SOCOGESTON SARL
 ETUDES -COMPTABILITE - FISCALITE -

CONSEILS
مكت3 الد8اس ت، الحس ب ت واالستش 8ة

1، زنقة أفغ نست ن 8قم 4 حي املحيط الرب ط

شركة بي سويت
STE BE SWEET

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
ب لرب ط تم تأسيس   2121 فبراير   7  
BE SWEET شركة  شركة بي سويت 
للشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 
خص ئصه   أسفله  املوقع  الوحيد 

ك لت لي :
شركة بي سويت   : اسم الشركة 

.STE BE SWEET
الحلوي ت،   : الشركة  مضمون 

مخبزة ومتعهد الحفالت.
8قم  متجر   ،126  : الشركة  مقر 
عين  منظرن ،  القد1،  ش 8ع   121

الشق الدا8 البيض ء.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
مقسمة إلى 1111 حصة بقيمة 111 
بحوزة  كله   الواحدة  للحصة  د8هم 

السيدة بن صغير سن ء.

تعيين  تم   : الشركة  تسيير  

سن ء  صغير  بن  السيدة 

الوحيدة. الشركة   مسيرة 

من   %5 بعد خصم   : أ8ب ح الشركة 

الشريك  تصرف  في  الب قي  األ8ب ح 

الوحيد.

التسجيل  تم   : التج 8ي  السجل 

بت 8يخ   451619 التج 8ي تحت 8قم 

التج 8ية  ب ملحكمة   2121 م 18   2

ب لدا8 البيض ء.
للبي ن واإلش 8ة

490 P

فريد غي تي، خبير محلف في املح سبة

زنقة ف 1، املحمدية

 STE CAPELLA

ENGINNERING
SARL

تأسيس شركة
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

2121 تم وضع  1 ين ير  ب ملحمدية في 

شركة  لتأسيس  األس �سي  الق نون 

ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص الت لية :

 STE CAPELLA  : التسمية 

ENGINNERING ش.ذ.م.م.

كهرب ئية،  د8اس ت   : املوضوع 

أ هزة، أوتوم تيك.
 1 8قم   2 كريني   : املقر اال تم عي 

ش 8ع فلسطين املحمدية.

سنة تبتدئ من ت 8يخ   99  : املدة 

التسجيل التج 8ي.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

حصة ا تم عية   1111 مقسم على 

من فئة 111 د8هم ك لت لي :

 511  : هللا  عبد  سع د  السيد 

حصة.

 511  : 8ضوان  مرحوم  السيد 

حصة.

عهد إلى السيد مرحوم   : التسيير 
ب لتوقيع  التفويض  مع  8ضوان 

املشترك.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

غ ية 31 ديسمبر من كل سنة.

من أصل األ8ب ح   : تقسيم األ8ب ح 
لتكوين   %5 اقتط ع  يتم  الص فية 
االحتي طي الق نوني الب قي من األ8ب ح 
حس3 حصص  مقسم بين الشرك ء 

كل منهم .
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
 2121 فبراير   27 بت 8يخ  ب ملحمدية 
وسجلت الشركة في   367 تحت 8قم 

السجل التج 8ي تحت 8قم 25263.
491 P

STE NAJAT PRIVE
بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم وضع القوانين   2119 يوليو   17  
املسؤولية  ذات  لشركة  األس سية 
املحدودة وذات شريك وحيد املتوفرة 

على املميزات الت لية :
.STE NAJAT PRIVE : التسمية

الشقة األ8ضية   : املقر اال تم عي 
العم 8ة 197 بيتي سكن أصيلة.

النش ط اال تم عي : 
للتعليم  خ صة  تعليمية  مد8سة 

األولي االبتدائي والث نوي.
املدة : 99 سنة من ت 8يخ التسجيل 

ب لسجل التج 8ي.
د8هم   111.111  : الرأسم ل 
 111 111 سهم من فئة  مقسمة إلى 
د8هم للسهم مسجلة  ميعه  ب سم 

السيدة نج ة ح مض.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
تم تعيين السيدة نج ة   : التسيير 
غير  ملدة  للشركة  كمسيرة  ح مض 

محدودة.
ب ملحكمة  التج 8ي  السجل  8قم 

االبتدائية بأصيلة تحت 8قم 113.
492 P

STE BEAUTY BAB & SPA
 RUE ALISLAH N°10 AVENUE
 MOHAMED V -  TABRIKT -

SALE
قفل التصفية

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
بت 8يخ سال  في  املنعقد  االستثن ئي 

شركة    قر8 شرك ء   2121 فبراير   21  

شركة ذات   BEAUTY BAB & SPA

8أسم له   املحدودة  املسؤولية 

111.111 د8هم مقره  زنقة االصالح 
 - الخ مس  محمد  ش 8ع   11 8قم 

ت بريكت سال م  يلي :

تصفية  ميع  تمت 

ب لشركة. املتعلقة   الحس ب ت 

إبراء ذمة املصفي السيد 8حوي زهير، 

للتعريف  الوطنية  للبط قة  الح مل 
.AB 241143 8قم

النه ئية  التصفية  قفل  إثب ت 

للشركة ابتداء من 21 فبراير 2121.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت 8قم   2121 م 18   3 بسال يوم 

.34339

493 P

STE SMART PROGRAMATIC
SARL AU

تم تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات املواصف ت الت لية :

 STE SMART  : التسمية 

PROGRAMATIC ش.م.م.ش.و.

بكر  أبو  س حة   ،21  : املقر 

 - أكدال   ،1 8قم  شقة  الصديق، 

الرب ط.

النش ط التج 8ي :

محلل،  )مبرمج،  علوم الكمبيوتر 

مصمم(.

خدمة إعالمية.

املدة : 99 سنة.
د8هم   111.111  : امل ل  8أ1 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم مؤداة ك ملة يحمله  السيد 8ض  

ه شم أحمد عبد الع ل.
8ض  ه شم أحمد عبد   : التسيير 

الع ل. ملدة غير محدودة.

ب لسجل  تم   : الق نوني  اإليداع 

التج 8ي للمحكمة التج 8ية ب لرب ط 

تحت 8قم 143647.

494 P
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STE ROSEN DAL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

مقره  اال تم عي : الدا8 البيض ء 

46 ش 8ع الز8قطوني الط بق الث ني 

الشقة 8قم 6

الرأسم ل اال تم عي : 11.111 د8هم

بديوان  موثق  عقد  بمو 3 

الط يع  بنمليح  مونية  األست ذة 

الشريك  قرا8  يتضمن  والذي 

بت 8يخ  الوحيد محر8 ب لدا8 البيض ء 

بت 8يخ مسجل   2121 فبراير   13   

 RE : 8933/2020, ،2121 11 فبراير 

 DV : 2020/29711115, OR :

.6711/2121

اال تم عي  الغرض  تغيير  تم 

النظ م  من   3 8قم  الفقرة  وب لت لي 

األس �سي للشركة الذي أصبح ك لت لي :

وتشغيل  وإدا8ة  وبن ء  تصميم 

وتأ ير املنشآت الفندقية وغيره  من 

األنشطة.

وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 

األ هزة واملواد الخ م الغذائية وغير 

ب لنش ط  الصلة  ذات  الغذائية 

من  وغيره   واملط عم  الفندقي، 

األنشطة.

في  ميع  الفندقية  التنمية 

أشك له .

االستيراد - التصدير.

وبشكل ع م،  ميع العملي ت من 

أي نوع التي له  صلة كلي  أو  زئي ، 

لتحقيق غرض الشركة.

العملي ت  أعم  ميع  وبشكل 

التي  الفندقية  الغير  أو  الفندقية  

غير  أو  مب شرة  بطريقة  تتصل  قد 

 مب شرة ب ملوضوع املش 8 إليه أعاله.

األس �سي  النظ م  صي غة  إع دة 

للشركة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 

بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

 27 فبراير 2121 تحت 8قم 732471.

495 P

STE ARSAT AL ISKANE

شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  : 1.111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 131، ش 8ع أنف  

إق مة أزير، مكت3 8قم 11 -  ب - 

الدا8 البيض ء

الغير  الع م  محضر  بمو 3 

 2 بت 8يخ  املنعقد  للشرك ء  الع دي 

ين ير 2121 اتخذوا القرا8ات الت لية :

للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 

أنف   ش 8ع   ،131 الس بق  املقر  من 

 - ب    -  11 مكت3 8قم  إق مة أزو8، 

 : إلى العنوان الجديد  الدا8 البيض ء، 

11، زنقة ديموكريت - الدا8 البيض ء.

تحديث النظ م األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732451.

496 P

STE KSL EDUC

شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 29، زنقة عب 1 بنو 

الحن ف، بو8غون

الدا8 البيض ء

الغير  الع م  محضر  بمو 3 

 13 بت 8يخ  املنعقد  للشرك ء  الع دي 

ين ير 2121 اتخذوا القرا8ات الت لية :

تم  التي  امل لية،  السنة  تغيير 

إلى  ين ير  ف تح  من  س بق   تحديده  

غ ية 31 ديسمبر إلى السنة املح سبية 

 31 غ ية  إلى  سبتمبر  ف تح  من 

أغسطس من كل سنة.

األس �سي  النظ م  إنش ء  إع دة 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732449.

497 P

STE KAPSET OFFICE
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 131، ش 8ع أنف  
إق مة أزو8، مكت3 8قم 11 - ب -  

الدا8 البيض ء
الغير  القرا8ات  محضر  بمو 3 
املنعقد  الوحيد  للشريك  الع دية 
اتخذ القرا8ات   2121 ين ير   2 بت 8يخ 

الت لية :
للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 
أنف   ش 8ع   ،131 الس بق  املقر  من 
  - ب   -  11 8قم  مكت3  أزو8،  إق مة 
 : إلى العنوان الجديد  الدا8 البيض ء، 

11 زنقة ديموكريت - الدا8 البيض ء.
توسيع الهدف اال تم عي لشركة 
مب ني  تأ ير  إلى   KAPSET OFFICE

مهنية وسي حية.
تحديث النظ م األس �سي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

 2 م 18 2121 تحت 8قم 732756.
498 P

STE KAPSET LOGISTICS
شركة محدودة املسؤولية

ذات الشريك الوحيد
8أسم له  : 5.111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 131، ش 8ع أنف  
إق مة أزير، مكت3 8قم 11 - ب -  

الدا8 البيض ء
الغير  القرا8ات  محضر  بمو 3 
املنعقد  الوحيد  للشريك  الع دية 
اتخذ القرا8ات   2121 ين ير   2 بت 8يخ 

الت لية :
للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 
أنف   ش 8ع   ،131 الس بق  املقر  من 
  - ب   -  11 8قم  مكت3  أزو8،  إق مة 
 : إلى العنوان الجديد  الدا8 البيض ء، 

11 زنقة ديموكريت - الدا8 البيض ء.
تحديث النظ م األس �سي للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 
 27 فبراير 2121 تحت 8قم 732441.
499 P

STE LA COLLINE 6
بمو 3 عقد عرفي املنعقد بت 8يخ 
البيض ء  ب لدا8   2119 أبريل   23
لشركة  األس �سي  النظ م  إنش ء  تم 
من  تتكون  التي  اإلسم،  مجهولة 

الخص ئص الت لية :
.STE LA COLLINE 6 : التسمية

131، ش 8ع أنف    : املقر اال تم عي 
  - ب   -  11 8قم  مكت3  أزو8،  إق مة 

الدا8 البيض ء.
الهدف اال تم عي :

اكتس ب، استغالل، ومن املحتمل 
املمتلك ت  بيع  ميع  إع دة   : تسيير 

املنقولة والعق 8ية.
الترويج العق 8ي.

وبصفة ع مة أي عملي ت تتعلق 
بشكل مب شر أو غير مب شر ب لهدف 
تسهيل  من  تمكن  والتي  الرئي�سي 

امتداده وتطويره.
الشركة  8أسم ل   : امل ل  الرأ1 
د8هم   311.111 مبلغ  في  محدد 
 111 حصة بقيمة   3111 مقسم إلى 
التي تمثل  إسمية  د8هم لكل قيمة  
املدفوعة  النقدية،  املس هم ت 

لتصل إلى 8بع االشتراك.
سنة   99 في  الشركة  مدة   : املدة 
ب لسجل  تسجيله   يوم  من  تبتدئ 

التج 8ي.
تعيين  يتم   : اإلدا8ي  املجلس 
اإلدا8ة  مجلس  قبل  من  الشركة 

املكون على النحو الت لي :
 AFRICA EXPLORATION الشركة
محدودة  شركة   HOLDING
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
مقره   د8هم   11.111 م له   8أ1 
اال تم عي ب لدا8 البيض ء 131، ش 8ع 
أنف  إق مة أزو8، مكت3 8قم 11 - ب، 
تحت  التج 8ي  ب لسجل  املسجلة 
عثم ن  السيد  يمثله    429779 8قم 

يوسفي.
 EUREKA الشركة 
محدودة  شركة   PARTICIPATION
الوحيد،  الشريك  ذات  املسؤولية 
مقره   د8هم   11.111 م له   8أ1 
 ،131  - البيض ء  ب لدا8  اال تم عي 
8قم  مكت3  أزو8،  إق مة  أنف   ش 8ع 
املسجلة ب لسجل التج 8ي  - ب،   11
السيد  يمثله    431117 8قم  تحت 

مروان يوسفي.
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الح مل  يوسفي،  عثم ن  السيد 

بت 8يخ  املزداد  املغربية  للجنسية 

للبط قة  الح مل   1911 يونيو   11

BE 752467، والق طن  الوطنية 8قم 

مكة،  ش 8ع   ،211  - البيض ء  ب لدا8 

ك ليفو8ني .

الح مل  يوسفي،  مروان  السيد 

بت 8يخ  املزداد  املغربية  للجنسية 

للبط قة  الح مل   1916 أبريل   1

BE 791146، والق طن  الوطنية 8قم 

ب لدا8 البيض ء - 5، زنقة نب ت وازيس 

- أنف .

املرا ع الخ 8جي للحس ب ت :

   FIREC ET ASSOCIES الشركة 

الع لي  عبد  السيد  يمثله   الذي 

الخ 8جي  مرا ع  بصفة  بغدادي، 

للحس ب ت.

تعيين الرئيس املدير الع م :

السيد  اإلدا8ي  املجلس  يعين 

للجنسية  الح مل  يوسفي،  عثم ن 

املغربية املزداد بت 8يخ 11 يونيو 1911 

 BE 8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

 - 752467، والق طن ب لدا8 البيض ء 

211، ش 8ع مكة، ك ليفو8ني  بصفته 

الرئيس املدير الع م.

تعيين مدير مفوض :

السيد  اإلدا8ي  املجلس  يعين 

للجنسية  الح مل  يوسفي،  مروان 

 1916 املغربية املزداد بت 8يخ 1 أبريل 

 BE 8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

البيض ء  ب لدا8  والق طن   ،791146

5، زنقة نب ت وازيس - أنف  بصفته   -

املدير مفوض

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

واحد وثالثون ديسمبر.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

 4 م 18 2121 تحت 8قم 733211.

500 P

STE TASA STORE
SARL AU

 IMM 30 APPART 8 RUE
 MOULAY AHMED LOUKILI

HASSAN RABAT
بمقت�سى عقد عرفي مسجل في 21 
ب لرب ط قد تم تأسيس   2121 فبراير 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
الخص ئص  تحمل  الوحيد  الشريك 

الت لية :
التسمية : شركة ت س  سطو8.

الهدف اال تم عي : تج 8ة في أ هزة 
الكمبيوتر واللوازم املكتبية.

8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
111 د8هم للحصة الواحدة مقسمة 

على الشكل الت لي :
 1111  : األوديي  الحسين  السيد 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 
31 ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 
األولى التي تبتدئ من ت 8يخ التسجيل.

املقر اال تم عي : عم 8ة 31 شقة 1 
 - ش 8ع موالي أحمد الوكيلي حس ن 

الرب ط.
املسير : السيد الحسين األوديي.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 
.143529

502 P

STE MHMED ASSER AUTO
SARL AU

بمقت�سى  مع ع م استثن ئي حر8 

12 فبراير  في الرب ط واملسجل بت 8يخ 
قر8 الشريك الوحيد للشركة   2121
ش.م.م.   MHMED ASSER AUTO

ذات الشريك الوحيد م  يلي :
طرف  من  حصة   111 تفويت 
إلى السيد هش م  السيد أيوب 8امي 

القمو1.
من  8امي  أيوب  السيد  استق لة 

منصبه كمسير للشركة.

القمو1  هش م  السيد  تعيين 
كمسير وحيد للشركة.

تعديل املواد 6، 7، 13 من الق نون 
األس �سي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت 8قم 114539 بت 8يخ 21 فبراير 

.2121
503 P

 STE ELSEWEDY ELECTRIC
MAROC

شركة محدودة املسؤولية
ذات الشريك الوحيد

8أسم له  : 1.111.111 د8هم
املقر اال تم عي : الط بق 1، البن ية 
أ، عم 8ة ك ليفو8ني  ك 8دن الكولين، 

سيدي معروف - الدا8 البيض ء
بمو 3 عقد عرفي املنعقد بت 8يخ 
تم  ب لدا8 البيض ء   2119 أكتوبر   21
املسؤولية  محدودة  شركة  إنش ء 
ذات الشريك الوحيد التي تتكون من 

الخص ئص الت لية :
 STE ELSEWEDY  : التسمية 

.ELECTRIC MAROC
املقر اال تم عي : الط بق 1، البن ية 
عم 8ة ك ليفو8ني  ك 8دن الكولين،  أ، 

سيدي معروف - الدا8 البيض ء.
الهدف اال تم عي :

تنفيذ الحلول املتعلقة ب لط قة.
تسويق  ميع املنتج ت والخدم ت 

في املج ل الكهرب ئي.
استيراد وتصدير  ميع املنتج ت 

الكهرب ئية واملواد الخ م.
وتوزيع  ميع  التج 8ة  مم 8سة 
وخ 8ج  داخل  الكهرب ئية  املنتج ت 

املغرب.
داخل  الخدم ت  لجميع  تنفيذ 

وخ 8ج اململكة املغربية.
الحصول على مش 8كة مب شرة أو 
غير مب شرة في  ميع الشرك ت التي 
االشتراك  طريق  عن  إنش ؤه   يتم 
طريق  عن  الق ئمة  أو  امل ل  8أ1  في 
زي دة 8أ1 امل ل أو عن طريق إع دة

الحقوق  أو  امل لية  األو8اق  شراء   
اال تم عية، وهذا في  ميع الشرك ت 
ب عتب 8ه شريك  املدنية أو التج 8ية، 
أو مس هم أو شريك مو�سى أو شريك 

متض من.
الشركة  8أسم ل   : امل ل  الرأ1 
د8هم   1.111.111 مبلغ  في  محددا 
مقسم إلى 11.111 حصة بقيمة 111 
د8هم لكل حصة املخصصة ب لك مل 
 ELSEWEDY ELECTRIC في الشركة 
 INTERNATIONAL BUSINESS

.FZE
سنة   99 في  الشركة  مدة   : املدة 
ب لسجل  تسجيله   يوم  من  تبتدئ 
التج 8ي م  لم يتم حل الشركة قبل 
األغلبية  املدة وفق  تمديد  أو  األوان 
النظ م  تعديل  في  به   يعمل  التي 

األس �سي.
: تسير الشركة من  تسيير الشركة 

طرف كل من :
مداغري،  علوي  لوب3  السيدة 
 1911 ين ير   21 بت 8يخ  املزدادة 
بف 1، املقيمة ب لدا8 البيض ء إق مة 
16، ش 8ع  C الشقة  استقرا8 العم 8ة 
عمر خي م الح ملة للبط قة الوطنية 

.D151321 8قم
عطيف  حسن  محمد  السيد 
بت 8يخ  املزداد  عمر،  الشربيني 
مصر   - الق هرة   1973 يوليو   14
علي،  لجبل  حرة  بمنطقة  املقيم 
 - بدبي   FZOAB1414 8قم  املكت3 
الح مل لجواز السفر 8قم  اإلم 8ات، 

.A24315161
عبد  طريق  العزيز  عبد  السيد 
بت 8يخ  املزداد  الجم ل،  العزيز 
مصر   - ب لق هرة   1915 ين ير   11
علي،  لجبل  حرة  بمنطقة  املقيم 
 - بدبي   FZOAB1414 8قم  املكت3 
الح مل لجواز السفر 8قم  اإلم 8ات، 

.A11451744
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 
 24 فبراير 2121 تحت 8قم 731154.
504 P
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CHRONDEVISE
SARL AU

تأسيس شركة
في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس شركة   2121 فبراير   11

وحيد  بشريك  املسؤولية  محدودة 

ذات الخص ئص الت لية :

 CHRONDEVISE  : التسمية 

SARL AU

الصفة الق نونية : شركة محدودة 

املسؤولية بشريك وحيد.
زنقة   463 8قم   : الشركة  مقر 

امل زة  القد1  قط ع  البس تين 

العي يدة سال.

تحويل   : اال تم عي  الهدف 

األموال.

املع مالت  في  م لي  وسيط 

اإللكترونية، استخالص فواتير الغير 

وبيع التذاكر.

إدا8ة الخدم ت وتشغيله .

8أسم ل الشركة : 51.111 د8هم.

املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.

الشركة  تسيير  أوكل   : التسيير 

غير  ملدة  اد8يس  بنت مى  للسيد 

محدودة مع التوقيع.

تبتدئ ف تح ين ير   : السنة امل لية 

إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

ك ت3  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

يوم 5 م 18 2121 تحت 8قم 34323.

505 P

شركة أفولسا
AVOLSA

مج ز8 الدوا ن السالوية ش.م.م

السجل التج 8ي 8قم : 21117

الوحيد  الشريك  قرا8  إثر  على 

بت 8يخ عرفي  عقد   وبمقت�سى 

ب لرب ط  املسجل   2121 ين ير   13

 : تحت 8قم   2121 فبراير   11 بت 8يخ 

5639 - 4912 - 1979، تم م  يلي :

مسيرا  اللب 8  ع دل  السيد  تعيين 
للشركة ملدة أ8بع سنوات.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   24 بت 8يخ 

.34291
الشريك الوحيد

إمض ء : مغفو8 عبد الرزاق

506 P

DETROIT ELCTRO
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

: وعنوان مقره  اال تم عي
 29 RUE AMR IBN ASS 3ème 

ETAGE NUMERO 26 - 90000 
TANGER

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
99249

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
 11 سبتمبر 2119 تم إعداد الق نون 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية :
شركة ذات ذات   : شكل الشركة 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

االقتض ء بمختصر تسميته .
 Travaux : غرض الشركة بإيج ز 

.d’électricité - Plomberie
 29  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 RUE AMR IBN ASS 3ème ETAGE

NUMERO 26 - 90000 TANGER
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة.
 11.111  : الشركة  8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي :
 ABDESLAM CHTIOUI السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   : 100

للحصة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 ABDESLAM CHTIOUI السيد 
TANJA BALIA RUE 69  عنوانه 

 N° 23 TANGER 900000
.TANGER

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة :

 ABDESLAM CHTIOUI السيد 
TANJA BALIA RUE 69  عنوانه 
.N° 23 TANGER 90000 TANGER

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوليو   25 بت 8يخ  بطنجة  التج 8ية 

2119 تحت 8قم 99249.
507 P

JACOBEST COMPANY
SARL

مستخرج من محضر الجمع الع م 
االستثن ئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
قر8 الجمع الع م   2119 ديسمبر   17
 JACOBEST COMPANY لشركة 
 61.111 8أسم له   ش.ذ.م.م،   SARL

د8هم، الحل املسبق للشركة.
نبيل  ابراهيمي  السيد  ويعتبر 
اهتم  إذ  للشركة  8ئي�سي  كمصفي 

بتصفية  ميع أصول الشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت   2121 ين ير   27 لبرك ن بت 8يخ 

8قم 2121/37.
508 P

BNI ZNASSEN IMMOBILIER
SARL

مستخرج من محضر الجمع الع م 
االستثن ئي

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2119 قر8 الجمع  31 سبتمبر  بت 8يخ 
 BNI ZNASSEN لشركة  الع م 
ش.ذ.م.م،   IMMOBILIER SARL
على  د8هم،   31.111 8أسم له  

اإلقف ل النه ئي للشركة.
ز8كيط  كم ل  السيد  ويعتبر 
اهتم  إذ  للشركة  8ئي�سي  كمصفي 
ومنقوالت  أصول  بتصفية  ميع 

الشركة وإقف له  نه ئي .

أقر الشرك ء اإلبراء الت م للمصفي 
في عملي ت التصفية واإلقف ل النه ئي 

للشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
لبرك ن بت 8يخ 17 ديسمبر 2119 تحت 

8قم 19/743.
509 P

RECYCLAGE TEXTILE
SARL AU

مستخرج من محضر الجمع الع م 
االستثن ئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
الشريك  قر8   2119 سبتمبر   12
 RECYCLAGE لشركة  الوحيد 
ذات  TEXTILE SARL AU ش.ذ.م.م. 
 91.111 8أسم له   وحيد،  شريك 

د8هم، على اإلقف ل النه ئي للشركة.
عمراني  عدن ن  السيد  ويعتبر 
اهتم  إذ  للشركة  8ئي�سي  كمصفي 
ومنقوالت  أصول  بتصفية  ميع 

الشركة وإقف له  نه ئي .
الت م  أقر الشريك الوحيد اإلبراء 
في عملي ت التصفية واإلقف ل النه ئي 

للشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
لبرك ن بت 8يخ 11 ديسمبر 2119 تحت 

8قم 19/741.
510 P

SOUHAIL IMMOBILIER
SARL AU

مستخرج من محضر الجمع الع م 
االستثن ئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
قر8 الشريك الوحيد   2119 يونيو   3
 SOUHAIL IMMOBILIER لشركة 
شريك  ذات  ش.ذ.م.م.   SARL AU
د8هم،   111.111 8أسم له   وحيد، 

على اإلقف ل النه ئي للشركة.
الط هري  سهيل  السيد  ويعتبر 
اهتم  إذ  للشركة  8ئي�سي  كمصفي 
ومنقوالت  أصول  بتصفية  ميع 

الشركة وإقف له  نه ئي .
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الت م  أقر الشريك الوحيد اإلبراء 
في عملي ت التصفية واإلقف ل النه ئي 

للشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
لبرك ن بت 8يخ 11 ديسمبر 2119 تحت 

8قم 19/749.
511 P

MATER SOUIDI LOC
SARL

مستخرج من محضر الجمع الع م 
االستثن ئي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
الع م  الجمع  قر8   2121 ين ير   3
 MATER SOUIDI LOC لشركة 
 91.111 8أسم له   ش.ذ.م.م،   SARL

د8هم، على اإلقف ل النه ئي للشركة.
السويدي  السيد الحسين  ويعتبر 
اهتم  إذ  للشركة  8ئي�سي  كمصفي 
ومنقوالت  أصول  بتصفية  ميع 

الشركة وإقف له  نه ئي .
أقر الشرك ء اإلبراء الت م للمصفي 
في عملي ت التصفية واإلقف ل النه ئي 

للشركة.
الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت   2121 فبراير   13 لبرك ن بت 8يخ 

8قم 2121/13.
512 P

 LOCATION MEJNI EXTRA
CARS

SARL AU
مستخرج من النظ م األس �سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
6 ين ير 2121 تم تأسيس شركة ذات 
 LOCATION املحدودة  املسؤولية 
 MEJNI EXTRA CARS SARL AU

على الشكل الت لي :
 LOCATION  : الشركة  تسمية 

MEJNI EXTRA CARS SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركة : كراء السي 8ات.
164 زنقة  املقر اال تم عي : الرقم 

لعيون حي املق ومة برك ن.
مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 
أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 
وكذا  الس بق  الحل  ح الت  م  عدا 
ح الت التمديد والكل وفق  للقوانين 

الس 8ية املفعول.
الشريك الوحيد : 

مغربي  مجني،  محمد  السيد 
الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 
الوطنية 8قم ف  14652 املقيم ب لرقم 
1 زنقة 333 حي املق ومة برك ن شريك 

وحيد في الشركة.
مغربية  حسن ء،  لعوج  السيدة 
الح ملة لبط قة التعريف  الجنسية، 
املقيم   159416 ف   8قم  الوطنية 
ب لرقم 41 زنقة املسيرة الخضراء حي 
في  شريك  وغير  مسير  برك ن  املسيرة 

الشركة.
تحديد  تم   : الشركة  8أسم ل 
د8هم   111.111 8أسم ل الشركة في 

تم تقديمه  نقدا.
 111.111 مجني  محمد  السيد 

د8هم.
املجموع : 111.111 د8هم.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 
االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 
تحت   2121 ين ير   16 بت 8يخ  ببرك ن، 

8قم : 2121/23.
513 P

 LOCATION MED IMAD
CARS

SARL AU
مستخرج من النظ م األس �سي

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
3 ين ير 2121 تم تأسيس شركة ذات 
 LOCATION املحدودة  املسؤولية 
MED IMAD CARS SARL AU على 

الشكل الت لي :
 LOCATION  : الشركة  تسمية 

MED IMAD CARS SARL AU
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد.

غرض الشركة : كراء السي 8ات.
حي  زنقة مصر   : اال تم عي  املقر 

الوحدة الرقم 16 برك ن.

مدة  تحديد  تم   : الشركة  مدة 

أق�سى  كحد  سنة   99 في  الشركة 

وكذا  الس بق  الحل  ح الت  م  عدا 

ح الت التمديد والكل وفق  للقوانين 

الس 8ية املفعول.

الشريك الوحيد : 

مغربي  بريخ،  محمد  السيد 

الح مل لبط قة التعريف  الجنسية، 

املقيم   165141 ف   8قم  الوطنية 
زنقة األطالل حي املسيرة   14 ب لرقم 

برك ن شريك وحيد في الشركة.
تحديد  تم   : الشركة  8أسم ل 
د8هم   111.111 8أسم ل الشركة في 

تم تقديمه  نقدا.

 111.111 بريخ  محمد  السيد 

د8هم.

املجموع : 111.111 د8هم.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 

تحت   2121 ين ير   31 بت 8يخ  ببرك ن، 
8قم : 2121/51.

514 P

SOCIETE DADDA CARS
مستخرج من الجمع الع م 

االستثن ئي
مؤ8خة  عرفية  عقود  بمقت�سى 

2119 أغسطس   11  بت 8يخ 

الشريك  قر8   ،2121 فبراير  و11 

املسؤولية  ذات  لشركة  الوحيد 

وحيد،  شريك  ذات  املحدودة 
8أسم له    ،Société DADDA CARS

 15 بتعديل الفصل  د8هم،   91.111

على  للشركة  األس �سي  الق نون  من 

الشكل الت لي :

الوحيد  الشريك  قر8   : التسيير 

 DADDA شركة  مسير  تغيير  على 

احمد  السيد  حذف  تم   ،CARS

الح مل  مغربي الجنسية،  الجوهري، 

 165141 ف   8قم  التعريف  لبط قة 

من مهمة التسيير.

وتعيين مسيرة  ديدة :

مغربية  اسب عي،  السيدة  ودية 

الح ملة لبط قة التعريف  الجنسية، 

الس كنة   ،114616 الوطنية 8قم ف  

ب لرقم 46 زنقة لوداية حي األندلس، 

برك ن، والتي تعتبر مسيرة وغير شريكة 

في الشركة.

بإمض ء  وتلزم  الشركة  تسير 

م   كل  في  اسب عي،  السيدة  ودية 

واإلدا8ية  الق نونية  ب ملس ئل  يتعلق 

للشركة  امل لية  املس ئل  أم   للشركة 

الوحيد  الشريك  تسيير  تحت  فهي 

السيد  واد عي دي.

الق نوني  اإليداع  تم   : اإليداع 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بكت بة 

تحت   2121 فبراير   19 لبرك ن بت 8يخ 

8قم 91/2121.

515 P

FIDUCIAIRE BENJELLOUN SARL

BD ABDERRAHMAN EL YOUSSFI

ex essalam

1ER ETAGE N°10 APT N°3

Tél/Fax : 05.39.32.21.47

TANGER

SOCIETE SIDNEY BTP

SARL AU

الفسخ املسبق للشركة
السيد  الوحيد  الشريك  قر8 

 SIDNEY علوش عبد الواحد لشركة

الشركة  لهذه  املسبق  الفسخ   BTP

 2119 ديسمبر   26 من  وذلك ابتداء 

ت 8يخ املحضر.

علوش السيد  تعيين   تم 

ب ملقر  للشركة  ف سخ   الواحد  عبد 

الك ئن بش 8ع بئر انز8ان إق مة البركة 

8قم 16 مكت3 8قم 4 طنجة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1511.
بمث بة مقتطف وبي ن

516 P
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ائتم نية سبع عيون

حي نو8ا 8قم 46 ش 8ع الحسن الث ني

سبع عيون، مكن 1

شركة سوجطول
شركة محدودة املسؤولية

ش.م.م
8أسم له  : 111.111 د8هم

تجزئة السع دة 8قم 141 ش 8ع 

تونس سبع عيون الح  3

املم�سي  العرفي  العقد  بمقت�سى 

واملسجل   2121 ين ير   21 بت 8يخ 

قر8 الشرك ء   2121 ين ير   21 بت 8يخ 

م  يلي :

تعيين مسير الشركة :

السيد   مع  ث ني  مسير  تعيين 

الوطنية  للبط قة  الح مل  عمر 
شركة  خ 8ج  من   DN31113 8قم 

سو طول ملدة غير محددة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   4 بت 8يخ  بمكن 1  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 497.

517 P

STE LAMAGIX TRANS
SARL AU

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة الشريك الوحيد

في بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
الق نون  إنش ء  تم   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

مميزاته   الشريك الوحيد،  محدودة، 

كم  يلي :

 STE LAMAGIX  : التسمية 

TRANS - SARL AU

الهدف : مق ولة نقل البض ئع.
 111.111 8أسم له    : الرأسم ل 

د8هم.

الدين  عثم ن  م ل   : الشرك ء 

111.111 د8هم.

املجموع : 111.111 د8هم.

السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

عثم ن  م ل الدين ملدة غير محدودة.
زنقة   ،14  : اال تم عي  املقر 

األشعري شقة 4 أكدال الرب ط.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  التج 8ي 
بت 8يخ  143559 8قم  تحت   ب لرب ط 

4 م 18 2121.
518 P

LITTORAL AGADIR
بمقت�سى عقد عرفي وقع بأك دير 
2119، تم تأسيس شركة  6 ديسمبر 

ذات املسؤولية املحدودة.
LITTORAL AGADIR : التسمية

إنش ء   : اال تم عي  الهدف 
في  املتخصصة  املق والت  واستغالل 

تسيير واستغالل املصح ت.
 2.111.111  : الشركة  8أسم ل 

د8هم.
املدة : 99 سنة.

تجزئة  و625،   624 تجزئة   : املقر 
تيليال، تكيوين، أك دير.

8ضوان  السيد   : املسيرون 
السماللي والسيد نجي3 د8هم.

ب لسجل  الشركة  تقييد  تم 
 42613 التج 8ي بأك دير تحت الرقم 

بت 8يخ 5 م 18 2121.
519 P

THE BEAUTIFUL SUN
دبيوتفل س ن

تجزئة الشمس لعي يدة، 8قم 11
املحيط، سال

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
 2121 فبراير   16 بت 8يخ  ب لرب ط 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ذات الصف ت الت لية :
THE BEAUTIFUL SUN  : االسم 

دبيوتفل س ن.
: استغالل وتسيير ق ع ت  الهدف 
الش ي واملق هي وكذا محالت األكالت 
املتعلقة  الخدم ت  و ميع  السريعة 

ب لهدف األس �سي.
العملي ت  كل  العموم  وعلى 
التي  وامل لية  الصن عية  التج 8ية 

تتعلق ب لهدف األصلي للشركة.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

إنش ئه  النه ئي م  عدا فسخ مسبق 

أو تمديد.

بعد خصم االحتي ط ت   : األ8ب ح 

تحويل  يمكن  والنظ مية  الق نونية 

الربح الص في بواسطة قرا8 من الجمع 

غير  احتي ط ت  إلى  الع دي  الع م 

ع دية.

ملدة  للشركة  كمسير  تعيين  تم 

ستة سنوات.

السيد مهم محسن.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بسال  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

يوم 2 م 18 2121 تحت 8قم 34321.
للخالصة واإلشه 8

520 P

 ILES INSTITUT DE

 LANGUES ETRANGERES ET

SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 

د8هم

املقر اال تم عي : عم 8ة 1، زنقة 

موالي عبد العزيز، حس ن، الرب ط

السجل التج 8ي 8قم : 133133

تغيير التسمية وهدف الشركة
الع م  الجمع  حس3  تقر8 

 2119 أكتوبر   14 بت 8يخ  االستثن ئي 

 SMART  : إلى  تغيير تسمية الشركة 

.KNOWLEDGE PRIVATE

تغيير هدف الشركة إلى : 

واإل8ش د،  واملراقبة  التد8ي3 

في  والتد8ي3  املشو8ة،  وتقديم 

املنظم ت  لص لح  مختلفة  مج الت 

واألفراد.

 2 امل دة  تعديل  تم  لذلك،  وفق  

وامل دة 3 من النظ م األس �سي.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  التج 8ي 

ب لرب ط يوم 3 م 18 2121 تحت 8قم 

.114672

521 P

عقد التسيير الحر ألصل 
التجاري

لتسيير  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بت 8يخ املسجل  التج 8ي   األصل 
صوفي   شركة  بين   2117 م ي   25
مول شركة ذات املسؤولية املحدودة 
في  ممثلة   51.111.111 8أسم له  
شخص م لك اله 8م الح مل للبط قة 
وشركة   A159136 8قم  الوطنية 
املسؤولية  ذات  شركة   BIDNA
ممثلة   111.111 املحدودة 8أسم له  
الح مل  نبيل  مني 8ي  شخص  في 
تم   A351937 للبط قة الوطنية 8قم 

االتف ق على م  يلي :
تمنح شركة صوفي  مول ب عتب 8ه  
م لكة األصل التج 8ي لشركة بيدن  
مطعم  في  املتمثل  التج 8ي  األصل 
مول  ميك   التج 8ي  ب ملرك3  الك ئن 
 ،R5 8قم  الس د1  محمد  ش 8ع 
تسييره  أ ل  من  م2   321 مس حة 

تسييرا حرا.
بمقت�سى هذا العقد يلتزم املسير 
على  ب لحف ظ  مول  فيراكس  الحر 
األصل التج 8ي وعلى النش ط املزاول 
على شكله  ب لحف ظ  يلتزم  كم   فيه 
بدون  عليه  تغييرات  إحداث  وعدم 
التج 8ي صوفي   األصل  م لك  8�سى 

مول.
التج 8ية  املحكمة  تحديد  وتم 
في ح لة  ب لرب ط كمحكمة مختصة 

نزاع.
522 P

عقد التسيير الحر ألصل 
التجاري

لتسيير  العرفي  العقد  بمقت�سى 
بت 8يخ  املسجل  التج 8ي   األصل 
»صوفي   شركة  بين   2121 م 18   2
مول« شركة ذات املسؤولية املحدودة 
في  ممثلة   51.111.111 8أسم له  
شخص م لك اله 8م، الح مل للبط قة 
وشركة   A159136 8قم  الوطنية 
VERAX MALL شركة ذات املسؤولية 
8أسم له   وحيد  بشريك  املحدودة 
شخص في  ممثلة  د8هم   111.111
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 السيد مجدبنجلون، الح مل للبط قة 
تم االتف ق على   A259411  الوطنية 

م  يلي :
مول  صوفي   شركة  تمنح 
التج 8ي  األصل  م لكة  ب عتب 8ه  
لشركة فيراكس مول األصل التج 8ي 
الج هزة  املالبس  بيع  في  املتخصص 
مول  ميك   التج 8ي  ب ملرك3  الك ئن 
 M72 8قم  الس د1  محمد   ش 8ع 
م من أ ل   71 مس حة   M74DIMو

تسييره تسييرا حرا.
بمقت�سى هذا العقد يلتزم املسير 
على  ب لحف ظ  مول  فيراكس  الحر 
األصل التج 8ي وعلى النش ط املزاول 
على شكله  ب لحف ظ  يلتزم  كم   فيه 
بدون  عليه  تغييرات  احداث  وعدم 
التج 8ي صوفي   األصل  م لك  8�سى 

مول.
التج 8ية  املحكمة  تحديد  وتم 
في ح لة  ب لرب ط كمحكمة مختصة 

نزاع.
523 P

AZ - SENS
شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات شريك وحيد
8أسم له  : 11.111 د8هم

مقر اال تم عي : زنقة سمية، إق مة 
 شهرزاد 3، الط بق الخ مس، 
 ،)Palmiers( 8قم 22، ب لمي 

الدا8 البيض ء
بت 8يخ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
تم تأسيس شركة   ،2121 فبراير   13
ذات مسؤولية محدودة ذات شريك 

وحيد ب لخص ئص الت لية :
.AZ - SENS : تسمية الشركة

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد.
إق مة  زنقة سمية،   : مقر الشركة 
شهرزاد 3، الط بق الخ مس، 8قم 22، 

ب لمي )Palmiers(، الدا8 البيض ء.
الشركة  غرض   : الشركة  غرض 
البلدان،  وفي  ميع  املغرب  في 
شريطة احترام املقتضي ت الق نونية 

والتنظيمية املحددة ألنشطته  :

والوظيفية  الفنية  املس عدة 

لص ح3 املشروع ؛

الصي نة املعلوم تية ؛

املنتج ت  وتسويق  ميع  إنت ج 

املعلوم تية ؛

املف وضة في  ميع أشك له  ؛

استغالل  ميع النم ذج والعالم ت 

التج 8ية في تكنولو ي  املعلومي ت ؛

لجميع  ك مل  وتصنيع  د8اسة 

املنتج ت املعلوم تية ؛

واستغالل  ميع  واكتس ب  بيع 

براءات االختراع ؛

إنش ء، اكتس ب املش 8كة، اإلدا8ة 

الشرك ت  في  ميع  أشك له   بجميع 

مع  مب شرة  غير  أو  مب شرة  بطريقة 

غرض الشركة ؛

العملي ت  ع م،  ميع  وبشكل 

أو  الصن عية  أو  التج 8ية  أو  امل لية 

من  غيره   أو  املنقولة  أو  العق 8ية 

العملي ت املتعلقة بشكل كلي أو غير 

املوصوف  الشركة  بغرض  مب شر 

أعاله وأي غرض مش به أو ذي صلة 

تطوير  يعزز  أو  يسهل  أن  يحتمل 

الشركة ونش طه .

املدة : 99 سنة.

السنة امل لية : النش ط امل لي يبدأ 

من ف تح ين ير وينتهي في 31 ديسمبر.

امل لي  النش ط  استثن ئي،  وبشكل 

تسجيله   ت 8يخ  من  سيبدأ  للشركة 

ب لسجل التج 8ي إلى غ ية 31 ديسمبر 

.2121
د8هم   11.111  : 8أسم ل الشركة 

مقسمة إلى 111 حصة من فئة 111 

للشريك  كلي   مكتتبة  للحصة  د8هم 

الوحيد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8   التج 8ية 

3 م 18 2121 تحت 8قم 732135.

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  التج 8ي 

ب لدا8 البيض ء بت 8يخ 3 م 18 2121 

تحت 8قم 451737.
ملخص قصد النشر

523P مكرر

 STE ASSISTANCE SAM EL

KELAA
SARL AU

تأسيس شركة
وضع   2121 ين ير   2 بت 8يخ  تم 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

ب ملميزات  وحيد  بشريك  املحدودة 

الت لية :

 STE ASSISTANCE  : التسمية 

.SAM EL KELAA SARL AU

الهدف : سح3 املركب ت.

الجديد،  دوا8   : اال تم عي  املقر 

قلعة  الواد،  بوعلي  اوالد   م عة 

السراغنة.

سنة تبتدئ من ت 8يخ   99  :  املدة 

2 ين ير 2121.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم مقسم على 1111 سهم من فئة 

111 د8هم موزع ك آلتي :

 1111 الش ي3  سعيد  السيد 

حصة.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا8ة 

سعيد الش ي3.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

يوم  السراغنة  لقلعة   االبتدائية 

25 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/49.

السجل التج 8ي 8قم 3939.

524 P

 CAMILLE EXPORT ET

IMPORT
SARL AU

تبع  لقرا8 الشريك الوحيد السيدة 

 CAMILLE لشركة  الكت ني  نعيمة 

 EXPORT ET IMPORT SARL AU

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

ومقره   د8هم   11.111 8أسم له  

اال تم عي ش 8ع الحرية 8قم 11 الط بق 

الدا8 البيض ء   6 الشقة 8قم  الث لث، 

تقر8 بت 8يخ 12 سبتمبر 2119 :

حل الشركة.
ب ملحكمة  الق نوني   اإليداع  تم 
التج 8ية الدا8 البيض ء يوم 27 فبراير 

2121 تحت 8قم 732495.
525 P

 TASSAOUT IMMOBILIER
SARL

بت 8يخ  الشرك ء  لقرا8   تبع  
 TASSAOUT 9 ديسمبر 2119 لشركة
ذات  شركة   IMMOBILIER SARL
8أسم له   املحدودة  املسؤولية 
اال تم عي  ومقره   د8هم   111.111
 ،1 الط بق   1 العواطف   2 8قم 
 العم 8ة 2 قلعة السراغنة تقر8 بت 8يخ 

29 فبراير 2121 :
تصفية الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يوم  السراغنة  بقلعة   االبتدائية 
21 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/61.
526 P

MAGIC GIFT
SARL AU

تبع  لقرا8 الشريك الوحيد السيدة 
 MAGIC GIFT لشركة  ملي ء  حس ني 
املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU
د8هم   11.111 8أسم له   املحدودة 
الحرية  ش 8ع  اال تم عي   ومقره  
8قم 11 الط بق الث لث، الشقة 8قم 6 
الدا8 البيض ء تقر8 بت 8يخ 21 سبتمبر 

: 2119
حل الشركة.

ب ملحكمة  الق نوني   اإليداع  تم 
التج 8ية الدا8 البيض ء يوم 27 فبراير 

2121 تحت 8قم 732411.
527 P

 ODEON IMMOBILIERE
شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر التج 8ي : كلم 1، طريق 
ليس سفة، الدا8 البيض ء

1.ت : 123469
بمقت�سى محضر الجمعين الع مين 
االستثن ئيين املنعقدين ب لدا8 البيض ء



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3561

 بت 8يخ 31 يوليو 2116 و16 ديسمبر 
2116 قر8 الشرك ء م  يلي :

امحمد  السيد  وف ة  إثب ت 
الصويري وتوزيع مجموع 511 حصة 

ا تم عية ك ن يمتلكه  بين و8ثته.
عثم ن  السيد  استق لة  قبول 
الصويري من مه مه كمسير للشركة.

تعيين السيد عبد العزيز الصويري 
والسيد مصطفى الصويري كمسيرين 

للشركة ملدة غير محددة.
للشركة  اال تم عي  الهدف  تغيير 
الذي أصبح »تجزيء وبيع األ8ا�سي«.
تعديل الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية للدا8 البيض ء يوم 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 731119.
528 P

ديوان األست ذ لحسن منقوش
موثق ب لرب ط

 ش 8ع عمر ابن الخط ب، عم 8ة 11، شقة 
8قم 6، أكدال، الرب ط

اله تف : 73 27 77 1537
الف كس : 74 27 77 1537

شركة سكن ه ر ك 
ش.ذ.م.م

8أسم له  : 112.111 د8هم
الك ئن مقره  اال تم عي ب لرب ط 
- أكدال، ش 8ع عقبة، 77743، 

الط بق الث ني، الشقة 8قم 4
تفويت الحصص اال تم عية

األست ذ  تلق ه  عقد  بمو 3   -  1
لحسن منقوش، موثق ب لرب ط بت 8يخ 
 2121 م 18  و4   2121 فبراير   25
فوت السيد كريم الحراق إلى السيد 
حصصه  الطواهري  ميع  عزوز 
حصة   341 اال تم عية واملتمثلة في 
ب لشركة  يمتلكه   التي  ا تم عية 
الك ئن  ش.ذ.م.م  ك«   8 ه  »سكن 
أكدال،   - ب لرب ط  اال تم عي  مقره  
الط بق الث ني،   77743 ش 8ع عقبة، 

الشقة 8قم 4.
األست ذ  تلق ه  عقد  بمو 3   -  2
لحسن منقوش، موثق ب لرب ط بت 8يخ 
 2121 م 18  و4   2121 فبراير   25
فوت السيد 8شيد واكوز إلى السيد

حصصه  الطواهري  ميع  علي   
حصة   341 اال تم عية واملتمثلة في 
ب لشركة  يمتلكه   التي  ا تم عية 
الك ئن  ش.ذ.م.م  ك«   8 ه  »سكن 
أكدال،   - ب لرب ط  اال تم عي  مقره  
الط بق الث ني،   77743 ش 8ع عقبة، 

الشقة 8قم 4.
من  و7   6 الفصلين  تغيير  تم 

الق نون األس �سي.
3 - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 5 م 18 2121 

تحت 8قم 114732.
مقتطف وبي ن

األست ذ لحسن منقوش، موثق ب لرب ط

529 P

ديوان األست ذ محمد لطفي

موثق بف 1

ش 8ع الجيش امللكي، 8قم 36، إق مة 

»فض ء 2111«، الط بق الرابع

 ف 1

اله تف : 13 43 62 1535

الف كس : 14 43 62 1535

 STE PHARMACEUTIQUE
SAIS
ش.م

SOPHASAIS ش.م
الرأسم ل اال تم عي : 7.111.111 

د8هم
املقر اال تم عي : زنقة   بر ابن 
حي ن، الحي الصن عي، سيدي 

ابراهيم، ف 1
سجل تج 8ي 8قم : 42143

تفويت األسهم والحس ب الج 8ي
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق بف 1،  األست ذ محمد لطفي، 
واملتضمن   2121 فبراير   11 بت 8يخ 
الج 8ي  والحس ب  األسهم  تفويت 
م   لخضر  هللا  عبد  السيد  فوت 
مجموعه 15.411 سهم الذي يمتلكه 
 STE PHARMACEUTIQUE بشركة 
ش.م   SOPHASAIS ش.م   SAIS
8أسم له  اال تم عي 7.111.111 د8هم 
ومقره  اال تم عي بف 1، زنقة   بر 
سيدي  الصن عي  الحي  حي ن،  ابن 
ابراهيم لف ئدة السيد أن 1 بنيس، 
السيدة مريم بنحدو، السيد يوسف 
والسيد  بنحدو  خديجة  بنحدو، 

مصطفى ادويري علوي.

وكنتيجة التفويت األسهم أصبح 
8أسم ل الشركة :

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
مبلغ  في  اال تم عي  الرأسم ل 
إلى  مقسمة  د8هم   7.111.111
د8هم   111 فئة  من  سهم   71.111

مقسمة وموزعة على الشكل الت لي :
علوي  ادويري  مصطفى  السيد 

21.111 سهم ؛
 19.611 بنحدو  يوسف  السيد 

سهم ؛
السيد أن 1 بنيس 9111 سهم ؛

السيدة مريم بنحدو 9111 سهم ؛
السيدة خديجة بنحدو 9111 سهم ؛

املجموع 71.111 سهم.
تغيير في التسيير : 

استق لة السيد عبد هللا لخضر من 
تسيير الشركة املسم ة أعاله، وتعيين 
8ئيس  كن ئ3  بنحدو  يوسف  السيد 
 STE PHARMACEUTIQUE لشركة 

.SOPHASAIS ش.م SAIS
اإليداع : تم اإليداع بكت بة الضبط 
بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 
4 م 18 2121 تحت 8قم 2121/199.
530 P

ديوان األست ذ محمد لطفي
موثق بف 1

ش 8ع الجيش امللكي، 8قم 36، إق مة »فض ء 2111«، 
الط بق الرابع، ف 1

اله تف : 13 43 62 1535
الف كس : 14 43 62 1535

 LES JARDINS DE
BOUIBLANE

ش.م.م.
الرأسم ل اال تم عي : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : ش 8ع الجيش 
امللكي، عم 8ة السعيدي، مك ت3 
 الفتح، الط بق الخ مس، مكت3 

8قم 25، ف 1
سجل تج 8ي 8قم : 61925

تأسيس
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
موثق بف 1،  األست ذ محمد لطفي، 
 2121 فبراير  و4  ين ير   31 بت 8يخ 
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملواصف ت الت لية :

 LES JARDINS شركة   : التسمية 
DE BOUIBLANE ش.م.م.

الغرض اال تم عي للشركة : يحدد 
الغرض اال تم عي في :
اإلنع ش العق 8ي ؛

تجزئة األ8ا�سي ؛
املع مالت  ع مة،  ميع  وبصفة 
املرتبطة مب شرة ب لغرض اال تم عي 
أو التي من شأنه  املس همة في تطوير 

الشركة.
املقر  حدد   : اال تم عي  املقر 
امللكي،  الجيش  ش 8ع  في  اال تم عي 
عم 8ة السعيدي، مك ت3 الفتح، الط بق 

الخ مس، مكت3 8قم 25، ف 1.
حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
مبلغ  في  اال تم عي  الرأسم ل 
 1111 إلى  مقسمة  د8هم   111.111
111 د8هم  حصة ا تم عية من فئة 

محر8ة ومقسمة :
السيد حسين ف �سي فهري 341 ؛
السيد  واد يعقوبي سوس ن 51 ؛

السيد عالل العلج 611 ؛
املجموع 1111 حصة.

من تقييد  سنة ابتداء   99  : املدة 
الشركة ب لسجل التج 8ي.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 
محمد  السيد  العلج،  عالل  السيد 
السيد حسن سعداني  الزين العلج، 

حسني ملدة غير محدودة.
أحد  بتوقيع  الشركة  تلتزم 

املسيرين فقط.
اإليداع : تم اإليداع بكت بة الضبط 
بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 
11 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/567.

بمث بة مقتطف وبي ن

األست ذ محمد لطفي

531 P

ديوان األست ذ محمد لطفي

موثق بف 1

ش 8ع الجيش امللكي، 8قم 36، إق مة »فض ء 2111«، 

الط بق الرابع، ف 1

اله تف : 13 43 62 1535

الف كس : 14 43 62 1535

L M A IMMOBILIER
ش.م.م

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 د8هم
املقر اال تم عي : 21، تجزئة صوفي ، 

عين عمير، متجر 8قم 2، ف 1
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سجل تج 8ي 8قم : 62121

تأسيس
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بف 1،  األست ذ محمد لطفي، 

بت 8يخ 9 و13 ين ير 2121 تم تأسيس 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

ب ملواصف ت الت لية :

 L M A شركة   : التسمية 

IMMOBILIER ش.م.م.

الغرض اال تم عي للشركة : يحدد 

الغرض اال تم عي في :

اإلنع ش العق 8ي ؛

املع مالت  ع مة،  ميع  وبصفة 

املرتبطة مب شرة ب لغرض اال تم عي 

أو التي من شأنه  املس همة في تطوير 

الشركة.

املقر  حدد   : اال تم عي  املقر 

اال تم عي في 21 تجزئة صوفي ، عين 

عمير، متجر 8قم 2، ف 1.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

مبلغ  في  اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسمة  د8هم   111.111

111 د8هم  حصة ا تم عية من فئة 

محر8ة ومقسمة :

السيد محمد ديدي 251 ؛

السيد محمد لهويوي 511 ؛

السيد عبد العزيز ديدي 251 ؛

املجموع 1111 حصة.

من تقييد  سنة ابتداء   99  : املدة 

الشركة ب لسجل التج 8ي.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

والسيد محمد  السيد محمد ديدي 

لهويوي ملدة غير محدودة.

البيع  لعملي ت  ب لنسبة 

الشركة  تلزم  البنكية  واملع مالت 

السيد  من  لكل  املشترك  ب لتوقيع 
السيد محمد لهويوي  محمد ديدي، 

والسيد عبد العزيز ديدي.

اإليداع : تم اإليداع بكت بة الضبط 

بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 

25 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/771.
بمث بة مقتطف وبي ن

األست ذ محمد لطفي

532 P

ديوان األست ذ محمد لطفي

موثق بف 1
ش 8ع الجيش امللكي، 8قم 36، إق مة »فض ء 2111«، 

الط بق الرابع، ف 1

اله تف : 13 43 62 1535

الف كس : 14 43 62 1535

LOST COFFEE
ش.م.م

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي :  م عة أكدال، 

5 ش 8ع عالل بن عبد هللا، 8قم 2، 

méga pole offices، بف 1

سجل تج 8ي 8قم : 62131

تأسيس
تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

موثق بف 1،  األست ذ محمد لطفي، 

 2121 فبراير  و11  ين ير   29 بت 8يخ 

مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

محدودة ب ملواصف ت الت لية :

 LOST COFFEE التسمية : شركة

ش.م.م.

الغرض اال تم عي للشركة : يحدد 

الغرض اال تم عي في :

مقهى، مطعم ؛

املع مالت  ع مة،  ميع  وبصفة 

املرتبطة مب شرة ب لغرض اال تم عي 

أو التي من شأنه  املس همة في تطوير 

الشركة.

املقر  حدد   : اال تم عي  املقر 

5 ش 8ع  اال تم عي في  م عة أكدال، 
 méga pole ،2 عالل بن عبد هللا، 8قم

offices، ف 1.

حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

مبلغ  في  اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسمة  د8هم   111.111

111 د8هم  حصة ا تم عية من فئة 

محر8ة ومقسمة :

السيد محمد الرحبي 511 ؛
ودغيري  اسم عيل  السيد 

بنشريف 511 ؛

املجموع 1111 حصة.

من تقييد  سنة ابتداء   99  : املدة 

الشركة ب لسجل التج 8ي.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

محمد الرحبي ملدة غير محدودة.

اإليداع : تم اإليداع بكت بة الضبط 
بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 
11 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/676.

بمث بة مقتطف وبي ن
األست ذ محمد لطفي

533 P

ديوان األست ذ محمد لطفي
موثق بف 1

ش 8ع الجيش امللكي، 8قم 36، إق مة »فض ء 2111«، 
الط بق الرابع، ف 1

اله تف : 13 43 62 1535
الف كس : 14 43 62 1535

TECHNIQUE RESIDENCE
ش.م.م

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 د8هم
املقر اال تم عي : متجر 8قم 3، قطعة 

41، بلوك ب، حي كريو، زواغة، 
ف 1

سجل تج 8ي 8قم : 33113
تفويت حصص ا تم عية والحس ب 

الج 8ي
تلق ه  بمقت�سى عقد توثيقي   -  1
موثق بف 1،  األست ذ محمد لطفي، 
بت 8يخ 17 و11 ين ير 2121 واملتضمن 
تفويت حصص ا تم عية والحس ب 
عبد  السيد  من  كل  فوت  الج 8ي، 
لقصيبي  أحمد  والسيد  8زوق  الغني 
ا تم عية  حصة   611 مجموعه  م  
 TECHNIQUE الذي يمتلكه  بشركة 
محدودة  شركة   RESIDECNE
اال تم عي  8أسم له   املسؤولية، 
اال تم عي  ومقره   د8هم   111.111
 ،41 قطعة   ،3 8قم  متجر  بف 1، 
لف ئدة  زواغة  كريو،  حي  ب،  بلوك 

السيد محمد بوشيبة.
تغيير في التسيير :

استق لة السيد عبد الغني 8زوق 
لذلك  ونتيجة  الشركة  تسيير  من 
طرف  من  تسير  الشركة  أصبحت 
السيد أحمد لقصيبي والسيد محمد 

بوشيبة.
تغيير الشكل الق نوني للشركة من 
إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد.
تلق ه  بمقت�سى عقد توثيقي   -  2

موثق بف 1،  األست ذ محمد لطفي، 

تم   2121 ين ير  و21   17 بت 8يخ 

 TECHNIQUE تحيين ملف الشركة 

RESIDENCE ش.م.م.

اإليداع : تم اإليداع بكت بة الضبط 

بت 8يخ  بف 1  التج 8ية   ب ملحكمة 

3 فبراير 2121 تحت 8قم 2121/494.
بمث بة مقتطف وبي ن

األست ذ محمد لطفي

534 P

وراقة ومكتبة الفاتحي
8قم 2، ش 8ع موالي عبد هللا، زنقة 

فم لحسن، حي الفرح، احصين، 

سال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات الشريك الوحيد

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بسال 
في 6 ين ير 2121، تم تحديد الق نون 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات الشريك الوحيد ذات 

املميزات الت لية :

و8اقة   : اال تم عية  التسمية 

ومكتبة الف تحي.

األدوات  بيع   : الشركة  غرض 

بيع لوازم املكت3  واللوازم املد8سية، 

للح سوب،  معلوم تية  ومعدات 

وبصفة  للطب عة  املختلفة  األشغ ل 

التج 8ية،  العملي ت  كل  شمولية، 

وغير  العق 8ية  امل لية،  الصن عية، 

العق 8ية التي يكون له  ا8تب ط مب شر 

األس �سي  ب لهدف  مب شرة  غير  أو 

األهداف  وبكل  أعاله،  إليه  املش 8 

الث نوية التي من شأنه  أن تس عد على 

تنمية أنشطة الشركة.
ش 8ع   ،2 8قم   : اال تم عي  املقر 

موالي عبد هللا،زنقة فم لحسن، حي 

الفرح، أحصين، سال.

من  سنة   99  : اال تم عية  املدة 

ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسم  د8هم   111.111

111 د8هم  حصة ا تم عية من فئة 

لف ئدة السيد الف تحي نو8 الدين.
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الف تحي  السيد  عين   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  مسيرا  الدين  نو8 

محددة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 

بت 8يخ  بسال  االبتدائية   املحكمة 

 34311 تحت 8قم   2121 فبراير   27
التج 8ي  ب لسجل  الشركة  قيد  وتم 

بسال تحت 8قم 31275.

535 P

فواكه وخضر كرونو
8قم 21، زنقة عين الصف ء، حي 

النهضة، احصين، سال

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بسال 
في 7 فبراير 2121، تم تحديد الق نون 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية :

فواكه   : اال تم عية  التسمية 

وخضر كرونو.

الخضر  بيع   : الشركة  غرض 

والفواكه ب لتقسيط و ميع املنتج ت 

الفالحية غير املحولة وبصفة شمولية، 

الصن عية،  التج 8ية،  العملي ت  كل 

التي  العق 8ية  وغير  العق 8ية  امل لية، 

يكون له  ا8تب ط مب شر أو غير مب شر 

أعاله،  إليه  املش 8  األس �سي  ب لهدف 

وبكل األهداف الث نوية التي من شأنه  

أن تس عد على تنمية أنشطة الشركة.
املقر اال تم عي : 8قم 9 مكر8، زنقة 

الجبهة، حي الكف ح، أحصين، سال.

من  سنة   99  : اال تم عية  املدة 

ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.

في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 

 1111 إلى  مقسم  د8هم   111.111

111 د8هم  حصة ا تم عية من فئة 

مقسمة كم  يلي :

 511 الرحيم  عبد  بردي  السيد 

حصة ؛

 511 اللطيف  عبد  أمغ 8  السيد 

حصة.

بردي  السيدين  تعيين   : التسيير 
اللطيف   عبد  وأمغ 8  الرحيم  عبد 
غير  ملدة  للشركة  اثنين  مسيرين 
مع   االثنين  توقيعهم   مع  محددة 
لجميع  منفصلين  وغير  متالزمين 
العملي ت البنكية وث ئق ومستندات 

الشركة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 
بت 8يخ  بسال  االبتدائية   املحكمة 
 34219 تحت 8قم   2121 فبراير   27
التج 8ي  ب لسجل  الشركة  قيد  وتم 

بسال تحت 8قم 31277.
536 P

PERFECTCASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 216 تجزئة بلأل8 

طريق صفرو، متجر 4، ف 1
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بف 1 
تم تأسيس شركة   2121 فبراير   21
ذات  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الخص ئص اآلتية :
.PERFECTCASH : التسمية

الهدف :  ميع املع مالت املتعلقة 
وع مة  األموال  واستقب ل  بتحويل 
السي حية،  التج 8ية،  العملي ت 
وغير  العق 8ية  امل لية،  الصن عية، 
العق 8ية املختلفة بصفة مب شرة أو 
إليه   املش 8  ب ألنشطة  مب شرة  غير 

أعاله.
املقر اال تم عي : 216 تجزئة بلأل8 

طريق صفرو، متجر 4، ف 1.
املدة : 99 سنة ابتداء من تأسيس 

الشركة.
د8هم   111.111  : الرأسم ل 
مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم.
من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
بمقت�سى الفصل 32 من الق نون 
السيد  تعيين  تم  للشركة  األس �سي 
ملدة  للشركة  كمسير  محمد  سديني 

غير محدودة.

والتسجيل  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة التج 8ية 
2121 تحت 8قم  2 م 18  بف 1 يوم 

149 و62219.
بي ن مختصر

537 P

SOCIETE AZIMEDIA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
شريك وحيد

8أسم له  111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : زنقة 11 8قم 137 

السع دة، الع لي  - املحمدية
سجل تج 8ي 17377
فسخ مسبق للشركة

الع م  الجمع  بمقت�سى   -  1
 2121 فبراير   14 بت 8يخ  االستثن ئي 

قر8 الشريك الوحيد م  يلي :
فسخ مسبق للشركة وفق  ألحك م 
 ،96-5 8قم  الق نون  من   16 امل دة 
املسؤولية  ذات  ب لشرك ت  املتعلقة 

املحدودة.
السيد  للشركة  مصفي  تعيين 

هش م الصوفي.
تعيين مقر التصفية زنقة 11 8قم 

137 السع دة، الع لي  - املحمدية.
2 - تم اإليداع الق نوني ب ملحكمة 
االبتدائية في املحمدية في 27 فبراير 

2121 تحت 8قم 377.
538 P

TREROC
SARL AU

Zone Franche d’Exportation
- Boukhalef, Ilot 30, Lot 1

Tanger 
R.C Tanger N° 22155

في املؤ8خة  القرا8ات   بمو 3 
 6 ين ير 2121، تقر8 م  يلي :

السيد  ب ستق لة  علم   أح ط 
ف لينتي  هويو  ديل  أنطونيو  خوسيه 
ديسمبر   2 بت 8يخ  من مه مه كمسير 
خيسو1  السيد  تعيين  قر8   2119
لفترة للشركة  كمسير  بيريس  8ويز 

 غير محدودة إلى   ن3 السيد خوان 

املسير  م 8يسك ل فلو8يس،  لوسيو، 

سيحتفظ  والذي  للشركة  الح لي 

ب لتسيير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 2121 م 18   5 في  التج 8ية بطنجة 

تحت الرقم 231111.

539 P

SOM FOOD
استق لة مسير

تأكيد على تعيين مسير وحيد
ب لجمع الع م  - ا تمع الشرك ء   1

مل    2119 ين ير   21 في  االستثن ئي 

يسمى شركة ذات مسؤولية محدودة 

قد8ه  برأسم ل   »SOM FOOD«

اال تم عي  مقره   د8هم،   451.111

السفراء  التج 8ي  املركز  ب لرب ط 

الط بق السفلي طريق زعير فقر8وا م  

يلي :

استق لة مسير عمر العلمي.

الوحيد  املسير  تعيين  على  تأكيد 

السيد حكيم عاللي حسني لفترة غير 

محدودة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لرب ط في 27 فبراير 2121 تحت 8قم 

.114616

540 P

STE DOUH IMMOBILIER
SARL AU

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 

تم   2121 فبراير   21 بت 8يخ  البيض ء 

تأسيس شركة ب ملواصف ت الت لية :

 STE DOUH  : التسمية 

.IMMOBILIER SARL AU

 11 ش 8ع   75  : اال تم عي  املقر 

ين ير الط بق األول الشقة 169 الدا8 

البيض ء.

االنع ش   : اال تم عي  الهدف 

املختلفة  املع مالت  و ميع  العق 8ي 

للبن ء.
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ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 
ب لشريك  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.
التسيير : تم تعيين السيد 8شيد 
الدوح الح مل للبط قة الوطنية 8قم 

BE516399 مسيرا للشركة.
الدوح  8شيد  السيد   : الحصص 

1111 حصة.
الرأسم ل : 111.111 د8هم.

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 
ف تح ين ير إلى 31 ديسمبر .

املدة : تم تحديده  في 99 سنة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
للدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الق نوني 
البيض ء بت 8يخ 4 م 18 2121 تحت 
8قم 733131 والسجل التج 8ي 8قم 

.451955
541 P

MEDICAL PRATIQUE
العرفي  العقد  تسجيل  ت 8يخ 
ب لخص ئص  بسال   2121 27 ين ير 

الت لية :
اكسسوا8ات   : الهدف اال تم عي 
أ هزة  أو  الكمبيوتر  أ هزة  املكت3 

الط3.
بيع املنتج ت الصيدالنية.

د8هم   111.111  : امل ل  8أ1 
فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 
د8هم للحصة الواحدة موزعة   111

بين الشرك ء على الشكل الت لي :
 : اآلنسة ف طمة الزهراء الغزواني 

311 حصة.
 711  : حمداني  ازهو8  السيدة 

حصة.
من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.
 1 مجموعة   6  : اال تم عي  املقر 
إق مة د1 األسرة 3 سال الجديدة سال.
اآلنسة ف طمة الزهراء   : التسيير 

الغزواني.
التوقيع : السيدة ازهو8 حمداني.

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 
.31279

542 P

CRISTAL EDITIONS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  111.111 د8هم
املقر اال تم عي : شقة 7 العم 8ة 1 

حي املنزه سيدي الغندو8 الخميس ت 
15121

بمقت�سى عقد عرفي ب لخميس ت 
تأسيس  تم   2121 ين ير   6 بت 8يخ 
ق نون شركة ذات املواصف ت الت لية :
.CRISTAL EDITIONS : التسمية

واملجالت  الكت3  نشر   : املوضوع 
والجرائد.

املقر اال تم عي : شقة 7 العم 8ة 1 
حي املنزه سيدي الغندو8 الخميس ت 

.15121
املدة : 99 سنة.

التسيير : السيدة م ش  لبنى.
8أسم ل الشركة : 111.111 د8هم 
قيمة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم وهي مقسمة ك لت لي :
السيدة م ش  لبنى : 51 حصة.

السيد وحتي 8شيد : 951 حصة.
ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 

ين ير إلى 31 ديسمبر.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
ب لخميس ت تحت 8قم 21 بت 8يخ 22 

ين ير 2121.
543 P

 STE SOKHEMISSET
TRAVAUX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي : تجزئة املنى 8قم 
315 ش 8ع 16 نوفمبر الخميس ت

الط 8ئ  الع م  الجمع  إثر  على 
لشركة   2121 فبراير   13 بت 8يخ 
 STE SOKHEMISSET TRAVAUX«
تجزئة   : اال تم عي  بمقره    »SARL
نوفمبر   16 ش 8ع   315 8قم  املنى 

الخميس ت، تقر8 م  يلي :
البن ء  مواد  بيع   : نش ط  إض فة 

ب لجملة واملت  رة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لخميس ت  االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 16.
من أ ل املستخرج واإلنج ز

544 P

 BOULANGERIE ET

PATISSERIE ZEMMOUR
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك الواحد
8أسم له  11.111 د8هم

املقر اال تم عي : 8قم 591 حي 

األندلس تيفلت
الط 8ئ  الع م  الجمع  إثر  على 

 BOULANGERIE ET« لشركة 

 PATISSERIE ZEMMOUR SARL
AU« بمقره  اال تم عي : 8قم 591 حي 

األندلس، تيفلت تقر8 م  يلي :

ب ع السيد الحسن   : بيع حصص 

411 حصة للسيد العربي  تمش شتي 

وأصبح التقسيم الجديد  تمش شتي. 

كم  يلي :

 111  : تمش شتي  العربي  السيد 

حصة.

تغيير الشكل الق نوني من شركة 

إلى شركة  ذات املسؤولية املحدودة 

والشريك  املحدودة  املسؤولية  ذات 

الوحيد.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ ب لخميس ت   االبتدائية 

 7 فبراير 2121 تحت 8قم 73.
من أ ل املستخرج واإلنج ز

545 P

SAGYPSA
SARL AU

بت 8يخ عرفي  عقد   تحت 

تأسيس  تم   ،2119 ديسمبر   11  

شركة ب ملواصف ت الت لية :

.SAGYPSA SARL AU : التسمية

ش 8ع   46  : اال تم عي  املقر 

الز8قطوني، ط بق 6، الشقة 15 و 16 

الدا8 البيض ء.

شركة   : اال تم عي  الهدف 
التعدين واملع دن.

الشكل الق نوني : شركة محدودة 
املسؤولية ذات الشريك الوحيد.

 Philippe Hofller التسيير : السيد
.Jacques Mutshler والسيد

الرأسم ل : 111.111 د8هم.
املحكمة   : الق نوني  اإليداع 

التج 8ية ب لدا8 البيض ء.
السجل التج 8ي : 451427.

قصد النشر واإلعالن

546 P

مكت3 املستش 8
37 زنقة  بل ت زك  8قم 1 أكدال الرب ط

اله تف : 15.37.77.51.71

 IMAGERIE MEDICALE
BOURGOGNE

SARL
امجري ميديك ل بو8كون

تعديالت في الق نون األس �سي
على إثر  مع ع م استثن ئي بت 8يخ 
ذات  للشركة   ،2121 فبراير   17
املسؤولية املحدودة املسم ة »امجري 
8أسم له   بو8كون«،  ميديك ل 
2.111.111 د8هم ومقره  اال تم عي 
ك ئن ب لرب ط 8قم 31 ش 8ع عقبة 8قم 
3 أكدال، تقر8 املص دقة على م  يلي :
حصة ا تم عية   3.511 بيع   -  1
محت ن  8شيد  الدكتو8  طرف  من 
مغربي  الف �سي،  لطفي  للدكتو8 
 21 بت 8يخ  بسال  واملزداد  الجنسية، 
لبط قة  والح مل   ،1961 أغسطس 
 ،A46655 8قم  الوطنية  التعريف 
 ،2 8قم  الشقة  ب لرب ط،  والق طن 

عم 8ة 1، إق مة سحنون أكدال.
حصة ا تم عية   3.511 بيع   -  2
محت ن  8شيد  الدكتو8  طرف  من 
زايد،  بن  نجي3  محمد  للدكتو8 
بسوق  واملزداد  الجنسية،  مغربي 
نوفمبر   25 بت 8يخ  الغرب  األ8بع ء 
التعريف  لبط قة  والح مل   ،1959
والق طن   ،G21715 8قم  الوطنية 
زنقة حسن أزوط،   ،1 8قم  ب لرب ط، 

حي الليمون أكدال.
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8شيد  الدكتو8  استق لة   -  3

محت ن من تسيير الشركة.

وقد تم اإليداع الق نوني ب لسجل 

م 18   5 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ي 

2121 تحت 8قم 114723.
املسير

547 P

WORLD SERVICES COMPTA

ELBASRI ALU
SARL AU

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة ذات شريك واحد

ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2121 فبراير   24 بت 8يخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

واحد، الخص ئص الت لية :

 ELBASRI  : التسمية اال تم عية 

.ALU SARL AU

أعم ل البن ء   : الهدف اال تم عي 

واألملنيوم.

أعم ل مختلفة.

 9 8قم  عم 8ة   : اال تم عي  املقر 

املحيط  ف 8صوفي   زنقة   3 شقة 

الرب ط.

املدة اال تم عية : 99 سنة ابتداء 

من ت 8يخ تأسيسه .

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

حصة من   1111 د8هم موزعة على 

د8هم للحصة وزعت كم    111 فئة 

يلي :

 1111  : السيد البصري مصطفى 

حصة.

السنة اال تم عية : تبدأ من ف تح 

ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

التسيير : السيد البصري مصطفى 

مسير للشركة ملدة غير محدودة.

8قم  التج 8ي  السجل  إيداع  تم 

ب ملحكمة  الضبط  بمكت3   143555

م 18   4 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1474.

548 P

STE CONSORTECH
SARL

حل مسبق
املقر اال تم عي : 5 مكر8، زنقة غ ن ، 

شقة 8قم 2، الرب ط
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 24 بت 8يخ  املنعقد  الع دي  غير 
قر8 مشتركو شركة   ،2119 ديسمبر 
»كونصو8تيك« ش.ذ.م.م 8أسم له : 
ملقتضي ت  وطبق   د8هم   11.111

الق نون املتعلق ب لشرك ت :
حل مسبق للشركة ابتداء من 24 

ديسمبر 2119.
نزهة  ص لة  السيدة  تعيين 

كمصفية لحس ب ت الشركة.
تحديد مقر تصفية الشركة بنفس 

مقر الشركة اال تم عي.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 
فبراير   13 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114419.
549 P

WORLD SERVICES COMPTA

 TRAITEUR CHADLI
KODDARI

SARL
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
ب لرب ط  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بت 8يخ 2 ين ير 2121 تم وضع الق نون 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة، ذات الخص ئص الت لية :
 TRAITEUR : التسمية اال تم عية

.CHADLI KODDARI SARL
الهدف اال تم عي : ممون حفالت.

تسويق وتنظيم الحفالت.
تج 8ة وأعم ل مختلفة.

 154 املقر اال تم عي : الهالل 8قم 
تم 8ة.

املدة اال تم عية : 99 سنة ابتداء 
من ت 8يخ تأسيسه .

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 
حصة من   1111 د8هم موزعة على 
د8هم للحصة وزعت كم    111 فئة 

يلي :

السيد طريق كدا8ي : 251 حصة.
السيد زهير شدلي : 251 حصة.

السيد حن ن كدا8ي : 251 حصة.
السيد  واد كدا8ي : 251 حصة.

السنة اال تم عية : تبدأ من ف تح 
ين ير إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

كدا8ي  السيد  واد   : التسيير 
مسيرين  كدا8ي  حن ن  والسيدة 

للشركة ملدة غير محدودة.
8قم  التج 8ي  السجل  إيداع  تم 
ب ملحكمة  الضبط  بمكت3   143555
فبراير   24 بت 8يخ  بتم 8ة  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 3213.
550 P

ENTC
SARL AU

زي دة 8أسم ل الشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ENTC SARL« لشركة  االستثن ئي 
AU« شركة ذات املسؤولية املحدودة 
املنعقد يوم 4 فبراير 2121، لقد قر8 

الشريك الواحد م  يلي :
من  الشركة  8أسم ل  في  زي دة 
111.111 د8هم إلى 511.111 د8هم.
تحيين النظ م األس �سي للشركة.

تم إيداع السجل التج 8ي بمكت3 
ب لرب ط  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
8قم  تحت   2121 فبراير   19 بت 8يخ 

.1194
551 P

 SOCIETE OUTDOOR
EVENTS

SARL
شركة »أوت دو8 إف نت« ش.م.م

الرأسم ل اال تم عي : 11.111 د8هم
املقر اال تم عي : ش 8ع محمد 
الس د1 إق مة علي املدخل د 

الط بق الث ني الشقة 8قم 5 مراكش
السجل التج 8ي 8قم 12435

بمقت�سى محضر الجمع الع م   -  I
ين ير   27 االستثن ئي بمراكش بت 8يخ 
دو8  »أوت  شركة  ص دقت   2121
التعديالت  على  ش.م.م  إف نت« 

الت لية :

بثمن  ا تم عية  حصة   25 بيع 
الثمن  ليكن  للواحدة  د8هم   111
طرف  من  د8هم   2.511 اال م لي 
 Vincent Paul Antoine السيد 
 Céline, لف ئدة السيدة BROTONS
Alice BERGER، وب لت لي فإن التوزيع 
الجديد للحصص اال تم عية أصبح 

على النحو الت لي :
 Mr. Vincent Antoine

BROTONS : 61 حصة ا تم عية.
 Mme Yvette Elisabeth

brotons :  5 حصص ا تم عية.
 :  Mme. Céline, Alice BERGER

31 حصة ا تم عية.
:  Mme. Rhita LEHLIMI 

 5 حصص ا تم عية.
 111 ليكن مجموع الحصص هو 

حصة ا تم عية.
أليس  سيلين،  السيدة  تعيين 
مش 8كة  ديدة  كمسيرة  بيرغر، 
للشركة لفترة غير محدودة. ومع ذلك، 
فإن التوقيع املنفصل والفريد ألحد 
وص لح،  ك ف  املش 8كين  املسيرين 
املصرفية  الحس ب ت  لتسيير  وهذا 
املستندات  )توقيع  ميع  البنكية 
أو غيره  من  الشيك ت  أو  املصرفية 

طرق الدفع ...(.
األس �سي  الق نون  في  التحديث 

للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II
الضبط للمحكمة التج 8ية بمراكش 
وسجل تحت   2121 م 18   5 بت 8يخ 

8قم 112177.
552 P

SOCIETE LTA CONSULTING
SARL AU

ل ط أ كونسيلتنغ ش.م.م ش.و
الرأسم ل اال تم عي : 41.111 د8هم

املقر اال تم عي : إق مة حدائق 
الويدان دا8 السع بة املحمدية 

41.111 مراكش
8قم السجل التج 8ي 57737

I - بمو 3 الجمع الع م االستثن ئي 
ين ير  6 املنعقد بمقر الشركة بت 8يخ 
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 VALERIE السيدة  ص دقت   2121  

عن   DANIEL CLAUDE BLAIZAT

شركة ل ط أ كونسيلتنغ ش.م.م ش.و 

على م  يلي :

للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 

إق مة حدائق   : إلى العنوان الجديد 

املحمدية  السع بة  دا8  الويدان 

41.111 - مراكش.

الق نون األس �سي امللقح.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -  II

الضبط للمحكمة التج 8ية بمراكش 

تحت  وذلك   2121 م 18   5 بت 8يخ 

8قم 112176.

553 P

 OMNIUM IMMOBILIER

 COMMERCIAL ET

 FINANCIER DU SOUSS

OMNICO
SARL

عقد التسيير الحر
 OMNIUM IMMOBILIER شركة

 COMMERCIAL ET FINANCIER

 DU SOUSS OMNICO SARL

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

بأك دير،  اال تم عي  مقره   والك ئن 

البحر  ش طئ  على  مبروك  فندق 

بأك دير  التج 8ي  ب لسجل  املقيدة 

تحت 8قم 14953 ق مت بكراء أصله  

التج 8ي في إط 8 عقد التسيير الحر 

واملتعلق ب لفندق »HOTEL« الك ئن 

ش طئ  على  مبروك  فندق  بأك دير، 

 MAZAZIK« شركة  لف ئدة  البحر 

AGADIR« في طو8 اإلنش ء واملسيرة 

عزيز  السيد   : املسيرين  طرف  من 

املومن والسيد 8شيد املومن.

يضم هذا التسيير الحر العن صر 

التج 8ي.  لألصل  واملعنوية  امل دية 

مدة هذا التسيير الحر عشر سنوات 

)ابتداء من ت 8يخ إمض ء العقد(.

554 P

SOCIETE LAKBI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حي الس نية طريق سيدي حرازم، 
ف 1

تأسيس
بف 1   عرفي  عقد  بمقت�سى 
بت 8يخ  25 فبراير 2121، تم تأسيس 
شركة ذات مسؤولية محدودة تتميز 

ب لخص ئص الت لية :
 LAKBI TRANS  : تسمية الشركة 

شركة ذات املسؤولية املحدودة.
نقل البض ئع   : الهدف اال تم عي 

ني بة عن اآلخرين.
مواد البن ء ب لتقسيط.

الس نية  حي   : اال تم عي  املقر 
طريق سيدي حرازم ف 1.

املدة : 99 سنة من ت 8يخ التأسيس 
النه ئي.

السنة املح سب تية : تبدأ من ف تح 
ين ير إلى غ ية 31 ديسمبر من كل سنة.
مبلغ  في  محدد   : الرأسم ل 
 1.111 إلى  مجزأة  د8هم   111.111
د8هم لكل حصة   111 حصة بقيمة 

موزعة ك لت لي :
لكبير الرف لي : 511 سهم.

املخت 8 الح 8تي : 511 سهم.
مجموع األسهم : 1111 سهم.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد لكبير الرف لي.

للشركة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بف 1  لالستثم 8  الجهوي  ب ملركز 
 M331/2121 8قم  تحت  مكن 1 
السجل   2121 م 18   5 بت 8يخ 
التج 8ي 8قم 62215 الضريبة املهنية 

8قم 14911232.
555 P

 PEAQOCK FINANCIAL
MAROC

S.A
تعديالت ق نونية

االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر  على 
 PEAQOCK شركة  ملس همي 
شركة  FINANCIAL MAROC

8أسم له   الب لغ  االسم،  مجهولة   

والك ئن  د8هم   311.111

تطوان  بزنقة  اال تم عي  مقره  

الط بق  السع دة  حي   2 عم 8ة 

: يلي  م   تقر8  العيون،   الث لث 

تفويت مجموع 911 أسهم محمد 

خ لد لف ئدة ع دل الدي ني 91 أسهم، 

وحميدة  أسهم   91 الد8هم  8قية 

الد8هم 721 أسهم.

151 أسهم سلمى  تفويت مجموع 

بن خ لد لف ئدة حميدة الد8هم.

للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 

من شركة مجهولة االسم إلى شركة 

ذات املسؤولية املحدودة.

للشركة  التج 8ي  االسم  تغيير 

 R&A PARTNERS LIMITED ليصبح

.SARL

توسيع النش ط التج 8ي للشركة 

بإض فة األنشطة الت لية :

التج 8ة الع مة، استيراد وتصدير، 

املنتج ت  ملختلف  املع مالت  وكيل 

املصنعة  نصف  أو  الصنع  الت مة 

ومن  أنواعه   بجميع  واملواد  والسلع 

أو  الشركة  لف ئدة  املص د8   ميع 

لف ئدة  ميع األشخ ص الطبيعيين 

أو االعتب 8يين اآلخرين.

التج 8ة الوطنية والدولية لجميع 

املنتج ت.

للشرك ت  التج 8ي  التمثيل 

الوطنية أو األ نبية.

إلى  للشركة  التج 8ي  املقر  نقل 

8شيد،  موالي  حي   : الت لي  العنوان 

زنقة  الز8قطوني،  محمد  ش 8ع 

 ،1 8قم  عم 8ة الشريف،  الشوف ني، 

الط بق األ8�سي، العيون.

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 م 18   4 بت 8يخ 

.2121/622

556 P

MIEL Y CANELA
S.N.C

تعديالت ق نونية
االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر  على 
 MIEL Y CANELA شركة  ملس همي 
8أسم له   الب لغ  تض منية،  شركة 
مقره   والك ئن  د8هم   111.111
8شيد  موالي  بتجزئة  اال تم عي 
العيون،  ل  بلوك   51 8قم  املمددة 

تقر8 م  يلي :
للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 
من شركة تض منية إلى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 
8قم  تحت   2121 م 18   3 بت 8يخ 

.2121/595
557 P

BOUGIE ET FLAMME
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة بمس هم وحيد
بت 8يخ العرفي  للعقد   تبع  
قوانين  وضع  تم   2119 نوفمبر   15

الشركة ذات املميزات الت لية :
 BOUGIE ET  : التسمية 

FLAMME
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمس هم وحيد.
املوضوع : 

املنتج ت  أنواع  تسويق  ميع 
الحرفية.

املنتج ت  وتصدير  استيراد 
اليدوية،  الحرف  زخرفة  الحرفية، 

السلع الجلدية الحرفية، التج 8ة.
إنت ج منتج ت الشموع والشموع 

الزخرفية.
تنظيم  ميع التظ هرات املحلية 

اإلقليمية والوطنية والدولية.
وبيع  وشراء  وتصدير  استيراد 
وتوزيع  ميع  وتسويق  وتأ ير 
املنتج ت دون تقييد املرا ع واملواد 
املتعلقة ب الستغالل املش 8 إليه أعاله 
وغيره  من املنتج ت التي من املحتمل 
أن يتم تسويقه ، ني بة عن الشركة أو 

ني بة عن أطراف ث لثة.
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االستيراد  عملي ت   ميع 
أو  الربط  أو  التج 8ة  أو  والتصدير 
أو  التمثيل  أو  التج 8ية  الوس طة 
أو  أو بض ئع  أي منتج  في  السمسرة 
ك نت  مهم   غذائية  مواد  أو  مواد 

طبيعته  أو منشأه  أو  هته .
مختلف األعم ل والخدم ت.

لجميع  والدولي  الوطني  النقل 
السلع.

موالي  ش 8ع   : الرئي�سي  املقر 
يوسف، 8قم 111، العيون.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 
حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 
ب لك مل ويملكه   د8هم   111  فئة 

عبد الحق لشه3.
تسير من الطرف السيد   : اإلدا8ة 

عبد الحق لشه3.
بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 
8قم  تحت   2121 م 18   26 بت 8يخ 
ب لسجل  تسجيله    2121/527
التحليلي  الرقم  تحت  التج 8ي 

.31167
558 P

TRANS SAKIA
SARL

تعديالت ق نونية
االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر  على 
 TRANS SAKIA شركة  ملس همي 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
د8هم   111.111 8أسم له   الب لغ 
 ،45 والك ئن مقره  اال تم عي برقم 
تجزئة الراخة، العيون، تقر8 م  يلي :

1111 حصة )521 حصة  تفويت 
161 حصة ابراهيم   - امب 8ك الدي3 
 - 161 حصة محمد الدي3   - الدي3 
لف ئدة  الدي3(  حصة الحبي3   161

أحمد العط في.
للشركة  الق نوني  الشكل  تحويل 
من شركة ذات املسؤولية املحدودة 
إلى شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات املس هم الوحيد.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 
8قم  تحت   2121 م 18   3 بت 8يخ 

.2121/621
559 P

STE BOUATTACH
SARL

تعديالت ق نونية
االستثن ئي  الع م  الجمع  إثر  على 
 STE BOUATTACH ملس همي شركة 
املحدودة،  املسؤولية  ذات  شركة 
د8هم   111.111 8أسم له   الب لغ 
والك ئن مقره  اال تم عي بحي السالم 
بقعة 8قم 255 الداخلة، تقر8 م  يلي :
السيد  حصص  مجموع  تفويت 
لف ئدة  حصة(   511( واسو  أحمد 

يوسف واسو.
مبلغ  إلى  الشركة  8أسم ل  8فع 
خلق  طري3  عن  د8هم   2.111.111

حصص نقدية.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
بوادي  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت   2121 م 18   2 الده3 بت 8يخ 

8قم 21/226.
560 P

شركة كريمي الكترو انرجي
STE KRIMI ELECTRO ENERGIE

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة

شريك وحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 8قم 7 زنقة 
بيروت

اخرمجيون، ميدلت
8قم السجل التج 8ي 2331 ميدلت

تأسيس
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
تم   2121 ين ير   27 التأسي�سي بت 8يخ 
إحداث النظ م األس �سي لشركة ذات 

املواصف ت الت لية :
الكترو  كريمي  شركة   : التسمية 
 STE KRIMI ELECTRO انرجي 

ENERGIE SARL AU
املختلفة  األشغ ل   : الهدف 

الط ق ت املتجددة.
الرأسم ل : 111.111 د8هم.

الشرك ء : كريمي خ لد : 111.111 
د8هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد كريمي خ لد.

زنقة   7 8قم   : اال تم عي  املقر 

بيروت اخرمجيون ميدلت.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

بميدلت  االبتدائية  املحكمة  ضبط 

8قم  تحت   2121 فبراير   19 بت 8يخ 

.2121/37
ملخص قصد النشر

املسير

561 P

GEFISCOM

SOCIETE 2G FOOD

SARL

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

قر8   2121 فبراير   3 بت 8يخ  املنعقد 

8أسم ل  من  الرفع  الع م  الجمع 

 91.111 مجموع  ين هز  م   الشركة 

إلى  د8هم   11.111 من  ليرتفع  د8هم 

 911 بإنش ء  وذلك  د8هم   111.111

حصة  ديدة وذلك من قبل السيد 

احمد العلوي والسيد حمزة ملين.

 51.111 العلوي  احمد  السيد 

د8هم.

السيد حمزة ملين 51.111 د8هم.

املجموع : 111.111 د8هم.

لحصص  الجديد  التقسيم 

الشركة يصبح على الشكل الت لي :

السيد احمد العلوي : 511 حصة.

السيدة حمزة ملين : 511 حصة.

املجموع : 1111 حصة.

ونتيجة التعديالت الس بقة الذكر 

أعاله تم تعديل الفصل 6 و7 و1 من 

الق نون األس �سي للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى السجل 

التج 8ي ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط 

في 3 م 18 2121 تحت الرقم 1441 

8قم السجل التج 8ي : 142115.

562 P

ROUMIA
8ومي 

8أ1 امل ل : 61.111 د8هم
املقر اال تم عي : الط بق األول

عم 8ة 8قم 94، شقة 8قم 5
زنقة ن بولي، املحيط، الرب ط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حر8 ب لرب ط 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
محدودة املسؤولية ذات املواصف ت 

الت لية :
التسمية : 8ومي .

األول،  الط بق   : اال تم عي  املقر 
زنقة   ،5 8قم  شقة   ،94 8قم  عم 8ة 

ن بولي، املحيط، الرب ط.
في  الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 
61.111 د8هم مكون من 611 حصة 
حصة لكل  د8هم   111 فئة   من 

لف ئدة :
 311 الركيبي  يوسف  السيد 

حصة.
السيد ايوب ولبشير 311 حصة.

استيراد قطع السي 8ات   : الغرض 
واستبداله .

املدة : 99 سنة.
السيد  الشركة  يسير   : املسير 
يوسف الركيبي والسيد ايوب ولبشير 

ملدة غير محدودة.
اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 
الق نوني ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط 
تحت 8قم السجل التج 8ي 143319.
563 P

ماي ميك اب
ش.م.م

M.Y MAKE UP SARL AU
8أ1 امل ل : 51.111 د8هم

املقر اال تم عي : الط بق األول
عم 8ة 8قم 94، شقة 8قم 5
زنقة ن بولي، املحيط، الرب ط

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي حر8 ب لرب ط 
لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 
الشريك  ذات  املسؤولية  محدودة 

الوحيد.
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األول،  الط بق   : اال تم عي  املقر 

زنقة   ،5 8قم  شقة   ،94 8قم  عم 8ة 

ن بولي، املحيط، الرب ط.

في  الرأسم ل  حدد   : الرأسم ل 

51.111 د8هم مكون من 511 حصة 

حصة لكل  د8هم   111 فئة   من 

لف ئدة :

 511 8شيد  هللا  م ش ء  السيد 

حصة.

مواد  استيراد   : الغرض 

)بيع  التجميل  ومستحضرات 

ب لتقسيط(.

املدة : 99 سنة.

السيد  الشركة  يسير   : املسير 

م ش ء هللا 8شيد ملدة غير محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

الق نوني ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط 

تحت 8قم السجل التج 8ي 143391.

564 P

شركة إندوكا
ش.م.م

8أسم له  : 3.511.111 د8هم

B1 مقره  اال تم عي : عم 8ة

شقة 8قم 4، املنصو8، ص.ب 117

مكن 1

1.ت 8قم : 22415

املداولة  محضري  بمقت�سى 

االستثن ئي لشركة »إندوك « املؤ8خين 

املتعلق   2119 سبتمبر   2 بت 8يخ 

بتوسعة نش ط الشركة.

للمنتج ت  الب 8د  التخزين 

 24 وبت 8يخ  والخضروات  الحيوانية 

فبراير 2121 املتعلق بتحديث النظ م 

األس �سي للشركة.

لقد تم اإليداع الق نوني للشركة 

للمحكمة  الضبط  كت بة  لدى 

بت 8يخ  مكن 1  بمدينة  التج 8ية 

 1134 8قم  تحت   2121 م 18   4

و1135.
عن النسخة والنص

565 P

CIBEO شركة
SARL

املقر اال تم عي : إق مة 29 ش 8ع 

ميشلفن عم 8ة 8قم 6 الط بق الث ني 

أكدال الرب ط

الغير  الع م  اال تم ع  إثر  على 

بت 8يخ الرب ط  بمدينة   ع دي 
املس همون  قر8   2121 ين ير   14

لشركة CIBEO SARL ش.م.م م  يلي :

تغيير املقر اال تم عي للشركة من 
زنقة   12.2 8قم  عم 8ة  سلمى  املقر 

ت نسيفت أكدال الرب ط إلى إق مة 29 

الط بق   6 ش 8ع ميشلفن عم 8ة 8قم 

الث ني أكدال الرب ط.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   5 االبتدائية ابن احمد بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 114721.

566 P

 MENDES RIBEIRO&FILHOS

MAROC
SUCCURSALE

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

 2119 ديسمبر   21 بت 8يخ  املنعقد 

تقر8 تأسيس فرع شركة ب ملغرب.

شكل الشركة : سوكو8س ل.

 MENDES  : التسمية 

.RIBEIRO&FILHOS MAROC

األشغ ل   : اال تم عي  الهدف 

شراء  البن ء،  وأشغ ل  العمومية 

وبيع األمالك العق 8ية، تسيير وتدبير 

املق لع.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي أي من ت 8يخ وضع 

السجل التج 8ي.
الر  ء،  تجزئة   ،11 8قم   : املقر 

عين عتيق، تم 8ة.

8يبيرو  كيرو  السيد   : املسيرين 

فيرن ندو  وواكيم عنوانه فيال نوف  

دي غ ي  بو8تو البرتغ ل.

إيلزا  نيفيزفيرا  م 8كيز  السيدة 

م 8ي  عنوانه  فيال نوف  دي غ ي  بو8تو 

البرتغ ل.

 : التج 8ي  ب لسجل  التقييد  8قم 
.129641

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بتم 8ة  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 3236.
567 P

شركة تساوت مطريوا
TASSAOUTE MATERIAUX SARL

شركة محدودة املسؤولية
الرأسم ل : 2.911.111 د8هم

املقر اال تم عي : القنيطرة، قط ع أ
8قم 36، الفو8ات
تفويت حصص

تلق ه  توثيقي  عقد  بمقت�سى 
األست ذ زين الع بدين ط و�سي موثق 
 2121 فبراير   11 بت 8يخ  ب لقنيطرة 
السيد مربوح مصطفى  ميع  فوت 
التي   )2/1( اال تم عية  حصصه 
أعاله  املذكو8ة  الشركة  في  يمتلكه  

وذلك للسيد السريفي محمد.
تم تغيير الشكل الق نوني للشركة 
ذات  املسؤلية  محدودة  شركة  إلى 

الشريك الوحيد.
وتبع  لذلك تم تعديل الفصول 2، 
6 و7 من القوانين األس سية للشركة.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  الضبط 
 2121 فبراير   25 بت 8يخ  ب لقنيطرة 

تحت 8قم 74335.
ملخص من أ ل النشر

568 P

NARMAN VET
حل الشركة

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
بت 8يخ  الشركة  بمقر  انعقد  الذي 
فيه  قر8  والذي   2119 نوفمبر   25

الشرك ء م  يلي :
.NARMAN VET حل الشركة

ف طنة  الوافي  السيدة  تسمية 
كمصفية للشركة.

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
ديسمبر   25 التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 

2119 تحت 8قم 113667.
569 P

STE KHEMISSET CASH
SARL A AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ذات الشريك الوحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم
 D بلوك B مقره  اال تم عي : عم 8ة

املحل 8قم 2 حدائق زمو8 2
حي الزهراء الخميس ت

تأسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمو 3 
فبراير   25 بت 8يخ  ومسجل  اإلمض ء 

2121 تم االتف ق على م  يلي :
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 
املحدودة ذات الشريك الوحيد تحت 

املميزات الت لية :
 STE KHEMISSET  : التسمية 

CASH SARL AU
الهدف اال تم عي :

تحويل األموال.
استخالص الفواتير.

بلوك   B عم 8ة   : اال تم عي  املقر 
حي   2 حدائق زمو8   2 املحل 8قم   D

الزهراء الخميس ت.
املدة الزمنية : 99 سنة تبتدئ يوم 
التج 8ي ب لسجل  الشركة   تسجيل 

تمديد  أو  املسبق  تفكيكه   عدا  م  
املدة. 

د8هم   111.111  : الرأسم ل 
بقيمة  حصة   1111 إلى  مقسمة 
د8هم للحصة الواحدة موزعة  111 

ك لت لي :
السيد نبيل مح مد : 1111 حصة.
التسيير : الشركة مسيرة من طرف 
السيد نبيل مح مد الح مل للبط قة 
وذلك ملدة   X229151 الوطنية 8قم 

غير محدودة.
امل لية  السنة   : امل لية  السنة 
في وتنتهي  ين ير  ف تح  من   تبتدئ 

31 ديسمبر.
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
بت 8يخ  116 8قم  تحت   ب لخميس ت 

4 م 18 2121.
السجل التج 8ي 8قم : 21911.

570 P
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STE MANETTA TRANS
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

ذات الشريك الوحيد

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : حي السع دة

املع زيز وامل 1 الخميس ت

تأسيس شركة
مصحح  عرفي  عقد  بمو 3 

فبراير   19 بت 8يخ  ومسجل  اإلمض ء 

2121 تم االتف ق على م  يلي :

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة ذات الشريك الوحيد تحت 

املميزات الت لية :

 STE MANETTA  : التسمية 

TRANS SARL AU

نقل البض ئع   : الهدف اال تم عي 

لحس ب الغير.

السع دة  حي   : اال تم عي  املقر 

املع زيز وامل 1 الخميس ت.

املدة الزمنية : 99 سنة تبتدئ يوم 

التج 8ي ب لسجل  الشركة   تسجيل 

تمديد  أو  املسبق  تفكيكه   عدا  م  

املدة. 

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

بقيمة  حصة   1111 إلى  مقسمة 

د8هم للحصة الواحدة موزعة  111 

ك لت لي :

السيد حسن منت  : 1111 حصة.

التسيير : الشركة مسيرة من طرف 

للبط قة  الح مل  منت   السيد حسن 

وذلك ملدة   X121315 الوطنية 8قم 

غير محدودة.

امل لية  السنة   : امل لية  السنة 

في وتنتهي  ين ير  ف تح  من   تبتدئ 

31 ديسمبر.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ  111 8قم  تحت   ب لخميس ت 

21 فبراير 2121.

السجل التج 8ي 8قم : 21977.

571 P

STE GERMANY PNEUS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

زنقة ابن زيدون 8قم 19 حي الوحدة

الخميس ت

الع م  الجمع  محضر  بمو 3 

بت 8يخ ب لخميس ت   االستثن ئي 

21 ين ير 2121 تقر8 م  يلي :

السيد  حصص  تفويت  ميع 

لف ئدة  حصة   511 مين وي  محمد 

السيد حكيم مين وي.

من حصص  حصة   311 تفويت 

السيدة د8هم ن حي ة لف ئدة :

 111  : مين وي  حكيم  السيد 

حصة.

 211  : 8ابحة  مين وي  السيدة 

حصة.

للرأسم ل  الجديد  التوزيع 

اال تم عي :

 211  : 8ابحة  مين وي  السيدة 

حصة.

 211  : د8هم ن  حي ة  السيدة 

حصة.

 611  : مين وي  حكيم  السيد 

حصة.

استق لة السيد محمد مين وي من 

مه مه كمس عد مسير للشركة.

مين وي  حكيم  السيد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

مسير  كمس عد   X239444 8قم 

للشركة وذلك ملدة غير محدودة.

األس �سي  الق نون  على  املص دقة 

التعديلي للشركة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

ب لخميس ت بت 8يخ 25 فبرا8ير 2121 

تحت 8قم 91.

السجل التج 8ي 8قم : 21519.

572 P

AJNIHAT AL AMANE
شركة ذات مسؤولية محدودة 

8أسم له  : 511.111 د8هم
تفويت الحصص اال تم عية

من السيد 8ح ل بولكوط والسيدة 
زين3 بوحو إلى السيد بوشعي3 

املرس وي
استق لة السيد 8ح ل لولكوط
وتعيين السيدة أسم ء  الي دا8ي

والسيد  م ل 8زقي مسيرين للشركة
تحيين القوانين األس سية للشركة

محضر املص دقة على تفويت 
الحصص اال تم عية

طرف  من  محر8  عقد  بمقت�سى 
موثقة  العوفي،  صوني   األست ذة 
ين ير  و21   11 بت 8يخ  ب لرب ط، 
تم تفويت حصص ا تم عية   2121
 AJNIHAT AL AMANE شركة  في 
 شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك

ك لت لي :
الح مل  بولكوط،  8ح ل  السيد 
8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.Y11112
الح ملة  بوحو،  زين3  والسيدة 
8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 

.LB113511
ب ع  وفوت  وحوال  ميع حصصهم  
 AJNIHAT شركة  في  اال تم عية 
بوشعي3  السيد  إلى   AL AMANE
التعريف  لبط قة  الح مل  املرس وي 

.G231227 الوطنية 8قم
تعيين الحصص اال تم عية :

مملوكة  ا تم عية  حصة   5111
والسيدة  بولكوط  8ح ل  السيد  من 
 AJNIHAT شركة  في  بوحو  زين3 

.AL AMANE SARL
من  محر8  محضر  وبمقت�سى 
طرف األست ذة صوني  العوفي، موثقة 
تم   ،2121 ين ير   21 بت 8يخ  ب لرب ط، 
االس سية  القوانين  تحيين  كذلك 

للشركة.
وبمقت�سى عقد محر8 من طرف 
موثقة  العوفي،  صوني   األست ذة 
ين ير  و21   11 بت 8يخ  ب لرب ط، 
املص دقة  محضر  توقيع  تم   2121
اال تم عية  الحصص  تفويت  على 

السيد  استق لة  وتمت  الشركة  في 
لبط قة  الح مل  بولكوط،  8ح ل 

 Y11112 8قم  الوطنية  التعريف 
الي دا8ي  أسم ء  السيدة  وتعيين 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
8زقي  السيد  م ل   G249263 8قم 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
.WA72651 8قم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  ب لرب ط  التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1149.

573 P

ائتم نية أ.8 كونس ي ش.م.م

ع دل 8شدي مح س3 معتمد من طرف الدولة

159، ش 8ع املق ومة، الدا8 البيض ء

اله تف : 15.22.44.11.23/29

الف كس : 15.22.31.13.61

 GROUPE شركة

COMPAGNIE
ش.م.م

املقر اال تم عي : إق مة املستقبل

م.1 3 ب عم 8ة 1 111 الرقم 1

سيدي معروف - الدا8 البيض ء

الرأسم ل : 761.111 د8هم

بمقت�سى عقد عرفي املؤ8خ بت 8يخ 

6 سبتمبر 2111 ب لدا8 البيض ء، تقر8 

الخص ئص  ذات  الشركة  تأسيس 

الت لية :

التسمية : كروب كمب ني.

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية.

في  التج 8ة   : ب ختص 8  الهدف 

املواد الغذائية، االستيراد والتصدير.

املقر اال تم عي : إق مة املستقبل، 

 ،1 الرقم   111 3 ب عم 8ة 1  م.1 

سيدي معروف - الدا8 البيض ء.

املدة الق نونية : 99 سنة.
8أسم ل الشركة : 761.111 د8هم 

محر8ة نقدا لف ئدة الشريك ن :

السيد بوزازية عبد الكريم 5711 

حصة.

 1911 هش م  لعن وي  السيد 

حصة.
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: تسير الشركة من طرف  التسيير 
بوزازية عبد الكريم كمسير وحيد.

بوزازية  السيد  توقيع   : التوقيع 
عبد الكريم.

وقد تم تسجيل الشركة ب ملحكمة 
التج 8ية ب لدا8 البيض ء يوم 16 ين ير 

2119 تحت 8قم 421499.
مقتطف من أ ل النشر

574 P

ائتم نية أ.8 كونس ي ش.م.م.
ع دل 8شدي مح س3 معتمد من طرف الدولة

159 ش 8ع املق ومة الدا8 البيض ء
TEL : 05.22.44.00.23/29

FAX : 05.22.30.13.61

STE GROUPE COMPAGNIE
ش.م.م.

املقر اال تم عي : إق مة املستقبل 
م 1 3 ب عم 8ة 1 111 الرقم 1 

سيدي معروف - الدا8 البيض ء
الرأسم ل : 761.111 د8هم

بمقضتى عقد عرفي املؤ8خ بت 8يخ 
تقر8  ب لدا8 البيض ء   2121 ين ير   13

م  يلي :
السيد  بين  الشركة  أسهم  بيع 
والسيد  من  هة  هش م  لعن وي 

بوزازية عبد الكريم من  هة أخرى.
8أسم ل الشركة سيصبح ك لت لي :
 : الكريم  عبد  بوزازية  السيد 

7611 حصة.
الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.
تحيين الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الوث ئق  إيداع  تم  وقد 
التج 8ية ب لدا8 البيض ء يوم 16 ين ير 

2121 تحت 8قم 727241.
مقتطف من أ ل النشر

575 P

STE HIGHWAY CAR
السجل التج 8ي 8قم : 62525 - 

الرب ط
إعالن عن تصفية شركة

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
حول   2119 ديسمبر   11 بت 8يخ 
 HIGHWAY CAR الشركة  تصفية 
والتي تم تعيين عبد العزيز بن  لون 

قر8  تصفيته   عن  مسؤول  زهر 
املس همون ب لشركة املذكو8ة ب تخ ذ 

اإل راءات الت لية :
 HIGHWAY CAR تصفية شركة 
والتي  د8هم    111.111 8أسم له  
ب تريس  ش 8ع   77  : ب لعنوان  مقره  

لوممب  شقة 8قم 5 الرب ط.
هذه التصفية تمت بطريقة حبية 

بين أعض ء الشركة.
الق نوني  الطل3  إيداع  تم 
بت 8يخ ب لرب ط  التج 8ية   ب ملحكمة 

3 م 18 2121 تحت 8قم 114659.
576 P

STE TECVA
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  التج 8ي : 111.111 د8هم
العنوان : 37 زنقة إد8يس األكبر 
شقة 8قم 16 - الط بق الث لث 

حس ن - الرب ط
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
العقد  وضع  تم   2119 نوفمبر   21
املسؤولية  ذات  لشركة  العرفي 

املحدودة ك لت لي :
.STE TECVA SARL : االسم

البن ء  في  مق ولة   : الهدف 
واألشغ ل.

مق ولة لز8اعة وصي غة الحدائق.
إد8يس  زنقة   37 العنوان   : املقر 
الط بق الث لث   ،16 األكبر شقة 8قم 

حس ن - الرب ط.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التسجيل في السجل التج 8ي.
 111.111  : التج 8ي  8أسم ل 
1111 حصة قد8  د8هم مقسمة إلى 

كل واحدة منه  111 د8هم .
الشركة  إدا8ة  يتولى   : اإلدا8ة 
السيدان إد8يس علو والسيد يوسف 

البريني.
تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 
ديسمبر   11 التج 8ية ب لرب ط بت 8يخ 

2119 تحت 8قم 141199.
577 P

STE MSOL
SARL AU

شركة ذات املسؤولية املحدودة
لشريك وحيد

8أسم له  التج 8ي : 1111 د8هم
املقر اال تم عي : مركز الرب ط أكدال 
لألعم ل، مبنى أيرون 8قم 32 زاوية 

ش 8ع ف ل ولد عمير وادي بيط 
أكدال 11111 - الرب ط

السجل التج 8ي ب لرب ط تحت 8قم 
115955

بمقت�سى محضر للشريك الوحيد 
لشركة MSOL شركة ذات املسؤولية 
املنعقد  وحيد  لشريك  املحدودة 
بت 8يخ 31 ديسمبر 2119 تقر8 م  يلي :
بمقت�سى محضر للشريك الوحيد 
لشركة MSOL شركة ذات املسؤولية 
املنعقد  وحيد  لشريك  املحدودة 
بت 8يخ 31 ديسمبر 2119 تقر8 م  يلي :
النه ئي  الحس ب  على  املص دقة 

للتصفية.
منح وصل اإلبراء إلى املف السيدة 

أم ل ح دودو.
بصفة  وإغالقه   الشركة  تصفية 

نه ئية.
هذه  لكل  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الوث ئق 
ب لرب ط بت 8يخ 21 فبراير 2121 تحت 

8قم 114515.
578 P

 STE MAYRA CONSEIL
FORMATION

SARL
8أسم له  التج 8ي : 11.111 د8هم
املقر اال تم عي : ش 8ع الحسن 

الث ني، إق مة ي سمينة عم 8ة B شقة 
45 تم 8ة

السجل التج 8ي بتم 8ة تحت 8قم 
123453

شركة  لشرك ء  محضر  بمقت�سى 
 MAYRA CONSEIL FORMATION
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 2119 ديسمبر   31 بت 8يخ  املنعقد 

تقر8 م  يلي :

تصفية مبكرة للشركة.

بنط هر  مصطفى  السيد  تعيين 

كمصف للشركة.

ش 8ع   : التصفية ب  مقر  تحديد 

الحسن الث ني، إق مة ي سمينة عم 8ة 

B شقة 45 تم 8ة.

هذه  لكل  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  املحكمة  لدى  الوث ئق 

تحت   2121 فبراير   12 بتم 8ة بت 8يخ 

8قم 3137.

579 P

 STE CONSTRUIRE

ENSEMBLE
SARL

كونستغويغ ونسومبل

شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اال تم عي : 111.111 

د8هم

الدا8 البيض ء، 75 ش 8ع أنف ، زنقة 

كلو1 دي بروف نس الط بق 9 ب 

111

تأسيس شركة
بت 8يخ  املؤ8خ  العقد  بمو 3 

اإلط 8  وضع  تم   2121 فبراير   23

املسؤولية  ذات  للشركة  التأسي�سي 

املحدودة حس3 املميزات الت لية :

 STE CONSTRUIRE  : التسمية 

.ENSEMBLE

البيض ء،  الدا8   : املقر اال تم عي 

دي  كلو1  زنقة  أنف ،  ش 8ع   75

بروف نس الط بق 9 ب 111.

الهدف اال تم عي : شركة التطوير 

العق 8ي والبن ء.

املدة : 99 سنة.

 111.111  : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم مقسم كم  يلي :

 : عب 1  محمد  املس عد  السيد 

491 حصة.

 511  : السيجة أبو الق سم سن ء 

حصة.
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التسيير : تسيير الشركة من طرف 

السيدة أبو الق سم سن ء.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

لدى  الضبط  بكت بة  الق نوني 

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء يوم 

تحت 8قم السجل   2121 فبراير   21

التج 8ي 457.475.

580 P

شركة انديانا بوليس جروب 

سكولير بريفي

التأسيس

 21 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

قر8  البيض ء  ب لدا8   2121 ين ير 

األس �سي  النظ م  وضع  الشرك ء 

ذات  املسؤولية  محدودة  لشركة 

شريك وحيد ب ملميزات الت لية :

الشكل الق نوني : شركة محدودة 

املسؤولية ذات شريك وحيد.

في  حدد   : التج 8ي  الرأسم ل 

1.111.111 د8هم.

الهدف : مؤسسة تعليمية خ صة.

بوليس  اندي ن   شركة   : التسمية 

 روب سكولير بريفي.

 19 زنقة   412  : اال تم عي  املقر 

مجمع الخير شقة 11 سط ت.

تأسست الشركة ملدة 99 سنوات 

من يوم تسجيله  في السجل التج 8ي.

31 ديسمبر من  من ف تح ين ير إلى 

كل ع م.

التسيير : السيد لحسن مفض ل.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الق نوني 

 2 بت 8يخ   136 8قم  تحت  البيض ء 

م 18 2121.

581 P

STE SAT SAKANE

SARL AU

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

CAPITAL SOCIAL : 100.000 DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA,

 CENTRE RIAD 61, ANGLE

 LALLA YACOUT, MOSTAPHA EL

MAANI N°69 2EME ETAGE

RC N° 444989

IF N° 37714041

ICE N° 002257839000034

حر8  عرفي  عقد  بمقت�سى   -  1

ب لدا8 البيض ء بت 8يخ 2 أكتوبر 2119 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد.

 STE SAT SAKANE : اسم الشركة

.SARL AU

مسؤولية  ذات  شركة   : الشكل 

محدودة ذات شريك وحيد.

الدا8 البيض ء   : مقره  اال تم عي 

مركز 8ي ض 61، تق طع اللة الي قوت 

مصطفى املع ني، الط بق الث ني، 8قم 

.69

بيع  العق 8ي،  التداول   : الهدف 

وشراء العق 8ات.

د8هم   111.111  : 8أسم له  

فئة  من  حصة   1111 إلى  مقسمة 

111 د8هم محر8ة كله  ومكتتبة نقدا.

مدته  : 99 سنة.

اإلدا8ة السيد الحسن نوة كمسير 

وحيد ملدة غير محدودة.

2 -  تم اإليداع الق نوني والتعديل 

البيض ء  ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة 

8قم  تحت   2119 أكتوبر   9 بت 8يخ 

و8قم  الق نوني  لإليداع   716356

716356 للسجل التج 8ي.

582 P

STE BODY TIME
SARL AU

 STE A RESPONSABILITE

LIMITEE

A ASSOCIE UNIQUE

 CAPITAL SOCIAL : 32.300.000

DHS

 SIEGE SOCIAL : CASABLANCA,

 1, RUE LBNOU EL HASSAN

 SEGHIR, RESIDENCE SOUAD

RC N° 434727

IF N° 37527061

ICE N° 002267970000037

بمقت�سى عقد توثيقي تلقته   -  1

األست ذة ف طمة الزهراء شهيد موثقة 

ب لدا8 البيض ء بت 8يخ 11 و21 فبراير 

2121 قر8 الشريك الوحيد الزي دة في 

8أسم ل الشركة بقيمة 32.211.111 

111.111 د8هم إلى  د8هم و8فعه من 

د8هم وذلك بمس همة   32.311.111

امل ل  8أ1  سندات  لجميع  عينية 

الشركة  غرض  وتوسيع  املنهي، 

وتعديل الفصول 3، 6 و7 من النظ م 

األس �سي.

2 -  تم اإليداع الق نوني والتعديل 

البيض ء  ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة 

8قم  تحت   2121 م 18   5 بت 8يخ 

و8قم  الق نوني  لإليداع   733366

الكرنلوجي  التج 8ي  للسجل   7652

التج 8ي  للسجل   434727 و8قم 

التحليلي.

583 P

 STE DOMAINE AGRICOLE

SIDI YAHIA
8أسم له  : 11.111 د8هم

بت 8يخ عرفي  عقد   بمقت�سى 

تم تأسيس الق نون   2121 فبراير   6

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

 DOMAINE AGRICOLE تحت اسم

هدفه   ش.م.م.   SIDI YAHIA SARL

ك لت لي :

الهدف : تدبير االستغالل الفالحي.

 14 8قم  قط ع   : اال تم عي  املقر 

الزاوية الصن عية - تم 8ة.

الرأسم ل : 11.111 د8هم موزعة 

 111 111 حصة قيمة كل حصة  إلى 

د8هم ك لت لي :

 75  : بلفقيه  السيد 8�سى مزي ن 

حصة.

السيدة زين3 شم عو : 25 حصة.

مجموع الحصص : 111 حصة.

تم تعيين السيد   : تسيير الشركة 

للشركة  بلفقيه كمسير  8�سى مزي ن 

ك مل  إعط ئه  مع  محددة  غير  ملدة 

الصالحي ت حس3 الق نون األس �سي 

للشركة.

99 سنة  : مدة عمر الشركة  املدة 

من ت 8يخ تأسيسه  النه ئي.

اإليداع الق نوني : تم إيداع امللف 

بتم 8ة  ب ملحكمة االبتدائية  الق نوني 

السجل   2121 فبراير   26 بت 8يخ 

التج 8ي 8قم 129629.

584 P

STE AGENCE CITY CENTER

SARL

8اسم له  : 511.111 د8هم

االستثن ئي  الع م  الجمع  قر8 

ين ير   9 بت 8يخ  واملنعقد  للشركة 

2121 التغيرات الت لية :

محمد  السيد  حصص  إح لة 

إلى  سهم   4511 الب لغة  بنعرفة 

الشيخ.  بن  آيت  ن دية  السيدة 

أصبحت حصص السيدة ن دية آيت 

بن الشيخ 5111 سهم.

التسيير : عينت السيدة ن دية آيت 

بن الشيخ مسيرة وحيدة للشركة ملدة 

غير محدودة واستق لة املسير محمد 

بنعرفة.
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الق نوني  شكله   الشركة  تغيير 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  إلى 

بشريك وحيد.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  وتم 
ين ير   11 بت 8يخ  للرب ط  االبتداية 

2121 تحت 8قم 113991.
585 P

STE SOFAMEX
ش.م.م.

8أسم له  : 111.111 د8هم
مقره  اال تم عي : حي أوالد لحسن 

الفيض 8قم 42 الن ظو8
شركة في طو8 التصفية

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
االستثن ئي بت 8يخ 11 فبراير 2121 تم 

م  يلي :
عملي ت  كل  على  املص دقة 

التصفية والحس ب ت النه ئية.
تبرئمة ذمة املصفيين وإعف ؤهم  

من مه مه .
وحل  التصفية  بنه ية  التصريح 

الشركة بصفة نه ئية.
كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 
ب لن ظو8، بت 8يخ 3 م 18 2121 تحت 

8قم 315/2121.
مقتطف من أ ل اإلشه 8

املسير

586 P

STE FATOLAM AGRO
ش.م.م.
تأسيس

1 -  بمقت�سى عقد عرفي ب لن ظو8 
تأسيس  تم   2121 فبراير   4 وبت 8يخ 
ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 
املسؤولية املحدودة والتي له  املميزات 

الت لية :
 STE FATOLAM  : التسمية 

AGRO ش.م.م.
املوضوع : الشركة ذات هدف :

الحيوانية  املوا�سي  استيراد 
املختلفة.

تربية املوا�سي.

واملواد  املوا�سي  كل  استيراد 

الفالحية املختلفة.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

وامل لية  والصن عية  التج 8ية 

ا8تب ط  له   التي  والعق 8ية  واملنقولة 

مب شر أو غير مب شر بأحد األهداف 

شأنه   من  والتي  أعاله  املذكو8ة 

املس همة في إنم ء الشركة.

مقره  اال تم عي : تجزئة العمران 
8قم 2151 سلوان الن ظو8.

املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

 111 حصة بقيمة   1111 مقسم إلى 

د8هم للواحدة حس3 م  يلي :

 611  : فطومي  ميلة  السيدة 

حصة.

السيد ملهيدي 8شيد : 111 حصة.

 111  : ف طمة  ملهيدي  السيدة 

حصة.

 111  : حفيظة  ملهيدي  السيدة 

حصة.

اآلنسة العربي ليلي م : 111 حصة.

السيدة فطومي  ميلة   : التسيير 

عينت كمسيرة ملدة غير محدودة.

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األ8ب ح 

والب قي يوزع بين الشرك ء.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم    -  2

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

 2121 فبراير   11 بت 8يخ  ب لن ظو8، 

تحت 8قم 2121/191.
مقتطف من أ ل اإلشه 8

املسير

587 P

 STE FAOUZI Y HIJOS

IMPORT
ش.م.م.

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي ب لن ظو8 

تم تأسيس   2121 فبراير   26 وبت 8يخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

املسؤولية املحدودة والتي له  املميزات 

الت لية :

 STE FAOUZI Y HIJOS : التسمية

IMPORT ش.م.م.

املوضوع : الشركة ذات هدف :

الكهرب ئية  املحرك ت  استيراد 

للنوافذ واألبواب املختلفة.

األملنيوم  غي 8  قطع  استيراد 

املختلفة.

املن سب ت  حلوى  استيراد 

والفواكه الج فة.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

وامل لية  والصن عية  التج 8ية 

ا8تب ط  له   التي  والعق 8ية  واملنقولة 

مب شر أو غير مب شر بأحد األهداف 

شأنه   من  والتي  أعاله  املذكو8ة 

املس همة في إنم ء الشركة.

مقره  اال تم عي : حي املسجد بني 

انص 8 الن ظو8.

املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

 111 حصة بقيمة   1111 مقسم إلى 

د8هم للواحدة حس3 م  يلي :

 611  : فوزي  الحموتي  السيد 

حصة.

 211  : محمد  الحموتي  السيد 

حصة.

السيد الحموتي علي : 211 حصة.

السيد الحموتي محمد   : التسيير 

عين كمسير ملدة غير محدودة.

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األ8ب ح 

والب قي يوزع بين الشرك ء.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم    -  2

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب لن ظو8، بت 8يخ 3 م 18 2121 تحت 

8قم 2121/314.
مقتطف من أ ل اإلشه 8

املسير

588 P

STE TRANS PRIMA MARCO

ش.م.م.

بشريك واحد

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي ب لن ظو8 

تأسيس  تم   2121 فبراير   4 وبت 8يخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

واحد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

والتي له  املميزات الت لية :

 STE TRANS PRIMA  : التسمية 

MARCO ش.م.م بشريك واحد.

املوضوع : الشركة ذات هدف :

نقل البض ئع لحس ب الغير.

النقل الدولي للبض ئع.

استيراد آلي ت البن ء.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

وامل لية  والصن عية  التج 8ية 

ا8تب ط  له   التي  والعق 8ية  واملنقولة 

مب شر أو غير مب شر بأحد األهداف 

شأنه   من  والتي  أعاله  املذكو8ة 

املس همة في إنم ء الشركة.

مقره  اال تم عي : حي أوالد أوعمر  

بني انص 8 الن ظو8.

املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

 111 حصة بقيمة   1111 مقسم إلى 

د8هم للواحدة حس3 م  يلي :

 1111  : السيد أوعي�سي سليم ن 

حصة.

التسيير : السيد أوعي�سي سليم ن 

عين كمسير ملدة غير محدودة.

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األ8ب ح 

والب قي يوزع بين الشرك ء.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم    -  2

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

 2121 م 18   11 بت 8يخ  ب لن ظو8، 

تحت 8قم 2121/199.
مقتطف من أ ل اإلشه 8

املسير

589 P
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STE PRIVATRA
ش.م.م.

تأسيس
1 -  بمقت�سى عقد عرفي ب لن ظو8 

تم تأسيس   2121 فبراير   14 وبت 8يخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

املسؤولية املحدودة والتي له  املميزات 

الت لية :

STE PRIVATRA  : التسمية 

ش.م.م.

املوضوع : الشركة ذات هدف :

البن ء واألشغ ل املختلفة.

األشغ ل العمومية.

واملس ح ت  التشجير  أشغ ل 

الخضراء.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

وامل لية  والصن عية  التج 8ية 

ا8تب ط  له   التي  والعق 8ية  واملنقولة 

مب شر أو غير مب شر بأحد األهداف 

شأنه   من  والتي  أعاله  املذكو8ة 

املس همة في إنم ء الشركة.

مقره  اال تم عي : حي أوالد أوعمر  

بني انص 8 الن ظو8.

املدة : 99 سنة.

د8هم   111.111  : الرأسم ل 

 111 حصة بقيمة   1111 مقسم إلى 

د8هم للواحدة حس3 م  يلي :

 341  : السيد الوافي عبد الصمد 

حصة.

 331  : محمد  العيس وي  السيد 

حصة.

السيد يشو أحمد : 331 حصة.

عبد  الوافي  السيد   : التسيير 

الصمد عين كمسير ملدة غير محدودة.

الق نوني  لالحتي ط   %5  : األ8ب ح 

والب قي يوزع بين الشرك ء.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم    -  2

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

 2121 فبراير   11 بت 8يخ  ب لن ظو8، 

تحت 8قم 2121/232.
مقتطف من أ ل اإلشه 8

املسير

590 P

STE RIMO CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمس هم واحد

تأسيس
 25 بت 8يخ  العرفي  للعقد  تبع  

فبراير 2121 تم ضوع قوانين الشركة 

ذات املميزات الت لية :

.STE RIMO CAR : التسمية

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمس هم واحد.

بدون  السي 8ات  كراء   : املوضوع 

س ئق.

السم 8ة،  ش 8ع   : الرئي�سي  املقر 

قيس 8ية الديش، 8قم 17 - العيون.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

ب لك مل  وتملكه   د8هم   111 فئة 

السيد سيدي ابراهيم الشرفي.

السيد  طرف  من  تسير   : اإلدا8ة 

الس لك الشرفي.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 م 18   4 بت 8يخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   2121/611

8قم  التحليلي  الرقم  تحت  التج 8ي 

.31217

591 P

STE BOULANGERIE PAGO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

بمس هم واحد

تأسيس
تبع  للعقد العرفي بت 8يخ 6 فبراير 

2121 تم ضوع قوانين الشركة ذات 

املميزات الت لية :

 STE BOULANGERIE  : التسمية 

.PAGO

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بمس هم واحد.

املوضوع :  ميع األنشطة املتعلقة 

الحلوي ت،  املعجن ت،  ب ملخ بز، 

املقهى واملطعم.

شراء، بيع، استيراد وإصالح  ميع 

املط عم  املعجن تـ  املخ بز،  معدات 

والفن دق.

الطع م  تقديم  عملي ت   ميع 

وخدم ت الطهي ..... الخ.
141، تجزئة  :  8قم  املقر الرئي�سي 

اآلم ل I - العيون.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

حصة من   1111 إلى  د8هم مقسمة 

ب لك مل  وتملكه   د8هم   111 فئة 

السيدة مب 8كة الس ملة الداودي.

تسير من طرف السيدة   : اإلدا8ة 

مب 8كة الس ملة الداودي.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 
الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 م 18   4 بت 8يخ 

ب لسجل  تسجيله   وتم   2121/611

8قم  التحليلي  الرقم  تحت  التج 8ي 

.31219

592 P

STE ANADAI CAR
SARL AU

RC : 31235

تأسيس
م 18   5 بت 8يخ  ب لعيون  تم 

شركة ذات املسؤولية  إنش ء   2121

املحدودة بشريك وحيد ب لخص ئص 

الت لية :

 STE ANADAI CAR  : التسمية 

ش.م.م. بشريك وحيد.
بدون  السي 8ات  كراء   : النش ط 

س ئق.

:  ملتقى ش 8ع مكة  املقر الرئي�سي 

وش 8ع القيروان عم 8ة 72 شقة 2 حي 

السع دة - العيون.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

التأسيس.
د8هم   111.111  : امل ل  8أ1 

مقسمة  حصة   1111 إلى  مقسمة 

ك لت لي :

 1111  : السيد عبد الغني منع م 

حصة.

التسيير : السيد عبد الغني منع م 

غير  ملدة  للشركة  الوحيد  املسير 

محدودة.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

االبتدائية  ب ملحكمة  الق نوني 

2121 تحت  5 م 18  ب لعيون بت 8يخ 

8قم 2121/641.

593 P

STE FALOU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وذات الشريك الوحيد

وضع  تم   2121 م 18   3 بت 8يخ 

ق نون منظم لشركة ذات املسؤولية 

الوحيد  الشريك  وذات  املحدودة 

وذات املميزات الت لية :

ذات   STE FALOU  : التسمية 

الشريك  وذات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد.

الهدف : س حة األلع ب - استيراد 

ص لون   - حم م   - البن ء  ألع ب 

 - ع مة  تج 8ة   - -التجميل  الحالقة 

االستيراد والتصدير.

الرأسم ل : حدد في مبلغ 111.111 

1111 حصة من  إلى  د8هم مقسمة 

موزعة  للواحدة  د8هم   111 فئة 

ك آلتي :

السيدة الداه مريم : 1111 حصة.

السع دة  حي   : اال تم عي  املقر 

زنقة أك دير 8قم 13 -  العيون.

: تسير من طرف السيدة  اإلدا8ة 

الداه مريم ملدة غير محددة.

بكت بة  تم   : الق نوني  اإليداع 

الضبط ب ملحكمة االبتدائية ب لعيون 

8قم  تحت   2121 م 18   5 بت 8يخ 

.31215

594 P
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شركة احسان ازرو

ش.م.م

شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 1.511.111 د8هم

املقر اال تم عي : 23، تجزئة ط 8ق، 

أحداف، أز8و

الزي دة في 8أسم ل الشركة

بمقت�سى الجمع الع م الغير الع دي 

تقر8   2121 فبراير   11 املنعقد بت 8يخ 

م  يلي :

زي دة في 8أسم ل الشركة من   -  1

د8هم   1.511.111 د8هم إلى   51.111

وذلك بخلق 14.511 حصة ا تم عية 

 ديدة بقيمة 111 د8هم للحصة.

2 - تعديل ق نون الشركة

وبذلك تم تغيير امل دتين 6 و7 من 

ق نون الشركة.

امل دة 6 : املوا8د

مزوز عبد العزيز 1.125.111 د8هم ؛

مزو8 عبد الكريم 151.333 د8هم ؛

مزو8 عبد اإلله 151.333 د8هم ؛

مزو8 سفي ن 151.334 د8هم ؛

املجموع 1.511.111 د8هم.

امل دة 7 : 8أسم ل الشركة

في  الشركة  8أسم ل  حدد 

إلى  مقسمة  د8هم   1.511.111

حصة ا تم عية من قيمة   15.111

قيمة  الواحدة  للحصة  د8هم   111

مكتتبة ومدفوعة كم  يلي :

مزوز عبد العزيز 11.251 حصة ؛

مزو8 عبد الكريم 1513 حصة ؛

مزو8 عبد اإلله 1513 حصة ؛

مزو8 سفي ن 1514 حصة ؛

املجموع 15.111 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بأز8و بت 8يخ 2 م 18 2121 

تحت 8قم 1157.

595 P

شركة تجزئة مومني ومن معه
ش.م.م

8أسم له  : 111.111 د8هم
املقر اال تم عي : ودادية اسك 8 
السكنية، 8قم 611، الخميس ت
السجل التج 8ي 8قم : 21135
تفويت الحصص اال تم عية

محر8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لخميس ت يوم 11 فبراير 2121.
الكرومي  الحسن  السيد  فوت 
511 حصة  لف ئدة محمد البعتم ني 
حصة   51 مومني  بوعرة   ولف ئدة 
8حو  حدو  للسيد  أيض   فوت  كم  
يعني  ميع  م   حصة   51 اد8يس 
حصصه التي يملكه  في شركة تجزئة 
للحصة  د8هم   111 بمبلغ  مومني 

الواحدة مجموعه 61.111 د8هم.
وبن ء على هذا التفويت للحصص 
اال تم عية فإن 1111 حصة املشكلة 
للرأسم ل اال تم عي ستصبح موزعة 

على الشكل الت لي :
1 - محمد البعتم ني 511 حصة ؛

2 - بوعرة مومني 251 حصة ؛
3 - حدو 8حو اد8يس 251 حصة.

الجمع  فإن  ذلك  غرا8  وعلى 
الع م الغير الع دي أقر بتفويت هذه 
وقر8  الذكر،  الس لفة  الحصص 
بذلك تغيير البندين 6 و7 من الق نون 

األس �سي.
تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 
لدى املحكمة االبتدائية ب لخميس ت 

يوم 3 م 18 2121 تحت 8قم 91.
596 P

شركة طويه كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 11.111 د8هم
مقره  اال تم عي : 8قم 32 تجزئة 

ميموزا، الخميس ت
1.ج : 21155

تغيير املقر اال تم عي
1 - بمقت�سى محضر الجمع الع م 
االستثن ئي املنعقد بت 8يخ ف تح م 18 

2121 تقر8 م  يلي :

تغيير املقر اال تم عي للشركة :
حي  تجزئة ميموزا،   32 8قم   : من 

الوحدة، الخميس ت ؛
حي  تجزئة ميموزا،   33 8قم   : إلى 

الوحدة، الخميس ت.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم   -  2

ب ملحكمة االبتدائية  كت بة الضبط  

 2121 م 18   4 بت 8يخ  ب لخميس ت 

تحت 8قم 114.

597 P

 STE ZEKRAOUI RENT CAR
SARL AU

8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : 8قم 16، ش 8ع 

عبد الحميد الزمو8ي، مراب 8قم 2، 

الخميس ت

السجل التج 8ي 8قم : 21577

تعيين وكيل  ديد
الجمع  محضر  ملقتضي ت  طبق  

 2121 م 18   2 الع م املنعقد بت 8يخ 

تقر8 م  يلي :

استق لة السيد بوزكراوي محمد 

السيد  تعيين  فتم  الشركة  كوكيل 

للبط قة  الح مل  أيوب،  بوزكراوي 

والس كن   X393219 الوطنية 
 ،42 8قم   1 ش 8ع  املعمو8ة،  بحي 

للقي م  كمسير  ديد  الخميس ت 

ب مله م التي قبله  و8�سي عنه .

نتيجة لهذا القرا8، فقد تم تعديل 

األس �سي  الق نون  من   16 الفصل 

للشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 

يوم  ب لرب ط  االبتدائية   ب ملحكمة 

6 م 18 2121 تحت 8قم 111 1.ج 

.21577

598 P

شركة كوكا1
ذات املسؤولية املحدودة

بت 8يخ  املنعقد  الجمع  بمقت�سى 

شركة  إنش ء  تم   2121 فبراير   21

املحدودة  املسؤولية  ذات  »كوك 1« 

بين الشرك ء :

للبط قة  الح مل  خيي،  ي سين 

الوطنية 8قم AB635617 ؛

الح ملة  نيجي3،  الزهراء  ف طمة 

للبط قة الوطنية 8قم BJ394514 ؛
الح ملة  الوض ف،  8اضية 

.AD129432 للبط قة الوطنية 8قم

 622  : للشركة  اال تم عي  املقر 

تجزئة أوالد مط ع، سيكتو8 1، تم 8ة.

خيي  ي سين  السيد   : التسيير 

الزهراء  ف طمة  السيدة  مسير، 

السيدة  مش 8كة،  مسيرة  نيجي3 
8اضية الوض ف مسيرة مش 8كة.

: تغليف األث ث، النج 8ة،  الهدف 

التصميم  مخصص،  أث ث  إنش ء 

الداخلية  للفض ءات  والديكو8 

والتصميم  الهندسة  والخ 8 ية، 

املف تيح،  تسليم  لغ ية  الداخلي 

بيع  التأثيث،  وقطع  منتج ت  بيع 

تغليف  النسيجية،  األقمشة واملواد 

استيراد  واأل8ضي ت،  الجد8ان 

واملنتو  ت  السلع  لجميع  وتصدير 

له   األشك ل  مختلف  من  والقطع 

عالقة مب شرة أو غير مب شرة بهدف 

الرقمية،  االتص الت  الشركة، 

والرسوم ت،  الطب عة  الالفت ت، 

تحضير املن سب ت للندوات، مع 8ض 
كراء  منظمة،  8حالت  ومنتدي ت، 

الفن دق،  حجوزات  السي 8ات، 

االستع نة  الط ئرات،  حجوزات 

ب ملص د8 الخ 8 ية،  ميع العملي ت 

التج 8ية وامل لية والعملي ت العق 8ية 

التي يمكنه  أن تسهم بشكل مب شر أو 

غير مب شر في تعزيز الهدف الرئي�سي 

للشركة، أشغ ل مختلفة.
وهي  د8هم   11.111  : امل ل  8أ1 

111 حصة مقسمة كم  يلي : 

السيد ي سين خيي 34 حصة ؛

نيجي3  الزهراء  ف طمة  السيدة 

33 حصة ؛

السيدة 8اضية الوض ف 33 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني   اإليداع  تم 

االبتدائية بتم 8ة تحت 8قم 129691 

بت 8يخ 4 م 18 2121.

599 P
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 SNINA MAGIQUE
في  املسجل  عرفي  عقد   بمقت�سى 

2 ين ير 2121 تحت 8قم 359 ب لرب ط 

األس �سي  الق نون  وضع  تم  وقد 

لشركة تحمل الخص ئص الت لية :

.SNINA MAGIQUE : التسمية

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

مسؤولية محدودة.

أشغ ل   : اال تم عي  الهدف 

الطب عة، أعم ل مختلفة.

8أ1 امل ل الشركة : 11.111 د8هم 

 111 فئة  في  حصة   111 مقسمة 

الواحدة موزعة على  للحصة  د8هم 

الشكل الت لي :

السيد السنينة عدن ن 111 حصة.

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

ديسمبر من كل سنة م  عدا السنة 

األولى تبدئ من ت 8يخ التسجيل.

 311 عم 8ة   : اال تم عي  املقر 

احمد  موالي  زنقة   ،1 8قم  شرقة 

الوكيلي، حس ن، الرب ط.
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

143113 ب ملحكمة التج 8ية ب لرب ط.

600 P

 ZE ENGINEERING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : 43 ش 8ع موالي 

عبد هللا، الط بق الخ مس، مكت3 

8قم 16، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :

 ZE ENGINEERING  : التسمية 

.SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

املقر اال تم عي : 43، ش 8ع موالي 

مكت3  الخ مس،  الط بق  هللا،  عبد 

8قم 16، القنيطرة.

التكوين   : الشركة  موضوع 

املستمر.

8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 

د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

السيد حسن الزغ 8ي 341 حصة ؛

 331 السيد عبد الرحيم الزغ 8ي 

حصة ؛

السيد اسم عيل املير 331 حصة.

املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 

الجنسية مغربية،  الزغ 8ي،  الرحيم 

8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

.G462523

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54393 بت 8يخ 26 فبراير 2121.

601 P

مكت3 األست ذ ان 1 البوعن ني

موثق

44، ش 8ع محمد ديبو8ي، مكت3 8قم 1 )بج ن3 

مصرف املغرب( القنيطرة

اله تف : 19 12 36 1537/ 31 12 36 1537

شركة املوالت العقارية

هبة حصص
حر8  8سمي  عقد  بمقت�سى   -  1

بديوان األست ذ أن 1 البوعن ني، املوثق 

ب لقنيطرة بت 8يخ 24 و29 ين ير 2121 

تم عقد هبة حصص »شركة املوالت 

العق 8ية« ش.ذ.م.م ذات 8أسم ل يقد8 

111.111 د8هم، مقره  اال تم عي  ب 

الخ مس،  محمد  ش 8ع  ب لقنيطرة 

بعقة 396 و391 مكت3 8قم 52، ذات 

حيث   29217 8قم  التج 8ي  السجل 

وه3 السيد يوسف العزوزي ينوب عنه 

السيد مهدي العزوزي للسيد املصطفى 

ا تم عية  حصة   251 العزوزي، 

وبمو 3 هذا البيع أصبحت حصص 

الشركة في اسم الس دة :

 511 العزوزي  املصطفى  السيد 

حصة ا تم عية ؛

السيد مهدي العزوزي 251 حصة 

ا تم عية ؛

السيدة صراح العزوزي 251 حصة 

ا تم عية.
لالستخالص والبي ن

األست ذ أن 1 البوعن ني

602 P

شركة سوتينار
ش.م.م ش.و

تأسيس
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لقنيطرة، بت 8يخ 11 فبراير 2121 تحت 

 RE212111145993123 : املر ع الت لي

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون  وضع 

املسؤولية املحدودة ذو الشريك الوحيد 

ب لخص ئص الت لية :

التسمية : »سوتين 8« ش.م.م.ش.و.

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة والشريك الوحيد.
املقر اال تم عي : 8قم 34/32 زنقة 

سبتة، إق مة الفجر، القنيطرة.

عرض الشركة :

التسيير واالستش 8ة ؛

إنج ز املنشأة الصن عية ؛

د8اسة وتطوير املش 8يع الصن عية ؛

الهندسة واألشغ ل املختلفة ؛

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

التج 8ية وامل لي التي له  عالقة بنش ط 

الشركة والتي من شأنه  املس همة في 

تنمية الشركة.

مدة الشركة : 99 سنة.

أسند إلى السيد   : تسيير الشركة 

عروك احمد.

ف تح  من  تبتدئ   : امل لية  السنة 
ين ير وتنتهي في الخ تم من ديسمبر من 

كل سنة.
في  حدد   : اال تم عي  الرأسم ل 
 1111 إلى  مقسمة  د8هم   111.111
للواحدة  د8هم   111 بقيمة  حصة 
اكتت به   وتم  ك ملة  ثمنه   سدد 

وتوزيعه  ك لت لي :
السيد عروك أحمد 1111 حصة 

بقيمة 111 د8هم.
ب ملحكمة  تم   : الق نوني  اإليداع 
8قم  تحت  ب لقنيطرة  االبتدائية 
بت 8يخ   RE212111145993123 

21 فبراير 2121.
603 P

STE MANUFACTURING.
 FLEX

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  : 111.111 د8هم

مقره  اال تم عي : اوالد او يه، 
بلوك M، 8قم 199، الط بق األول، 

القنيطرة
تأسيس شركة

مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :
 STE  : التسمية 

.MANUFACTURING.FLEX SARL
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.
او يه،  اوالد   : اال تم عي  املقر 
بلوك M، 8قم 199، الط بق األول، 

القنيطرة.
موضوع الشركة :

املق ولة في تركي3 الكهرب ء ؛
املق ولة في إصالح الكهرب ء.

8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 
د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 
بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
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السيد يونس وص ض 511 حصة ؛

 511 السيد مصطفى السم هري 

حصة.

املدة : 99 سنة.

أسند إلى السيد يونس   : التسيير 

الح مل  الجنسية مغربية،  وص ض، 

 BJ373612 8قم  الوطنية  للبط قة 

السم هري،  مصطفى  والسيد 

للبط قة  الح مل  مغربية،  الجنسية 

.G414974 الوطنية 8قم

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 
8قم 54469 بت 8يخ 4 م 18 2121.

604 P

 STE ALAA ET RAZAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : تجزئة األندلس، 
8قم 376، مرآب 8قم 2، القنيطرة

تأسيس شركة
ب لقنيطرة  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   ،2121 ين ير   11 بت 8يخ 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

وحيد  بشريك  املحدودة  املسؤولية 

ذات املواصف ت الت لية :

 STE ALAA ET RAZAN : التسمية

.SARL AU

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.

املقر اال تم عي : تجزئة األندلس، 
8قم 376، مرآب 8قم 2، القنيطرة.

في  املق ولة   : الشركة  موضوع 

)نقل  نقل األشخ ص حس3 الرغبة 

املستخدمين(.
8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 

د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

السيد أس مة أوم ن 1111 حصة.
املدة : 99 سنة.

: أسند إلى السيد أس مة  التسيير 
الح مل  مغربية،  الجنسية  أوم ن، 

.G511376 للبط قة الوطنية 8قم
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54471 بت 8يخ 4 م 18 2121.
605 P

 ISLAMIC INDUSTRIE
شركة ذات مسؤولية محدودة

8أسم له  : 211.111 د8هم
املقر اال تم عي : زنقة 162، 8قم 3291، 

حي النهضة، القنيطرة
السجل التج 8ي 8قم : 27253 

القنيطرة
تحويل املقر اال تم عي

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 ISLAMIC لشركة  الع دي  الغير 

INDUSTRIE SARL تقر8 م  يلي :
املقر  تحويل  على  املص دقة 
من  املذكو8ة  للشركة  اال تم عي 
العنوان القديم : زنقة 162، 8قم 3291 

حي النهضة، القنيطرة.
 4-B8 إلى العنوان الجديد : عم 8ة
 ،4 8قم  تج 8ي  متجر   ،B11 بلوك 

»ألي نس دا8ن «، القنيطرة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لقنيطرة تحت 8قم 74326 

بت 8يخ 24 فبراير 2121.
606 P

 UNIVERS PROMO HA
شركة ذات املسؤولية املحدودة 

بشريك وحيد
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : مكت3 8قم 1، زاوية 
زنقة ابن بطوطة ومصطفى الرافعي، 

إق مة سلسبيل، 8قم 15، الط بق 
األ8�سي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �سي 

املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 
املواصف ت  ذات  وحيد  بشريك 

الت لية :
 UNIVERS PROMO  : التسمية 

.H A SARL AU
ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد.
 ،1 8قم  مكت3   : اال تم عي  املقر 
ومصطفى  بطوطة  ابن  زنقة  زاوية 
 ،15 8قم  إق مة سلسبيل،  الرافعي، 

الط بق األ8�سي، القنيطرة.
موضوع الشركة : 

اإلنع ش العق 8ي ؛
األشغ ل املختلفة أو البن ء ؛

التج 8ية بصفة ع مة.
8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 
د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 
ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 
بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :
السيد عبد الرزاق حمي ني 1111 

حصة.
املدة : 99 سنة.

عبد  السيد  إلى  أسند   : التسيير 
مغربية،  الجنسية  حمي ني،  الرزاق 
8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

.G342111
من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.
التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 
ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54431 بت 8يخ 27 فبراير 2121.
607 P

 GARAGE ENTRETIEN
 VOITURE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له  : 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : A1، 8قم 213، 
املغرب العربي، بئر الرامي، القنيطرة

تأسيس شركة
مسجل  عرفي  عقد  بمقت�سى 
ب لقنيطرة، تم وضع الق نون األس �سي 
املحدودة  املسؤولية  ذات  لشركة 

ذات املواصف ت الت لية :

 GARAGE  : التسمية 

.ENTRETIEN VOITURE SARL

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

املسؤولية املحدودة.

A1، 8قم 213،   : املقر اال تم عي 

املغرب العربي، بئر الرامي، القنيطرة.

موضوع الشركة :

العجالت  وتسويق  وبيع  شراء 

للسي 8ات  الغي 8  قطع  املط طية، 

و ميع املعدات املتعلقة به  ؛

عالقة  له  م   كل  ع مة  وبصفة 

بنش ط الشركة.

8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 

د8هم   111.111 مبلغ  في  الشركة 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

محر8ة  للواحدة،  د8هم   111 بقيمة 

بك مله ، مكتتبة وموزعة على الشرك ء 

ك لت لي :

السيد شكري محمد 211 حصة ؛

 111 أمين  محمد  السيد شكري 

حصة.

املدة : 99 سنة.

التسيير : أسند إلى السيد شكري 

مغربية،  الجنسية  أمين،  محمد 

8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

.G463219

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 ديسمبر.

التج 8ي  ب لسجل  التقييد  تم 

ب ملحكمة االبتدائية ب لقنيطرة تحت 

8قم 54451 بت 8يخ 3 م 18 2121.

608 P

HAMDANE CARPET
SARL AU

املقر اال تم عي : 8قم 15، زنقة 

بوصفيرة، حي االنبع ث، سال

تفويت حصص
تعيين مسير  ديد للشركة

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

تم   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 

املص دقة على م  يلي :
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الشريك  قر8   : حصص  تفويت 

الوحيد للشركة السيد حمدان عبد 

الحصص  تفويت  ميع  الرحيم 

اال تم عية التي يملكه  والب لغ عدده  

111 حصة إلى السيد 8شيد بي�سي.

مسير  ديد  وتعيين  استق لة 

للشركة :

تفويت الحصص  إثر عملية  على 

استق ل السيد حمدان عبد الرحيم 

 HAMDANE من مه مه كمسير لشركة

السيد  وتعيين   CARPET SARL AU

8شيد بي�سي املسير الجديد للشركة 

عبد  حمدان  السيد  استق لة  قبول 

الرحيم من مه مه.

اإليداع  تم   : الق نوني  اإليداع 

تحت   2121 م 18   4 يوم  الق نوني 

8قم 34343 ب ملحكمة االبتدائية بسال.

609 P

H.H PRINT
ش.م.م ش.و 

بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ في   -  I

25 فبراير 2121 تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة بشريك وحيد له  

املواصف ت الت لية :

.H.H PRINT : التسمية

الهدف اال تم عي : 

الطب عة االلكترونية ؛

املعدات املكتبية ؛

املعدات املعلوم تية ؛

و8اقة ؛

التج 8ة.

تجزئة   2 8قم   : اال تم عي  املقر 

الي سمين CDG 8قم 21، الخميس ت.

املدة : 99 سنة من ت 8يخ التأسيس.

الرأسم ل : حدد 8أسم ل الشركة 

في 111.111 د8هم مقسمة إلى 1111 

د8هم   111 من  ا تم عية  حصة 

للحصة اال تم عية :

 1111 السيد عبد الكريم اقرب ل 

حصة ا تم عية.

عين السيد عبد   : تسيير الشركة 
مع  للشركة  وكيال  اقرب ل  الكريم 

 ميع الصالحي ت.
II - تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 
ب ملحكمة االبتدائية ب لخميس ت تحت 
8قم 95 بت 8يخ 27 فبراير 2121 سجل 

تج 8ي 8قم 21975.
للنسخ والبي ن

الوكيل

610 P

BKA NEGOCE
شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  111.111 د8هم 

مقره  اال تم عي الك ئن ب 46 ش 8ع 
الز8قطوني الط بق 2 الدا8 البيض ء 

املغرب
تأسيس

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121 تم  3 فبراير  في  ب لدا8 البيض ء 
املسؤولية  محدودة  شركة  تأسيس 

ذات املميزات الت لية :
محدودة  شركة   : الشكل 

املسؤولية.
. BKA NEGOCE : اإلسم

الهدف : التج 8ة.
الز8قطوني  ش 8ع   46  : املقر 

الط بق 2 الدا8 البيض ء املغرب.
من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

إنش ءه .
 111.111  : الشركة  8أسم ل 

د8هم.
الحصص العينية : السيد بلملوح 
 511  : يعني  د8هم   51.111 محمد 

حصة ا تم عية.
 51.111 أيوب  قسومي  السيد 

د8هم يعني : 511 حصة ا تم عية.
 : د8هم يعني   111.111  : املجموع 

1111 حصة ا تم عية.
السنة اال تم عية : من ف تح ين ير 

إلى 31 ديسمبر.
بلملوح  السيد   : الشركة  مسير 

محمد.
قسومي  السيد   : الشركة  مسير 

أيوب.

ب ملركز  الق نوني  اإليداع  تم 
البيض ء  للدا8  االستثم 8  الجهوي 

سجل 8قم التج 8ي 456555.
اإلش 8ة والبي ن

611 P

ADH  EXPRESS    SARL
تأسيس شركة 

مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إيداع  تم  في17/11/2121، 
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية:
    ADH EXPRESS  : التسمية 

SARL
الهدف : مق ول 
- نقل البض ئع

8قم  الر�سى  :حي  اال تم عي  املقر 
12 الع لي  املحمدية

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 
تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 
اال تم عي محدد  في 111.111 د8هم 
ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 
من فئة 111.د8هم للواحدة، مكتتبة 

و محر8ة 
السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 
اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.
التسيير : تم تعيين السيدالعم 8ي 
د8يس والسيد العم 8ي حمزة مسيران 

للشركة
ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية  املحكمة  لدى  التج 8ي 
السجل   214 تحت 8قم  ب ملحمدية، 

التج 8ي 25113.
ملخص قصد النشر

612 P

 KAHIMA DEVELOPMENT
SARL

تأسيس شركة
في  مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إيداع  تم   ،11/12/2121
املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة و ذات املميزات الت لية:

التسمية :

KAHIMA DEVELOPMENT SARL 

الهندسة  استش 8ات   : الهدف 

البيئية و اال تم عية

ش 8ع   119  : املقراال تم عي 

 11 8قم  عبد املومن الط بق الت ني، 

الدا8البيض ء

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : *الرأسم الال تم عي 

د8هم   111.111 اال تم عي محدد في 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

من فئة 111 د8هم للواحدة، مكتتبة 

و محر8ة ب لك مل وموزعة لف ئدة:

 Oréadebréche : -الشركة 

751حصة

: BenoitCNOCKAERT السيد-

251 حصة 

املجموع 1111 حصة.

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31د نبر.

 Benoit التسيير : تم تعيين السيد

 Stéphain والسيد   CNOCKAERT

RIVAIN

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ي لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 ،2121/12/14 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم 456179.
ملخص قصد النشر

613 P

 COMPAGNIE شركة

LOGISTIQUE CHELLALATE
8أسم له  111.111 د8هم

شركة محدودة املسؤولية 

املقر اال تم عي دوا8 أوالد سيدي 

عبد النبي الشالالت املحمدية

املؤ8خ  العرفي  العقد  بمقت�سى 

بت 8يخ27/11/2121.  ب لدا8 البيض ء 

تم تأسيس الشركة ذات املسؤولية 

املحدودة و التي مميزاته  كم  يلي.                         
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 COMPAGNIE  : التسمية     

  LOGISTIQUE CHELLALATE

C.L.C : الرمز

التج 8ية  املب دالت   : الهدف 

واللو يستيك 

 »SARL« : الق نوني  الشكل

دوا8   : للشركة  اال تم عي  املقر 

الشالالت  النبي  عبد  سيدي  أوالد 

املحمدية

 111.111 الراسم ل الشركة من 

1111 حصة تمن  د8هم مقسمة الى 

الحصة الواحدة  هو 111 د8هم لكل 

حصة.

توزيع الحصص ك لت لي

- ) 911 حصة( ملك  لسيد براهم 

8بيعة

لسيدة  ملك   حصة(   111  (  -

زوبيدة مجدوب .

مجدوب  زوبيدة  السيدة  تعيين 

كمسيرة الوحيدة للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  ب ملحمدية  التج 8ية 

25/12/2121 تحت 8قم 343.
امض ء

614 P

FID AL IZDIHAR SARL AU

 FIDUCIAIRE DU CONSEIL ET GESTION

DES ENTREPRISES

 FENSCH CONSULTING

SARL AU
تأسيس 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

11/12/2121 بمراكش تقر8 تأسيس 

املحدودة    املسؤولية  ذات  شركة 

بي ن ته   ك لت لي :

FENSCH CONSULTING : االسم

ذات  شركة   : الق نوني  الشكل 

مسؤولية محدودة ملسير وحيد

النش ط التج 8ي : مركز االتص ل

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه 

د.م.م  ش 8ع  اال تم عي :  املقر 

طريق ت 8ڭة إق مة خ لد ط بق 8قم 1 
8قم شقة 4 مراكش

8أ1 م ل الشركة :  91.111 د8هم

محددة  غير  ملدة  الشركة  مسير 

السيد : فؤاد مدخ م

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تم 

لدى  الضبط  بكت بة  التج 8ي 

بت 8يخ   بمراكش  التج 8ية  املحكمة 

25/12/2121 تحت 8قم 113133.

615 P

ديـــوان األست ذ خليل بـــوقــف وي

موثقة ب لدا8 البيض ء 

52 زنقة محمد إسميحة الط بق األول شقة 1

الدا8 البيض ء

PROJEKT   S.A.R.L.A.U
تـــأسيــس  شـــــــركــــــة

بمو 3 عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 

تم     ،2121 ين ير   17 في  البيض ء 

شركة محدودة املسؤولية  تأسيس  

 بشريك وحيد  له  الخص ئص الت لية : 

PROJEKT S.A.R.L.A.U  :التسمية

هدف  ع مة،  بصفة   : املوضوع 

وخ 8 ه،  املغرب  داخل  الشركة 

لص لحه  او لص لح الغير:

واستيراد  ميع  بيع  شراء،   -

الزخرفية  املواد واألنسجة  األث ث، 

أو غيره ،  ميع املع مالت التج 8ية، 

املنقولة  امل لية،  الصن عية، 

والعق 8ية.

- االستيراد أو التصدير.

بيع  ميع  التصدير و  االيداع،   -

العالم ت.

الهندسة  الخدم ت،  تقديم   -

الداخلية، التزيين.

العملي ت  وعموم ،  ميع   -

امل لية،  الصن عية،  التج 8ية، 

املرتبطة  العق 8ية  وغير  العق 8ية 

مب شرة أو بصفة غير مب شرة بغرض 

الشركة.

املقر اإل تم عي : الدا8 البيض ء – 
ش 8ع علي عبد الرزاق املحل التج 8ي 

8قم 5.

املــــــــــدة :  99 سنة، ابتداء من ت 8يخ  

التقييد ب لسجل التج 8ي. 

 111.111 في  محدد   : الرأسمــــــ ل 

حصة   1111 إلى  مقسم  د8هم، 

د8هم   111 فئة  من  ا تم عية 

بأكمله   تحر8  و  تكتت3  للواحدة، 

لف ئدة السيدة كنزة عمراني حسني.

التسييـــــر : تسيرالشركة من طرف  

السيدة كنزة عمراني حسني، ملدة غير 

محددة.

تبتدئ من ف تح    : السنة امل لية 

ين ير و تنتهي في 31 د نبر من كل سنة.

التقييد   - الق نوني  االيداع 

ب لسجل التج 8ي : تم بكت بة الضبط 

الدا8  بمدينة  التج 8ية  ب ملحكمة 

 ،2121 م 18   13 بت 8يخ  البيض ء، 

و قد سجلت   ،732147 تحت عدد 

نفس  في  التج 8ي  ب لسجل  الشركة 

اليوم، تحت عدد 451761 
لالستخالص و النشر

616 P

 SARAKEL صارا كل  
شركة ذات مسؤولية محدودة 

8أسم له  1.111.111 د8هم

تأسيس
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 

تم   ،2119 ين ير   11 بت 8يخ  البيض ء 

ذات  لشركة  أس �سي  ق نون  تحرير 

مسؤولية محدودة خ صيته  ك لت لي :

 SARAKEL  التسمية :   ص 8اكل

هذه  هدف  يتحدد   : الهدف 

الشركة كم  يلي: 

والشبه  الطبية  املعدات  تج 8ة   -

الطبية.

بيع املعدات واملنتج ت الطبية   -

واألسن ن  والجراحية  والصيدالنية 

واملختبرات

الصيدالنية  املستحضرات  بيع   -

أو  البسيطة  الصيدالنية،  والشبه 

املركبة، واملواد االستهالكية واألدوات 

الطبية.

- بيع اللوازم واملعدات املكتبية

الطبية  املعدات  وتأ ير  بيع   -

للع ملين في الرع ية الصحية والرع ية 

املنزلية لألفراد

- تشغيل وإدا8ة العي دة

- استيراد وتوزيع  ميع الخدم ت 

املتعلقة ب ألنشطة املذكو8ة أعاله

وعموم   ميع العملي ت التج 8ية،  

غير  أو  العق 8ية  امل لية،  الصن عية، 

التي له  ا8تب ط مب شر أو  العق 8ية،  

ب لغرض أعاله والتي من  غير مب شر 

الشركة  ش نه  أن تس عد على إنم ء 

وكذلك كل املس هم ت املب شرة أو غير 

املب شرة كيفم  ك ن شكله  في مق والت 

تتبع أهداف مم ثلة أو مرتبطة.

املقر اال تم عي : 213 العم 8ة 13 

املجمع السكني 1 8ي ض األلفة الدا8 

البيض ء

املدة : 99 سنة

- 8ا1 امل ل : حدد في 1.111.111 

 111 1.111 حصة  مجزأة إلى  د8هم  

د8هم لكل حصة، سددت الحصص  

بك مله  نقدا ووزعت على الشرك ء كم  

يلي :

السيد  محمد سعد  5111 حصة.

السيد  8ي م يونس   5111 حصة.

- التسيير : اسند التسيير للسيدين  

ملدة غير  يونس  8ي م  و  سعد  محمد 

املطلقة  الصالحي ت  مع  محدودة  

وكدا التوقيع املنفصل.

-  السنة امل لية : من  ف تح  ين ير إلى  

31  د نبر.

لالحتي ط الق نوني   5% األ8ب ح:   -

والب قي إم  يوزع و إم  ينقل أو يوضع 

تحت االحتي ط حسبم  يقر8ه الجمع 

الع م.

ب لسجل    الشركة   تسجيل    تم  

تحت    البيض ء  ب لدا8   التج 8ي  

8قم422135.
من أ ل  التلخيص واإلشه 8

املسيران 

السيد : محمد سعد           السيد : 8ي م يونس

617 P
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 SWALLOW TUBES

INDUSTRIE SARL AU

تأسيس  شركة   ذات مسؤولي ت 

محدودة.

 11 بت 8يخ  حر8  عقد  بمو 3 

تم  البيض ء،  ب لدا8   2121 فبراير 

لشركة  تأسي�سي  ق نون  إحداث 

محدودة املسؤولي ت و شريك وحيد  

ذات  املميزات اآلتية:

 SWALLOW  : اال تم عي  االسم 

TUBES INDUSTRIE SARL AU

ذات  شركة   : اال تم عي  الشكل 

املسؤولي ت املحدودة و شريك وحيد. 

الهدف اال تم عي :

واستيراد  وتج 8ة  وبيع  شراء 

وشحن  ميع  وتمثيل  وتصدير 

أصن ف اإلط 8ات و األن بي3 و قوائم 

والد8ا  ت  للد8ا  ت  اإلط 8ات 

املواد  وغيره   ميع  البخ 8ية 

الطبيعي،  املط ط  من  واملصنوع ت 

التج 8ي أو الصن عي.

تصنيع العن صر املذكو8ة أعاله.

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

وامل لية  والتج 8ية  الصن عية 

واملنقوالت ممكن أن تتعلق بطريقة 

مب شرة أو غير مب شرة بهدف الشركة.  

زنقة   144  : اال تم عي  املقر 

سميحة  إق مة  وهرة  سميحة 

البيض ء  الدا8   35 شقة   6 الط بق 

املغرب.

املدة : 99 سنة. 

111.111 د8هم مجزأ  8أ1 امل ل : 

على 1111 حصة ا تم عية .

: ستكون الشركة مسيرة  التسيير 

السيدة   : وحيدة  مسيرة  طرف  من 

سه م مشتهي وذلك ملدة غير محدودة 

كل  في  الشركة  يلزم  وإمض ئه   

تعهداته .

الشركة  تأسيس  مراحل   تمت 

وسجلت  لالستثم 8  الجهوي  ب ملركز 

8قم  تحت  التج 8ي   ب لسجل 

8قم  الجب ئية  والتعريفة   451921

8قم  والضريبة املهنية     42797794

الال تم عي  والضم ن   32311145

املوحد  التعريف  شه دة   1955192

.112427559111161
للنشر و اإليداع

618 P

 STE TOURK IMMOBILIER

SARL AU

مؤ8خ  أس �سي  ق نون  بمقت�سى  

قد  بشفش ون.   12/12/2121 في 

املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس  تم 

املحدودة بشريك وحيد والتي تحمل 

الخص ئص الت لية :

 STE TOURK  : التسمية 

IMMOBILIER SARL AU

ذات  شركة   : الق نونية  الصفة 

املسؤولية املحدودة بشريك وحيد .

الهدف اال تم عي :

- االشغ ل املختلفة والبن ء. 

د8هم    11.111   : امل ل  8أ1 

مقسمة إلى 111  حصة من فئة  111 

د8هم للحصة.

ديدح  السيد   : الوحيد  الشريك 

التعريف  لبط قة  الح مل  حمزة 

يمتلك   ،254563 الوطنية 8قم ج.ب 

111  حصة ا تم عية

من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس النه ئي.

من ف تح ين ير إلى   : السنة امل لية 

31 د نبر من كل سنة م عدا السنة 

األولى تبتدئ من ت 8يخ  التسجيل.

املقر اال تم عي دا8 اقوب ع  م عة 

الد8دا8ة  شفش ون.

الشريك  لف ئدة  كله   األ8ب ح: 

املدخرات  نقص  بعد  الوحيد، 

الق نونية 5%

تم تعيين السيد ديدح   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة    مسيرا  حمزة 

محدودة.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

 19/12/2121 بت 8يخ  بشفش ون 

تحت 8قم 21/2121.
مقتطف للنشر واإلشه 8.

619 P

 GHAZAL RITAG POUR

 LOCATION DE VOITURE

SARL
تأسيس شركة 

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

بمدينة  ومسجل   16/12/2121

ذات  شركة  تأسيس  تم  شفش ون، 

خص ئصه   محدودة  مسؤولية 

ك لت لي:

 GHAZAL RITAG  : التسمية 

 POUR LOCATION DE VOITURE

SARL
8أسم له  قد8ه : 211.111 د8هم 

ش 8ع محمد   : مقره  اال تم عي  
عبدو  شفش ون 

من  سنة   99  : الشركة  مدة 

التأسيس النه ئي 

املوضوع :

- تأ ير السي 8ات بدون س ئق

الرأسم ل اال تم عي و الشرك ء :

حدد في 211.111 د8هم، مقسمة 

موزعة  ا تم عية  حصة   2111 إلى 

على الشكل الت لي :

الحكيم    عبد  الشرشو8  السيد   

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
8قم ل 1 134151. مغربي، الس كن 

دوا8 اضه 8 بن عي د شفش ون  يمتلك 

1111  حصة ا تم عية

الح مل  السيد الشرشو8 احمد   

لبط قة التعريف الوطنية 8قم ل 1 

الس كن  الس كن  مغربي،   .156751

دوا8 امالل الواد بني حس ن تطوان  

يمتلك 1111  حصة ا تم عية

السيد  تعيين   تم   : التسيير 

املحس ني ي سين مسيرا للشركة ملدة 

غير محدودة 

بعد  كله  لف ئدة الشرك ء,  األ8ب ح: 

نقص املدخرات الق نونية 5%   

من  تبتدئ   : اال تم عية  السنة 

31 ديسمبر من  ف تح ين ير و تنتهي في 

كل سنة م  عدا السنة األولى تبتدئ 

من ت 8يخ التأسيس.

تم اإليداع الق نوني بكت بة الضبط 

ب ملحكمة االبتدائية بشفش ون بت 8يخ   

26/12/2121تحت 8قم 2121/22.

620 P

ARA CERAME
بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 

تم تأسيس شركة   2121 فبراير   11

الشخص  ذات  املسؤولية  محدودة 

الواحد تتجلى خص ئصه  فيم  يلي :

التسمية : أ8ا صيرام.

الغ ية بيع مواد البن ء والس نيتير .

اللة  ش 8ع   61  : الرئي�سي  املقر 

املع ني  مصطفى  زاوية  الي قوت 

الط بق 2 8قم 15 الدا8 البيض ء.

يوم  من  ابتداء  سنة   99  : املدة 

التأسيس.

يتكون   : التج 8ي  الرأسم ل 

 111.111 من  التج 8ي  الرأسم ل 

من  حصة   111 على  مقسمة  د8هم 

محر8ة  للواحدة  د8هم   111 فئة 

ومجزأة كله .

يعتبر السيد كيلمي عبد  التسيير: 

ملدة  للشركة  الوحيد  املسير  الصمد 

غير محدودة.

تقسم  سنة  كل  أخر  في   : الربح 

الحصص  حس3  دولة  األ8ب ح 

املكونة للرأسم ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

732114 بت 8يخ 25 فبراير 2121.
اإلش 8ة والبي ن

621 P
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 SOCIETE KSAR EL KEBIR

ENVIRONNEMENT

S.A.R.L
تأسيس شركة

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ ب لدا8 

27/12/2121 تم  بت 8يخ  البيض ء 

وضع الق نون األس �سي لشركة ذات 

ب لخص ئص  محدودة  مسؤولية 

الت لية :

 KSAR EL KEBIR  : التسمية 

  ENVIRONNEMENT

التدبير   : اال تم عي  الهدف 

املفوض للنف ي ت
11، زنقة الحرية  املقر اال تم عي: 

الط بق 3 شقة 8قم 5 الدا8 البيض ء

الرأسم ل :  5.711.111 د8هم

للسيد  التسيير  أسند   : التسيير 

مبروك سعيد 

في  الشركة  مدة  حددت   : املدة 

تسجيله   ت 8يخ  من  ابتداء  سنة   99

ب لسجل التج 8ي .

اإليداع : تم اإليداع الق نوني لدى 

البيض ء  ب لدا8  التج 8ية  املحكمة 

8قم  تحت   15/13/2121 بت 8يخ 

733247

السجل التج 8ي : 459199

622 P

 UNIVERS TOOLS

 EQUIPEMENTS
تأسيس شركة محدودة املسؤولية 

ذات شريك وحيد
بمقت�سى عقد عرفي محر8 بت 8يخ 

شركة  تأسيس  تم   13/12/2121

ذات الخص ئص الت لية:  

ذات شريك وحيد  شركة محدودة 

املسؤولية: الشكل الق نوني –

 UNIVERS  : اإل تم عي   اإلسم 

TOOLS EQUIPEMENTS

الهدف اإل تم عي :

- شراء، بيع، استراد وتصدير أ زاء 

السي 8ات  أنواع  غي 8  ميع  وقطع 

والش حن ت و ميع االلي ت. 

وتصدير  واستيراد  وبيع  شراء   -

وتجهيز  الحم ية،  معدات  األدوات، 

الو8ش ت ب آلالت واملعدات الالزمة

الخبرة  في  استش 8ية  خدم ت   -

التقنية، وتنفيذ سي سة م  بعد البيع 

والشرك ت  األفراد  ومواكبة  ودعم 

أو  الع مة  واملؤسس ت  واملجتمع ت 

الخ صة.

االستراتيجية  في  استش 8ات 

نظم  وإدا8ة  واإلدا8ة  والتنظيم 

املعلوم ت واملوا8د البشرية والتسويق 

واالتص ل، من التصميم إلى التنفيذ؛
اإلنع ش العق 8ي

1 الط بق  : عم 8ة  املقر اإل تم عي 

السفلي زنقة م 8تي عين البر ة الدا8 

البيض ء.

املدة : 99 سنة من ت 8يخ التسجيل 
في السجل التج 8ي

الشريك الوحيد

السيد ب عمل محمد : 511 حصة 

إ تم عية   

 51.111  : اإل تم عي  الرأسم ل 

حصة   511 إلى  مقسم  د8هم 

د8هم   111 فئة  من  إ تم عية 

للواحدة

: تم تعيين السيد ب عمل  التسيير 

محمد كمسير ملدة غير محدودة. 

ب ملحكمة  الق نوني  االيداع  تم 

8قم  تحت  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

732393 بت 8يخ 27/12/2121.

623 P

IYAD DISTRIBUTION
تــــأ سـيـس

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121/12/21 بت 8يخ  البيض ء  الدا8 

لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

ب ملميزات  ذات املسؤولية املحدودة  

الت لية : 

IYAD DISTRIBUTION : التسمية

 ACHAT  : اال تم عي  الهدف 

 VENTE DE PIECE DE

DROGUERIE

املقر اال تم عي : 5 ش 8ع عبد هللا 
بن ي سين عم 8ة بليدون ط بق 5 8قم 

5  الدا8 البيض ء. 

من ت 8يخ  99 سنة ابتداء    : املدة 

التأسيس.

الرأسم ل محدد في   : الرأسم ل   *

  1111 د8هم مقسمة إلى    111.111

حصة من فئة 111

الواحدة  ميعه   للحصة  د8هم 

محر8ة و مسندة إلى  الشريك :

- السيد : مودين يوسف

لالحتي ط الق نوني   %  5  : األ8ب ح 

سواء  و الب قي حس3 تقدير الشرك ء 

يوزع أو ينقل.

التسيير : تم تعيين السيد مودين 

غير  ملدة  للشركة  كمسير  يوسف 

محدودة

ب لسجل  الشركة  تسجيل  تـم 

8قم  تحت  ب لدا8البيض ء  التج 8ي 

732711  بت 8يخ 2119/13/12.
بي ن مختصر

624 P

 SOCIETE AUTOMATIC

 MACHINES LOGISTICS

 AND SERVICE

AMLS  SARLAU
تأسيس شركة

في  مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إيداع  تم   ،31/11/2121

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية:

التسمية :

 SOCIETE   AUTOMATIC 

 MACHINES LOGISTICS AND

SERVICE, AMLS   SARLAU

الهدف : تشخيص وصي نة اآلالت 

الصن عية
زنقة احمد   13  : املقر اال تم عي 
املج طي اق مة النخيل الط بق 1 8قم 

1 حي املع 8يف الدا8البيض ء –انف  .

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

.د8هم   11.111 في  اال تم عي محدد  

111 حصة ا تم عية من  مقسم إلى 

مكتتبة  للواحدة،  د8هم   111 فئة 

لف ئدة  موزعة  و  ب لك مل  محر8ة  و 

 Mondher فخف خ  مندهير  السيد 

Fakhfakh

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.

التسيير : تم تعيين السيد مندهير 

 Mondher Fakhfakh فخف خ 

 X561311 الح مل لجواز السفر 8قم 

الق طن بتونس مسيرا للشركة

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ي لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 ،11/12/2121 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم457219.
ملخص قصد النشر

625 P

MIRALIM NEGOCE
تأسيس شركة 

في  مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

الق نون  إيداع  تم   ،13/12/2121

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

 MIRALIM NEGOCE…املحدودة

وذات املميزات الت لية:

 MIRALIM NEGOCE  : التسمية 

SARL

الهدف : ت  ر 

ش 8ع مكةطريق    : املقراال تم عي 

سم 8ةعم 8ة 8قم 75 العيون.

ت 8يخ  من  ابتداء  سنة   99 املدة: 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 111.111 د8هم 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

من فئة  111 د8هم للواحدة، مكتتبة 

و محر8ة ب لك ملو موزعة لف ئدة:

 %  51 الشهيبي  م ل   %  51

الشهيبي يوسف
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املجموع :  حصة 1111 

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31د نبر.

التسيير : تم تعيين السيدالشهيبي 

يوسف

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ي لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 ،11/12/2121 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم 31797.
ملخص قصد النشر

626 P

MEKREZ NEGOCE

تأسيس شركة 
في  مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

الق نون  إيداع  تم   ،13/12/2121

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

 MEKREZ NEGOCE املحدودة 

SARL  وذات املميزات الت لية:

 MEKREZ NEGOCE  : التسمية 

 SARL

الهدف : ت  ر

: ش 8ع مكة طريق  املقراال تم عي 

اسم 8ةعم 8ة8قم 75 العيون.

ت 8يخ  من  ابتداء  99سنة   : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 111.111 د8هم 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

من فئة 111 د8هم للواحدة، مكتتبة 

و محر8ة ب لك ملو موزعة لف ئدة:

51 % الشهي3 يجم ل

51 % الشهيبي يوسف

املجموع: حصة 1111 

تبتدئ السنة   : السنةاال تم عية 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31د نبر.

التسيير : تم تعيين السيد الشهيبي 

 م ل

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ي لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 ،11/12/2121 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم 31793.
ملخص قصد النشر

627 P

TOTALPARTS
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

ب لبيض ء بت 8يخ 11 شتنبر 2111  تم 

 تأسيس الشركة ب ملواصف ت الت لية :

  TOTALPARTS : التسميــــــة

61 ش 8ع   آللة   : املقر اال تم عـي 

املع ني  مصطفى  وملتقى  الي قوت 

8ي ض  مركز   56 8قم  األول  الط بق 

الدا8 البيض ء

استيراد-   : اال تم عي  الهدف 

تصدير- التج 8ة

الشركة   : الق نوني  الشكل 

الشريك  ذات  املسؤولية  املحدودة 

الوحيد  
د8هم  الف  مئة    : امل ل  8أ1 

111.111 د8هم.

التسـيير : املجدوبي االد8ي�سي اللة 

ف طمة

املحكمة   : الق نوني  اإليداع 

التج 8ية الدا8 البيض ء

 11 : تبتدئ في  السنة اال تم عية 

ين ير إلى 31 د نبر

املدة : 99 سـنـــــــة

  412773  : التج 8ي  السجل 

بت 8يخ  25 شتنبر 2111 
 : الق نوني  االيـــــداع  8قم 

.11123114

628 P

 GROUP  كروب  امي فيش

 AMIS  FISH
شركة محدودة املسؤولية 

تأسيس شركة
بمقت�سى عقد عرفي مص دق عليه 
2121/12/25 تشكل الق نون  بت 8يخ 

األس �سي لشركة محدودة املسؤولية 

ذات املواصف ت الت لية :

فيش    امي  كروب     : التسمية 

محدودة    GROUP AMIS  FISH

املسؤولية. 

عملي ت  -  ميع   : املوضوع 

التصدير  واالستيراد 

 - بيع والشراء في االسم ك  

- توزيع االسم ك   

العملي ت  كل  ع مة  وبصفة 

او   التج 8ية،  الصن عية،  امل لية، 

املرتبطة  العق 8ية   او  الفالحية، 

ب ملوضوع  مب شرة  غير  أو  مب شرة 

أعاله وكل م  يس هم في  املش 8 إليه  

تطو8 أعم ل الشركة .

 111.111  : اال تم عي  8أسم ل 

د8هم مقسمة إلى 1111 حصة بقيمة 

111 د8هم للحصة 

ش 8ع   46  : اال تم عي  املقر 

  3 الط بق   6 شقة 8قم  الز8قطوني  

البيض ء. 

املدة : 99 سنة 

 11 : تبتدئ في  السنة اال تم عية 

ين ير و تنتهي في 31 د نبر 

 : السيد  الشركة  يسير   : التسيير 

اله ني خليل.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب ملحكمة التج 8ية ب لبيض ء 

بت 8يخ 2121/13/14. 

 733169  : الق نوني  8قم االيداع 

8قم السجل التج 8ي عدد 459127.

629 P

NHM GROUPE
إعالن عن تأسيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة
السجل التحليلي 8قم: 457263

إعداد  تم   16/12/2119 في 

ذات  لشركة  األس �سي  الق نون 

مسؤولية محدودة

ذاث  شركة   : الشركة  شكل 

مسؤولية محدودة

 NHM الشركة :  تسمية 

GROUPE

غرض الشركة:

الطع م  تقديم  الحفالت،  تجهيز 

تجهيز املح ضرات، تقديم العط ءات، 

كراء املعدات،كراء الق ع ت، االشه 8

ش 8ع   ،46  : الشركة  عنوان 

 3 مكت3  األول  الط بق  الز8قطوني 

الدا8 البيض ء

مبلغ 8أ1 م ل الشركة : 111.111 

د8هم

111حصة  النقدية :  الحصص 

نقدية

ني ت   , حصة   33 محمد ب حيدة 

 34 33 حصة, ك بلي نو8تن  الحسين  

حصة

أسم ء املسيرين وعن وينهم:

 14 بأمل  الق طن  ب حيدة  محمد 

الرقم 69 حي الخير ح ي م الرب ط

الق طن  الحسين  ني ت 

هولندا  ه غ  دن   139 بولرنسترات 

ك بلي نو8تن الق طن بروتردام

630 P

 SOCIETE CASANURSE

 MAROC  S.A.R.L

تأسيس شركة

مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

الق نون  إيداع  تم  في24/12/2121، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية:

 SOCIETE  : التسمية 

 CASANURSE MAROC S.A.R.L

الهدف : الرع ية املنزلية

زنقة احمد   13  : املقر اال تم عي 

املج طي اق مة النخيل الط بق 1 8قم 

1 الدا8البيض ء.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.
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الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

د8هم   11.111 في  اال تم عي محدد  

ا تم عية  حصة   111 إلى  مقسم 

للواحدة،  111.د8هم  فئة  من 

موزعة  و  ب لك مل  محر8ة  و  مكتتبة 

حمدوني  ليلى  ة  السيد   : لف ئدة 

أن 1  السيد  ا تم عية  حصة   51

السيد  حصة ا تم عية    41 الهالل 

Maximilian BOCK 10حصة 

ا تم عية

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.

تم تعيين السيد ة ليلى   : التسيير 

حمدوني مسيرة للشركة

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت 8يخ   البيض ء،  ب لدا8  التج 8ية 

 7397 8قم  تحت   ،14/13/2121

ب لسجل التج 8ي 8قم 459143.

631 P

 SOCIETE OCADEAU S.A.R.L

AU
تأسيس شركة

مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إيداع  تم  في24/12/2121، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية:

التسمية :

 SOCIETE OCADEAU S.A.R.L AU

الهدف : التج 8ةواإلشه 8
زنقة احمد   13  : املقر اال تم عي 
املج طي إق مة النخيل الط بق 1 8قم 

1 الدا8 البيض ء.

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 111.111 د8هم 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

للواحدة،  د8هم   111 فئة  من 

موزعة  و  ب لك مل  ومحر8ة  مكتتبة 
السيدة اإلد8ي�سي الودغيري   : لف ئدة 

سلمى1111حصة ا تم عية.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.

السيدة  تعيين  تم   : التسيير 

مسيرا  سلمى  الودغيري  اإلد8ي�سي 

للشركة

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت 8يخ   البيض ء،  ب لدا8  التج 8ية 

 7396 8قم  تحت   ،14/13/2121

ب لسجل التج 8ي 8قم 459141.

632 P

LUCKY SPACE  S.A.R.L
تأسيس شركة

مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 

الق نون  إيداع  تم  في15/12/2121، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية:

  LUCKY SPACE  : التسمية 

S.A.R.L

الشركة  من  الغرض   : الهدف 

سواء  القي م،  هو  البلدان  في  ميع 

لنفسه  أو ب لني بة عن أطراف ث لثة:

- أعم ل التطوير وعملي ت اإلزالة.

- أعم ل النظ فة.

- األمن واملراقبة للحدائق الع مة و 

لألم كن الع مة والخ صة

- مق ول أعم ل مختلفة.

- منظم األحداث.

وتصدير  ميع  استيراد   -

واملنتج ت  واللوازم  والسلع  املواد 

لالستخدام التج 8ي أو الصن عي.

، مبيع ت  - شراء وبيع، االستيراد 

التوزيع  السمسرة  ؛  التصدير 

والنقل  والشحنة  والربط  والتصنيع 

أشك ل  في  ميع  التج 8ي  والتمثيل 

من  ميع  واملعدات  والسلع  املواد 

األنواع

االختراع  براءات  تمثيل   -

التج 8ية  والعالم ت  والتراخيص 

األ نبية أو املحلية لتسويقه  في كل 

من املغرب والخ 8ج.

املشو8ة،  تقديم  د8اسة،   -

إصالح،  تركي3،  تنفيذ،  تصميم، 

في  أو  البلد  داخل  املعدات  صي نة 

الخ 8ج

- مؤقت والتوظيف

محج مر1   26  : املقر اال تم عي 

الدا8   3 الشقة   1 الط بق  سلط ن 

البيض ء

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 111.111 .د8هم 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

من فئة 111 د8هم للواحدة، مكتتبة 

 : و محر8ة ب لك مل و موزعة لف ئدة 

334 حصة  السيد الضو8يبي محمد 

ا تم عية 33.411 د8هم

 333 الكريم  عبد  بونية  السيد 

حصة ا تم عية 33.311  د8هم

حصة   333 محمد  بن ني  السيد 

ا تم عية 33.311  د8هم

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

للبط قة  الح مل  محمد  الضو8يبي 

السيد  و   HA 41751 8قم  الوطنية 

للبط قة  الح مل  الكريم  عبد  بونية 

الوطنية 8قم BJ 99564 السيد بن ني 

الوطنية  للبط قة  الح مل  محمد 

للشركة  مسيرين   BE 751561 8قم 

ستكون الشركة ملزمة ق نوًن  بجميع 

خالل  من  به   املتعلقة  األعم ل 

التوقيع املشترك للمديرين املش 8كين 

بين هؤالء املديرين املش 8كين الثالثة.

ب لسجل  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ي لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

 ،26/12/2121 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم732217.
ملخص قصد النشر

633 P

صوطو8يك ش.ذ.م.م

شركة أشغ ل التنظيم و املرا عة املح سبية 

 OMEGA اوميكا ريال استات

REAL ESTATE
شركة محددة املسؤولية ذات 

الشريك الوحيد
8أسم ل : 111.111 د8هم

مقر الشركة  : 5 زنقة أكيت ن حي 

كوتيي الدا8 البيض ء

سجل التج 8ي  8قم 457733. الدا8 

البيض ء

التعريف الجب ئي 8قم 42769794

تكوين شركة
بمو 3 عقد مؤ8خ ب لدا8 البيض ء 

بت 8يخ 21 ين ير2121، تم العمل على 

تكوين شركة مِسؤولية محددة ذات 

الشريك الوحيد , خص ئصه  ك لت لي :

إسم الشركة :

 OMEGA است ت  8ي ل  أوميك  

REAL ESTATE

الصفة الق نونية :

ذات  املسؤولية  محددة  شركة 

الشريك الوحيد

الغرض : الغرض من الشركة، في 

املغرب والخ 8ج:

اإلنع ش العق 8ي و إنج ز مب ني   -

وغيره ,  املنهي  أو  التج 8ي  للسكن 

وتطوير و استئج 8 و إع دة بن ء  ميع 

املب ني ؛

- إنج ز بن ي ت و تقسيمه  إلى شقق 

و مب ني تحت نظ م امللكية املشتركة؛ 

الصرف  أعم ل  تنفيذ  ميع 

تتعلق  عملية  أي  وكذلك  الصحي 

ب لتقسيم األ8�سي؛

و8بم   وإدا8ة  وتشغيل  اقتن ء   -

املنقولة  الحقوق  بيع  ميع  إع دة 

وغير املنقولة؛

بيعه   وإع دة  بن ي ت  إنج ز   -

إنه ء  في طو8  أو  ب لكتلة  أو  ب لوحدة 

البن ء ؛

إنج ز  ميع األنشطة أو نش ط   -

عن  ني بة  بن ء  تجديد  أو  تشييد 

أو  الخ ص  القط ع  من  املشغلين 

الع م؛
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األ8ا�سي  تقسيم  أشغ ل  -  ميع 

ونش ط البن ء؛

- نش ط تج 8ة البض ئع؛

والطالء  والسب كة  الكهرب ء   -

أعم ل  و ميع  والديكو8  والجبس 

البن ء؛

التركي3  أنواع  بجميع  القي م   -

والتصنيع والنج 8ة؛

- وبشكل أعم، أي عملي ت تتعلق 

بشكل مب شر أو غير مب شر ب لغرض 

الرئي�سي أو بصلة معه والتي قد تسهل 

تمديد وتطوير الشركة.
زنقة أكيت ن حي   5  : مقر الشركة 

كوتيي الدا8 البيض ء

مدة  تحديد  يتم   : الشركة  مدة 

الشركة في 99 سنة من ت 8يخ تسجيله  

ب ستثن ء  التج 8ي،  السجل  في 

التمديد أو الحل املبكر.
8أسم ل  حدد   : الشركة  8أسم ل 

مقسم  د8هم   111.111 في  الشركة 

د8هم للحصة   111 1111 حصة  إلى 

 1 من  مرقمة  و  محر8ة  الواحدة 

للسيد  ب لك مل  وموزعة   1111 إلى 

بولعقل محمد. 

محمد  السيد   يعتبر   : التسيير 

غير  ملدة  للشركة  ق 8ي   بولعقل 

محدودة.

بشكل  الشركة  تلتزم   : االمض ء 

صحيح، لجميع األعم ل املتعلقة به ، 

ب لتوقيع البسيط للمدير.

اإليداع  تم  الق نوني:  اإلبداع 

لالستثم 8  الجهوي  ب ملركز  الق نوني 

فبراير   17 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء 

.2121
عن املستخلص و البي ن ت

املديرية

634 P

AZ ICE  SARL AU
تأسيس شركة

مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إيداع  تم  في12/12/2121، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية :

 AZ ICE  SARLAU : التسمية

هو:  الشركة  هدف   : الهدف 

أشك له،  بجميع  العق 8ي  الترويج 

وعلى و ه الخصوص:

وبيع وتقسيم الكثير من  اقتن ء   -

األ8ا�سي ؛

استئج 8  ميع  أو  بيع  أو  بن ء   -

املخصصة  املنقولة  غير  املمتلك ت 

استخدام  أي  أو  التج 8ة  أو  للسكن 

منهي آخر على اإلطالق

سبتة  زنقة   7  : اال تم عي  املقر 

الدا8   1 8قم   2 الط بق  8امي  اق مة 

البيض ء

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

اال تم عي محدد  في 111.111 .د8هم 

ا تم عية  حصة   1111 إلى  مقسم 

من فئة 111.د8هم للواحدة، مكتتبة 

و محر8ة ب لك مل و موزعة لف ئدة :

 السيد الف ضلي زكري ء 111.111 

د8هم.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الف ضلي زكري ء مسيرا للشركة

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت 8يخ   البيض ء،  ب لدا8  التج 8ية 

8قم732491  تحت   ،27/12/2121

ب لسجل التج 8ي 8قم 451317.
ملخص قصد النشر

635 P

 ALPHA GLOBAL

INDUSTRIES  SARLAU
تأسيس شركة

مؤ8خ  عرفـي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إيداع  تم  في17/12/2121، 

املسؤولية  ذات  لشركة  التأسي�سي 

املحدودة ذات املميزات الت لية :

 ALPHA GLOBAL  : التسمية 

. INDUSTRIES  SARLAU

الهدف : هدف الشركة هو:

- استيراد وتصدير  ميع املنتج ت 

واملواد املتنوعة واملعدات واملواد من 

 ميع األنواع ؛

- شراء وبيع وتداول  ميع السلع 

واملعدات والسلع بجميع أنواعه

سبتة  زنقة   7  : اال تم عي  املقر 

الدا8   1 8قم   2 الط بق  8امي  اق مة 

البيض ء

من ت 8يخ  سنة ابتداء   99  : املدة 

تأسيسه  النه ئي.

الرأسم ل   : اال تم عي  الرأسم ل 

31.111  د8هم  في  اال تم عي محدد  

111 حصة ا تم عية من  مقسم إلى 

و  مكتتبة  للواحدة،  311.د8هم  فئة 

محر8ة ب لك مل و موزعة لف ئدة :

 31.111 ف طنة  الف ضلي  السيد 

د8هم.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير وتنتهي في 

31 د نبر.

السيد  تعيين  تم   : التسيير 

الف ضلي ف طنة مسيرة للشركة

تم اإليداع الق نوني لدى املحكمة 

بت 8يخ   البيض ء،  ب لدا8  التج 8ية 

8قم732499  تحت   ،27/12/2121

ب لسجل التج 8ي 8قم 451319.
ملخص قصد النشر

636 P

شـركـةماجيبانوراماش.ذ.م.م
 MAGIE PANORAMASARL

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2121 فبراير   14 بت 8يخ  ب لبيض ء 

لشركة  األس �سي  الق نون  وضع  تم 

محدودة املسؤولية ذات الخص ئص 

الت لية:

التـسـمـيـة : م جي ب نو8ام ش.ذ.م.م

تصفيف   : اال تم عي  الهـدف 

مستحضرات  الجم ل،  الشعر وعلم 

التج 8ية،  العالمة  ذات  التجميل 

للشعر والو ه وك مل الجسم. 

العملي ت  ع م  ميع  وبشكل 

وغير  والعق 8ية  والتج 8ية  امل لية 

العق 8ية ب ملغرب أو ب لخ 8ج والتي من 

شأنه  أن تس عد على اكتم ل الهدف 

أعاله.

سليمة  تجزئة   : اال تم عي  املقر 

الزنقة 1 الرقم 35 قسمة 67 الط بق 

السفلي الدا8 البيض ء.
8أسم ل  حدد  الشركـة:  8أسم ل 

د8هم مقسمة   111.111 الشركة في 

على 1111 حصة 

للحصة،  د8هم   111 فئة  من 

مجموعه  كله  محر8ة ومن نصي3:

 السيد مترجي حسن 511 حصة، 

والسيد مترجي 8شيد 511 حصة.

الـتـسـيير : تسير الشركة من طرف 

السيد مترجي حسن كمسير وشريك 

ملدة غير محددة.

السنة اال تم عية : تبتدئ السنة 

اال تم عية من ف تح ين ير و تنتهي في 

31 د نبر من كل سنة.

الـمـد ة : 99 سنة ابتداء من ت 8يخ 

التسجيل ب لسجل التج 8ي. 

ب ملركز  تم   : الق نـوني  اإليداع 

البيض ء  ب لدا8  لإلستثم 8  الجهوي 

 : 8قم  تحت   .2121 فبراير   27 في 

.451425
خالصة من أ ل النشر

637 P

 J&S TRADING, SARL
إعالن تعديلي

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

29/11/2121، قر8 الشرك ء م  يلي :

- نقل األسهم السيد سعيد الغربي 

سهم  )ثالثم ئة(  سهم   311 يفوت 

لص لح بد8 الب كو8ي.

يفوت   ، الخديري  السيدة  ه د 

بد8  سهم لص لح  )م ئة(  سهم   111

الب كو8ي.

توزيع  يتم  األسهم،  تفويت  بعد 
  على النحو الت لي:

ً
8أ1 امل ل حديث

411 سهم  - السيد سعيد الغربي 

41.111 د8هم
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411 سهم  السيد بد8 الب كو8ي   -
41.111 د8هم

  211 الخديري   السيدة  ه د   -
سهم  21.111 د8هم

سهم     1111 مجموعه  م   أو 
111.111 د8هم.

يتم  األس �سي.  النظ م  تحديث 
وفق   األس �سي  النظ م  تحديث 
للتغييرات التي أدخلت في سي ق هذا 

القرا8.
تم اإليداع الق نوني في سجل أم نة 
املحكمة التج 8ية في الدا8 البيض ء، 
الرقم  تحت   ،15/13/2121 في 

.733367
تم الحصول على السجل التج 8ي 
تحت   13/15/2121 بت 8يخ  املعدل 

الرقم 7714.
638 P

ديوان األست ذ خليل متحد
موثق بو دة

ش 8ع محمد الخ مس إق مة البركة الط بق 
األول 8قم 6

شركة إربا بلس
ش.ذ.م.م.

8أسم له  اال تم عي : 11.111 د8هم
مقره  اال تم عي : بو دة، 42، 

ش 8ع د8فوفي شقة 8قم 9، الط بق 2
السجل التج 8ي : 21165

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2119 25 ديسمبر  االستثن ئي بت 8يخ 
2121، سجل  ين ير   7 مسجل بت 8يخ 
ب الستخالص  األمر   ،436 اإليداع 
إ8ب  بلس« ش.ذ.م.م.،   « 392 لشركة 
تمت مع ينة ح لة وف ة املسير الغير 
طلح وي  إبراهيم  املرحوم  شريك 
وتعيين السيد خليل طلح وي املسير 

الوحيد للشركة املذكو8ة.
وقد تم على إثره تعديل الفصل 

14 من الق نون األس �سي للشركة.
تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 
بت 8يخ  بو دة  التج 8ية   املحكمة 

27 ين ير 2121 تحت 8قم 361.
نسخة قصد النشر والبي ن

األست ذ خليل متحد

639 P

ديوان األست ذ خليل متحد

موثق بو دة

ش 8ع محمد الخ مس إق مة البركة الط بق 

األول 8قم 6

شركة أ دكس
ش.ذ.م.م.

8أسم له  اال تم عي : 5.111.111 

د8هم

مقره  اال تم عي : بو دة، 42، 

ش 8ع د8فوفي شقة 8قم 9، الط بق 2

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 2119 25 ديسمبر  االستثن ئي بت 8يخ 

2121، سجل  ين ير   7 مسجل بت 8يخ 

ب الستخالص  األمر   ،446 اإليداع 

أ دكس« ش.ذ.م.م.،   « لشركة   411

تمت مع ينة ح لة وف ة املسير الغير 

طلح وي  إبراهيم  املرحوم  شريك 

وتعيين السيد خليل طلح وي املسير 

الوحيد للشركة املذكو8ة.

وقد تم على إثره تعديل الفصل 

14 من الق نون األس �سي للشركة.

تم اإليداع الق نوني بكت بة ضبط 

بت 8يخ  بو دة  التج 8ية   املحكمة 

27 ين ير 2121 تحت 8قم 367.
نسخة قصد النشر والبي ن

األست ذ خليل متحد

640 P

PROSYNTEX SA
شركة املس همة برأ1 م ل قد8ه 

3.111.111  د8هم

املقر اال تم عي حد السوالم، 

املنطقة الصن عية لس حل ، 

التجزئة 8قم 61 برشيد

السجل التج 8ي  1515برشيد

الع م  الجمع  ملحضر  وفًق  

قر8   ،19/11/2121 بت 8يخ  د  املوحَّ

 PROSYNTEX SA في  املس همون 

برأ1 م ل قد8ه  م  يلي:

 isabelle أنكيليل  إيزابيل  تعيين 

 ؛
ً
anquetil  مديرا

برادة  سمية  السيدة  استق لة 

عالم من منصبه  كمديرة ؛

إصالح النظ م األس �سي للشركة ؛

وفًق  ملح ضر مجلس اإلدا8ة بت 8يخ 

إدا8ة  مجلس  قر8   ،11/19/2121

الشركة PROSYNTEX SA برأ1 م ل 

قد8ه 3.111.111 د8هم كم  يلي:

إع دة تعيين السيد خ لد بن ني في 

مه مه كرئيس ملجلس اإلدا8ة ؛

إع دة تعيين السيدة سمية برادة 

عالم في وظ ئف املدير الع م ؛

ك ت3  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  التج 8ية  برشيد  محكمة 

.25/2/2121

641 P

 SARAKEL  صاراكل 
شركة ذات مسؤولية محدودة 

8أسم له   1.111.111 د8هم

مقره اإل تم عي : 213 عم 8ة 13 
8ي ض األلفة املجموعة 1  الدا8 

البيض ء

R.C CASABLANCA N°422835

تفويت الحصص اال تم عية
تعيين مسييرين  دد

الع م  الجمع  قرا8  بمقت�سى 

في   املنعقد  للشرك ء  االستثن ئي 

شرك ء   طرف  من   2121 ين ير    12

ذات  شركة  ص 8اكل    شركة  
مسؤولية  محدودة  8أسم له ، د8هم 

1.111.111 تم م  يلي :

املوافقة على تفويت 1511 حصة 

محمد  السيد  ملكية  في  ا تم عية 

سعد لف ئدة السيد حسن ش د8

سعد  محمد  السيد  ق م  كم  

في  ا تم عية  حصة   1111 بتفويت 

ملكيته أيض  لف ئدة السيد الرافعي 

يوسف.

8ي م  السيد  تفويت  الى  ب الض فة 

ا تم عية  حصة  ل511  يونس 

حسن  ش د8  السيد  الى  ملكيته  في 

حصة   1111 ل  تفويته  وكذلك 

بوسرغين  السيد  لف ئدة  ا تم عية 

يوسف وايض  تفويته ل 1111 حصة 

كونج 8  السيد  لف ئدة  ا تم عية 

محفوظ.

امل ل  للرأ1  توزيع  ديد 

اال تم عي

السيد محمد سعد 2511

السيد 8ي م يونس 2511

السيد حسن ش د8 2111

السيد الرافعي يوسف 1111

السيد بوسرغين يوسف 1111

السيد كونج 8 محفوظ 1111

تغيير البند الس د1 و الس بع من 

الق نون األس �سي.  

تعيين مسييرين  دد

إثب ت تسيير الشركة من طرف :

- السيد محمد سعد

- السيد 8ي م يونس

- السيد حسن ش د8

- السيد الرافعي يوسف

- السيد بوسرغين يوسف

- السيد كونج 8 محفوظ

من  عشر  الخ مس  البند  تغيير 

الق نون األس �سي.  

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

ب لدا8 البيض ء بت 8يخ 23 ين ير 2121    

تحت 8قم    721112.
مقتطف من أ ل اإلشه 8  

املسيريين 

السيد محمد سعد/ السيد 8ي م يونس/ السيد 

حسن ش د8

السيد الرافعي يوسف/ السيد بوسرغين 

يوسف/ السيد كونج 8 محفوظ

642 P

 SOCIETE OUAHID CAPITAL

GESTION
SARL AU

8أسم له  51.111 د8هم

سجل تج 8ي 8قم 411379

الزي دة في 8أ1 امل ل اال تم عي 

للشركة

تغيير مسير الشركة

تغيير الشكل الق نوني للشركة

الع م  الجمع  ملحضر  وفق  

ين ير   24 بت 8يخ  املنعقد  االستثن ئي 

زي دة  الوحيد  الشريك  قر8   2121
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 451.111 بمبلغ  الشركة  8أسم ل 

اكتت ب  طريق  عن  نقدا  د8هم 

 51.111 حصص  ديدة لرفعه من 

د8هم إلى 511.111 د8هم.

قر8 الجمع الع م االستثن ئي قبول 

استق لة السيدة امينة وحيد وتعيين 

السيدة فتيحة فضالن كمسير وحيد 

 ديد للشركة.

املسير  بتوقيع  الشركة  تلتزم 

الوحيد، السيدة فضالن فتيحة.

تغيير الشكل الق نوني للشركة من 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

الشركة  إلى  الوحيد  الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة.

وفق  لذلك، سيتم تعديل امل دتين 

1 و 6 و 7 و 14 من الق نون األس �سي 

للشركة.

الق نونية  اإل راءات  تنفيذ  تم 

البيض ء  للدا8  التج 8ية  ب ملحكمة 

تحت 8قم 6142.

643 P

 SOCIETE LES JARDINS DE

IRIS
SARL AU

8أسم له  111.111 د8هم

سجل تج 8ي 8قم 442119

الزي دة في 8أ1 امل ل اال تم عي 
للشركة

تغيير الشكل الق نوني للشركة
الع م  الجمع  ملحضر  وفق  

ين ير   24 بت 8يخ  املنعقد  االستثن ئي 

زي دة  الوحيد  الشريك  قر8   2121

 911.111 بمبلغ  الشركة  8أسم ل 

د8هم نقدا عن طريق اكتت ب حصص 

 ديدة لرفعه من 111.111 د8هم إلى 

1.111.111 د8هم.

تغيير الشكل الق نوني للشركة من 

املحدودة  املسؤولية  ذات  الشركة 

الشركة  إلى  الوحيد  الشريك  ذات 

ذات املسؤولية املحدودة.

وفق  لذلك، سيتم تعديل امل دتين 

األس �سي  الق نون  من   7 و   6 و   1

للشركة.

الق نونية  اإل راءات  تنفيذ  تم 

البيض ء  للدا8  التج 8ية  ب ملحكمة 

تحت 8قم 6717.

644 P

FIRST METAL
RC : 4471

وف ة مسير شريك وتعيين مسير 
 ديد

اتر وف ة السيد الزعزاعي لحسن 

شريك  حي ته  قيد  ك ن  الذي 

الجمع  انعقد  للشركة،  ومسير 

بت 8يخ  للشركة  االستتن ئي  الع م 

22/12/2121 حيث تقر8 م  يلي:

اال تم عية  الحصص  توزيع   -

الو8ثة  بين  املتوفى  يملكه   ك ن  التي 

الشرعيين تبع  لرسم إ8اثة املستخرج 

بت 8يخ 21/12/2119

-تعيين السيد الصديق نو8 الدين 

كمسير للشركة ملدة غير محدودة 

كت بة  لدى  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

بت 8يخ   327 8قم  تحت  ب ملحمدية 

.21/12/2121

645 P

H.M ENVIRONNEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة

الرأسم ل اال تم عي 111.111 د8هم

املقر اال تم عي : مراكش، حي ت 8كة، 
8قم 661، الط بق األ8�سي

السجل التج 8ي : 71433

بمراكش  عرفي  عقد  بمقت�سى 

الجمع  قر8   ،2121 ين ير   14 بت 8يخ 

 H.M« لشركة  الع دي  غير  الع م 

ENVIRONNEMENT« م  يلي :

اال تم عية  التسمية  تغيير   -  1

 H.M« ليصبح  للشركة 

 »ENVIRONNEMENT MEDICAL

ش.م.م.

اال تم عي  الغرض  تمديد   -  2

للشركة بإض فة األنشطة الت لية :

وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 

 ميع املعدات واملواد الطبية وشبه 

الطبية.

وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 

الصيدالنية  املنتج ت   ميع 

ومنتج ت النظ فة.

وتصدير  واستيراد  وشراء  بيع 

اللوازم واملعدات املكتبية.

الخدمة املش و8ة والتف وض.

تأكيد املسير السيد منصف   -  3

الغزواني في مه مه.

التوقيع اال تم عي.

التوقيع البنكي.
الق نون  صي غة  إع دة   -  4

األس �سي للشركة.

اإل راءات - الصالحي ت.

- بمقت�سى عقد عرفي بمراكش   II

إع دة  تم   ،2121 ين ير   14 بت 8يخ 

لشركة  األس �سي  الق نون  صي غة 

 H.M ENVIRONNEMENT«

مسؤولية  ذات  شركة   »MEDICAL

محدودة.

III - تم اإليداع الق نوني في سجل 

املحكمة التج 8ية في مراكش بت 8يخ 4 

فبراير 2121، تحت الرقم 111966.
من أ ل النسخة والبي ن

املسير

646 P

 SOCIETE  VALORITY  SARL

AU
8أس مل ل : 11.111 د8هم

املقر الرئي�سي: 13 ش 8ع أحمد 

املج تي اق مة النخيل الط بق 

1 8قم 1 مع 8يف لدا8البيض ء / أنف 

تغييراملسير
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئي مؤ8خ في 29/11/2119 

تمت استق لة املسير السيد معز 

كت 8ي وتعيين املسير الجديد السيدة 

فري ل نهو�سي.

سجل  في  تم   : الق نوني  اإليداع 
في البيض ء  الدا8  التج 8ية   محكمة 
 13 ين ير 2121 تحت 8قم 421353.
647 P

TELCABO MAROC
 Société à Responsabilité limitée

 Au Capital De 5.240.000,00
.DIRHAMS

 Siège Social : ROUTE
 D’AZEMOUR Km 22, DAR

 ,BOUAZZA
RC : 107 049

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
ليوم 11/14/2119 تقر8 م يلي

الحف ظ على السيد م 8يو سر يو 
دوا8ة ميلو, دو الجنسية البرتغ لية

سيزا8اير1  فرن ندو  والسيد 
مشكة  دو الجنسية البرتغ لية

و السيد فريطس مرتنز البرطو دو 
الجنسية البرتغ لية

في  مش 8كين  مد8اء  بصفتهم 
مع  سنوات   3 ملدة  الشركة  تسيير 
التي تخوله  لهم الفقرة  الصالحي ت  

15 للنظ م األس �سي للشركة
ق نونية  بصفة  الشركة   تلتزم 
املديرين  من  توقيع ن   : يلي  بم  

املش 8كين الثالثة املذكو8ين أعاله.
للملف  الق نوني  اإليداع  تم 
ب ملحكمة التج 8ية الدا8 البيض ء.يوم 

14/13/2121 تحت 8قم : 733121.
648 P

 LES JARDINS DE  شركة
  L’OUIDANE

التج 8ي  التقييد  تغيير  تقر8 
ثالث  ملدة  ودلك  التج 8ي  ب لسجل 
إبرام  إثر  ق بلة لتجديد   )3( سنوات 
عقد تسيير حر يبتدئ من  11 م 18 
2121 و ينتهي في 21 فبراير 2123 بين 
 LES JARDINS الشركة   : الطرفين 
ذات  ش.م.م.   DE L’OUIDANE
الرأسم ل  وذات  الوحيد  الشريك 
طرف  من  مسيرة  د8هم،   11.111
 BOURGEOIS Daniel, السيد 
ب لسجل  واملقيدة   Charles, Louis
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التج 8ي تحت عدد 43517، بصفته  
املكري امل لك لألصل التج 8ي الك ئن 
 ،3 براهيم  و  عمر  بالد  بمراكش، 
محمدية، سيدي يوسف بن علي.  و 

املتمثل في دا8 ضي فة .

 والشركة JMD EVENTS ش.م.م. 
.ذات الشريك الوحيد في طو8 التكوين 
 DELHAYE املسيرة من طرف السيد 
.JEAN-MARC ROBERT A 

بصفته  مسير حر من  هة أخرى.
تم توقيع العقد بت 8يخ  21 فبراير 

.2121
و ينص العقد على األصل التج 8ي 
املذكو8 أعاله بجميع عن صره امل دية 

و املعنوية.
فإنه  التقييد  هدا  إثر  وعليه، 
املذكو8  املكري  صفة  تغيرت  قد 
التج 8ي  لألصل  مسير  م لك  من 
املذكو8 إلى مجرد م لك مع إبق ء كل 
على  العقد  لت 8يخ  الس بقة  الديون 
 LES JARDINS DE الشركة  ذمة 
ذات الشريك  ش.م.م.   L’OUIDANE

الوحيد.
649 P

 BATIMENT ROUGE
NEGOCE

8فع 8أسم ل الشركة
اسم الشركة املعلنة وبي ن ته 

 BATIMENT ROUGE شركة
 NEGOCE

SARL.AU وشكله الق نوني
وعنوان مقره  اال تم عي

تجزئة املس 8 بلمج د 8قم 95 الط بق 
الت ني مكت3 1 طريق أسفي كلم 5 

مراكش
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

 92793
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تم    2121 15ين ير  في  املؤ8خ 
قد8ه   بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
 111.111 من  أي  د8هم   911.111
حس ب   : عن طريق   1.111.111 إلى 

الشريك الشخ�سي.

بمراكش  الق نوني  اإليداع  تم 

تحت 8قم    2121 فبراير   21 بت 8يخ 

.112721

650 P

BRINS D’ORIENT SARL
إشع 8 عقد تسيير حر

خ صة  اتف قية  شروط  بمو 3 

في   2116 يونيو   22 في  مؤ8خة 

من   ، السيد دحالن محمد  مراكش، 

املقيم في فرنس :   ، الجنسية املغربية 

12 ش 8ع دي أبيسك 64111 ب و ، في 
املغرب: 2 ، زاوية عب سية دير أ موع 

االصل  م لك  بصفته   ، مراكش  في 

لشركة  ا  إلدا8ة  تقدم  التج 8ي، 

تقبل  التي   »brins d’orient sarl«

االصل التج 8ي املسجلة في السجل 

التج 8ي تحت الرقم 54116 في املقر 

اق مة مردو8 مجو8يل  اال تم عي في  

111،زنقة إيف س ن لو8ان، مراكش.

651 P

Société 4T SARL
زي دة 8أ1 م ل

 املقر الرئي�سي : الط بق األول، 

شقة 8قم 11 -االق مة 31، مجمع 

العرف ن، املجموعة 4، بلدية 

بوخلف طنجة

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

االستثن ئي في 17 فبراير 2121 :

الشركة  م ل  8أ1  زي دة  قر8   -

ليصل  د8هم   241.111 قد8ه  بمبلغ 

إلى 251.111 د8هم عن طريق إصدا8 

2411 سهم  ديد بقيمة 111 د8هم، 

يتم إصدا8ه  من خالل دمج الذمم 

الدفع،  واملستحقة  الس ئلة  املدينة 

املسجلة في الحس ب الج 8ي للشرك ء.

- تعديل امل دتين 6 و7 من النظ م 

األس �سي

سجل  في  الق نوني  اإليداع  تم 

املحكمة التج 8ية في طنجة بت 8يخ 25 

فبراير 2121 تحت الرقم 231753.

652 P

 SOCIETE UMAREQ

شركة مس همة 8أ1 م له  

11.111.111 د8هم

الع دية  غير  الع مة  الجمعية  ان 

  2119 د نبر   23 بت 8يخ  املنعقدة 

للشركة  املقر اال تم عي  نقل  قر8ت 

ش 8ع   43 ب لدا8البيض ء  ك ن  الذي 

ش 8ع   – املحمديــة  الى  ت شفين  ابن 

الحسن الث ني.

و بذلك عدلت مقتضي ت الفصل 

4 من الق نون األس �سي.

لدى  الق نوني  االيداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  ضبط  كت بة 

ب لدا8البيض ء بت 8يخ 27 ين ير 2121 

و لدى املحكمة   721363 تحت 8قم 

االبتدائية ب ملحمدية بت 8يخ 13 فبراير 

2121 تحت 8قم 265.

التج 8ي  ب لسجل  والتقييد 

للمحمدية تحت 8قم 25165.

653 P

SCJ WAX LTD MAGHREB

شركة ذات مسؤولية محدودة برأ1 

م ل 21.111.111 د8هم

املقر الرئي�سي : 6 ش 8ع نجي3 

محفوظ ، الط بق الث لث ،حي كوتي 

الدا8 البيض ء - املغرب

استمرا8 الشركة

الجمع  القرا8  محضر  بمو 3 

االستثن ئي املؤ8خ في 14 ين ير 2121، 

 SCJ WAX LTD شركة  شرك ء  قر8 

MAGHREB SARL بم يلي:

- استمرا8 الشركة على الرغم من 

الخس ئر املش 8 إليه .

املحكمة  في  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية ب لدا8 البيض  ، في 16 فبراير 

2121 ، تحت الرقم 729121.

654 P

 ANABORA CONSULTING &

TRADE SAR LAU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد 8أسم له  11.111 

د8هم

مقره  اال تم عي 7 زنقة سبتة إق مة 

8امي ط بق 2 مكت3 1 الدا8 البيض ء

الدا8 البيض ء 

السجل التج 8ي : 213235

فسخ الشركة
الغير  الع مة  الجمعية  بمو 3 

 31 بت 8يخ  انعقدت  التي  الع دية 

الشريكة  قر8ت   2119 د نبر 

الوحيدة م  يلي:

للشركة  املسبق  الفسخ   -

وفق   متح بة  لتصفية  وخضوعه  

للق نون و ق نون الشركة

- تعيين السيدة ك كيسنغي س ند8ا 

نيلي كمصفية للشركة

- تعيين املقر اال تم عي للتصفية: 

 2 ط بق  8امي  إق مة  سبتة  زنقة   7

مكت3 1 الدا8 البيض ء

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

للدا8  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 

تحت    2121 فب ير   21 يوم  البيض ء 

8قم 731661.

655 P

 PROFESSIONNEL

LEADERSHIP  SARLAU
8أسم له  111.111 د8هم

مقر اال تم عي: 25 زنقة سوي3 

الط بق II الدا8 البيض ء

 السجل التج 8ي 8قم 371619.

الع دي  الغير  الع م  للجمع  طبق  

 23/11/2119 بت 8يخ  املؤ8خ 

قر8   29/11/2119 بت 8يخ  واملسجل 

م يلي:

- فسخ الشركة قبل أوانه .

ش كو  حمزة  السيد  تعين   -

كمصفي للشركة.
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- تعين مقر تصفية الشركة.
بكت بة  الق نوني  اٳليداع  تم 
ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
تحت   31/11/2119 بت 8يخ  البيض ء 

8قم 691167.
656 P

 CANOPUS TRADING AND
SERVICES SARL

شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  111.111 د8هم

املقر اال تم عي : الحداوية III 8قم 13 
زنقة 29 تجزئة 54 عين الشق، الدا8 

البيض ء
IF : 2202065 RC : 105207

تصفية الشركة
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمو 3 
24/11/2121، قر8  بت 8يخ  ب لبيض ء 
 CANOPUS الشريك الواحد لشركة
 ،TRADING AND SERVICES SARL

شركة محدودة املسؤولية م  يلي :
تصفية الشركة.

تعيين السيد ي سين  قر8 الشرك ء 
للبط قة  الح مل  االد8ي�سي  القزا8 
للقي م   BE543291 8قم  الوطنية 

ب لتصفية.
الحداوية   : هو  التصفية  مقر 
عين   54 تجزئة   29 زنقة   13 8قم   III

الشق، الدا8 البيض ء
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 
تحت    .   21/12/2121 في  ب لبيض ء 

عدد 6942.
657 P

 OCC CONSULTING SARL
شركة محدودة املسؤولية
8أسم له  51.111 د8هم

املقر اال تم عي : 49 زنقة  ي ن 
 و8يحي كوتي سيدي بليوط 21341 

انف  ، الدا8 البيض ء
IF : 14469179  RC : 293121

تصفية الشركة
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمو 3 
 ،19/12/2121 بت 8يخ  ب لبيض ء 
 OCC لشركة  الواحد  الشريك  قر8 

شركة   ،CONSULTING SARL

محدودة املسؤولية م  يلي :

تصفية الشركة.

السيد  تعيين  الشرك ء  قر8 

 M. OLIVER CARRON DE LA

الح مل للبط قة لجواز    CARRIERE

للقي م   13CZ35611 8قم  السفر 

ب لتصفية.
مقر التصفية هو : 49 زنقة  ي ن 

 و8يحي كوتي سيدي بليوط 21341 

انف  ، الدا8 البيض ء

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية  املحكمة  لدى  الضبط 

تحت    .   21/12/2121 في  ب لبيض ء 

عدد 6943.

658 P

LARASERVICES
السجل التج 8ي 371245

 24 بمو 3 العقد العرفي بت 8يخ 

من  البيض ء  الدا8  في   2121 ين ير 

شركة LARASERVICES، تقر8:

حل مبكرا للشركة.

- تم تعيين  السيدة 8يح ن ف طمة 

التصفية   ومك ن  ب لتصفية  املكلفة 

الط بق  سبتة  زنقة  الرامي  إق مة   7

الث ني 8قم 1 الدا8البيض ء .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 في  التج 8ية للدا8 البيض ء 
2121  8قم732351.

659 P

NEGOCE NEOMEDIC
انحالل الشركة

تعيين مأمو8 التصفية
الجمع الع م غير الع دي لشريك 

شركة نيومدك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات شريك واحد 8أسم له  

اال تم عي  مقره   د8هم،   111.111
عم 8ة  الجزولي  مو�سي  ابو  زنقة   :
الدا8  املع 8يف   1 الط بق   12 8قم 

 2119 م ي   6 بت 8يخ  قر8  البيض ء، 

املوافقة على :

انحالل الشركة.

تعيين السيد  ن ح محمد مأمو8 

كمك ن  اال تم عي  واملقر  التصفية، 

التصفية.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

ب لدا8  االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط 

البيض ء بت 8يخ 16 ين ير 2121 تحت 
8قم 727319.

660 P

CLEAN COMPANY
SARL

تصفية شركة
بت 8يخ  املؤ8خ  العقد  بمو 3 

 CLEAN لشركة   2111 ين ير   15

8أسم له   ش.م.م   COMPANY

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

إق مة  8غراغة  زنقة  اال تم عي 

 1 8قم  الشقة   2 العم 8ة  الكرنيش 

فقد  الط بق السفلي الدا8 البيض ء، 

تقر8 م  يلي :

 CLEAN حل س بق ألوانه لشركة 

.COMPANY

لوقم ن،  ي سين  السيد  تعيين 

مصفي للشركة.
إق مة  8غراغة  )زنقة  اعتب 8 

 1 8قم  الشقة   2 العم 8ة  الكرنيش 

الط بق السفلي( مقرا للتصفية.

لدى  الق نوني  اإليداع  تم  كم  

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  كت بة 

ب لدا8 البيض ء تحت 8قم 11655911 
8قم السجل   2111 ين ير   31 بت 8يخ 

التج 8ي 341543.

661 P

KOS MART SARLAU  شركة
شركة محدودة املسؤولية ذات 

شريك واحد 
8أسم له  111.111 د8هم

 و مقره  اال تم عي الك ئن ب لرقم 75 

الواحة ب شكو  الدا8 البيض ء.

في إط 8 املحضر الشفوي املنعقد 
تقر8     13/11/2121 يوم  ب لبيض ء 

م  يلي:

حل مسبق للشركة.

 MUSTAPHA السيدة  تعيين 

الح مل لبط قة التعريف    TIAMAZ

الوطنية 8قم BH513353    كمسؤول 

الشركة ومك ن تصفية  عن تصفية 

الشركة هو مقره  اال تم عي الك ئن 

الدا8  ب شكو   الواحة   75 ب لرقم 

البيص ء. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ   ب لبيض ء  التج 8ية 

11/12/2121     تحت 8قم 731223 . 

السجل التج 8ي 8قم 379163.
لإلش 8ة و البي ن.

662 P

 LABS IT
dissolution ش.م.م.

 الفك املسبق للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

اإلستثن ئي بت 8يخ 11 ديسمبر 2119، 

ب ملقر اإل تم عي لشركة البس أي تي 

ش.م.م. تم تقرير مــ يلي :

الفك املسبق للشركة

يوسف  املسير  سلط  توقيف 

ايتلح  و تعيينه كمفكك

في  املسبق  للحل  املقر  تتبيث  

 2 سبو  عم 8ة  الشركة  عنوان 

31 زنقة سبو وحي كوتيي    ، الط بق1 

الدا8 البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب لدا8 البيض ء ، في تـــ 8يخ 21 

فبراير 2121، تحت الرقم 731711.

663 P

 ATLAS QSE
dissolution

 ش.م.م.دات الشريك الوحيد

الفك املسبق للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2111 أكتوبر   15 اإلستثن ئي بت 8يخ 

ب ملقر اإل تم عي لشركة أطلس ك 1 

دات الشريك الوحيد تم  أو ش.م.م. 

تقرير مــ يلي :



3517 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

الفك املسبق للشركة

ايف  أالن  املسير  سلط  توقيف 

لوموليك و تعيينه كمفكك

في  املسبق  للحل  املقر  تتبيث  
عنوان الشركة 8قم 11 زنقة اشبيلية 

ن ن�سي برولونجي س بق  الدا8 البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  ثم 

الضبط ب لدا8 البيض ء ، في تـــ 8يخ 21 

فبراير 2121، تحت الرقم 731721.

664 P

ARTOIS CONSEIL
 dissolution 

ش.م.م.دات الشريك الوحيد

الفك املسبق للشركة
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

 ،2119 بت 8يخ 19 د نبر  اإلستثن ئي 

ب ملقر اإل تم عي لشركة أ8توا كون�سي 

تم  الوحيد  الشريك  دات  ش.م.م. 

تقرير مــ يلي :

الفك املسبق للشركة

ستيف ن  املسير  سلط  توقيف 

برينو نوميس و تعيينه كمفكك

في  املسبق  للحل  املقر  تتبيث  

عنوان الشركة 8قم 97  ش 8ع محمد 

الخ مس ممر ك لين 8ي الط بق الرابع 

-  الدا8 البيض ء.

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 

الضبط ب لدا8 البيض ء ، في تـــ 8يخ 21 

فبراير 2121، تحت الرقم 731721.

665 P

 SELNAD IMMOBILIER
ش.م.م

ش 8ع  بران خليل  بران الكندي 52، 

الن ضو8

بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 

 2121 ين ير   23 بت 8يخ  االستثن ئية 

 SELNAD شركة  شرك ء  ص دق 

قرا8  على  ش.م.م   IMMOBILIER

اشركي  للسيد  حصة   211 تفويت 

8أسم ل  ليصبح  املجيد  عبد  افقير 

الشركة مقسم  كم  يلي :

قنديل حسني 351 حصة ؛
ازواغ اوس مة 111 حصة ؛

 551 املجيد  عبد  افقير  اشركي 
حصة.

قرا8  على  الشرك ء  ص دق  كم  
تحيين الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   7 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 111.
666 P

 BENYOUSSEF
ش.م.م بشريك واحد

أوالد بوطي3 الفوق ني، 8قم 147، 
احدادن، الن ضو8

بت 8يخ 6 ين ير 2121 قر8 الشريك 
 BENYOUSSEF لشركة  الوحيد 
بصفة  الشركة  إقف ل وحل  ش.م.م 

نه ئية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   7 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 119.
667 P

 SSNP
ش.م.م

ش 8ع موسكو، 8قم 4، الط بق األول 
شقة 8قم 2، الن ضو8

بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 
 2121 فبراير   14 االستثن ئية بت 8يخ 
ش.م.م   SSNP شركة  ص دق شرك ء 
حصة للسيد   111 على قرا8 تفويت 
8أسم ل  ليصبح  الكريم  عبد  يشو 

الشركة مقسم  كم  يلي :
ي سين عال 251 حصة ؛

الوه بي محمد 111 حصة ؛
 411 املجيد  عبد  افقير  اشركي 

حصة ؛
يشو عبد الكريم 251 حصة.

قرا8  على  الشرك ء  ص دق  كم  
تحيين الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   3 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 146.
668 P

 STE NADOR TYPE BOIS
ش.م.م

حي ع 8يض، اسك ن 99، الن ضو8

ب لن ضو8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2121 ين ير   11 بت 8يخ 

محدودة  لشركة  األس �سي  الق نون 

املسؤولية :

 STE NADOR شركة   : التسمية 

TYPE BOIS ش.م.م.

الغرض اال تم عي :

استيراد وتصدير الخش3 ؛

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

التج 8ية والعق 8ية التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

املقر اال تم عي : الش 8ع الرئي�سي، 

حي ع 8يض، اسك ن 99، الن ضو8.
8أ1 امل ل الشركة : 111.111 د8هم 

مقسم إلى 1111 حصة من فئة 111 

د8هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد ا8وحيد محمد والسيد شرود 

انس.

الشرك ء :

ا8وحيد محمد 511 حصة ؛

شرود انس 511 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 21 فبراير 

2121 تحت 8قم 252.

669 P

LOUKMANE TRANS
ش.م.م

 TRANSVERSALE DROIT CR B

BOUIFROUR - NADOR

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 

2121 قر8  ين ير   1 االستثن ئي بت 8يخ 

 LOUKMANE TRANS شرك ء شركة

النه ئي  اإلقف ل  قرا8  على  ش.م.م 

للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 234.

670 P

LOUKMANE TRANS
ش.م.م

 TRANSVERSALE DROIT CR B
BOUIFROUR - NADOR

الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
2121 قر8  ين ير   1 االستثن ئي بت 8يخ 
 LOUKMANE TRANS شرك ء شركة
ش.م.م على قرا8 حل الشركة وتعيين 
كمصف  مصطفى  عزوز  السيد 

للشركة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 17 فبراير 

2121 تحت 8قم 229.
671 P

PRODI SERVICE GARDE
ش.م.م

حي بوشواف زنقة 53 8قم 17
الن ضو8

الجمعية  محضر  بمقت�سى 
ين ير   29 بت 8يخ  االستثن ئية  الع مة 
 PRODI 2121 ص دق شريك شركة 
SERVICE GARDE ش.م.م على قرا8 
8شيدة  إحس ن  السيدة  استق لة 
السيد  وتعيين  الشركة  تسيير  من 
الحموتي ي سر كمسير وحيد للشركة.

تحيين  قرا8  على  ص دقوا  كم  
الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 195.
672 P

STE VTS TRANS
ش.م.م

حي اوالد ابراهيم زنقة 114 8قم 4
الن ضو8

تأسيس شركة
ب لن ضو8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2119 نوفمبر   29 بت 8يخ 
محدودة  لشركة  األس �سي  الق نون 

املسؤولية :
 STE VTS شركة   : التسمية 

TRANS ش.م.م.
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الغرض اال تم عي : نقل البض ئع 

وطني ودولي لحس ب الغير.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

التج 8ية والعق 8ية التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

املقر اال تم عي : حي اوالد ابراهيم 
زنقة 114 8قم 4 الن ضو8.

 111.111  : الشركة  امل ل  8أ1 

د8هم مقسم إلى 1111 حصة من فئة 

111 د8هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد بوده ن منصو8.

الشرك ء : بوده ن منصو8 : 1111 

حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 5 ديسمبر 

2119 تحت 8قم 3451.

673 P

STE SOL SUELO MAROC
ش.م.م

دوا8 اهرك شن - الن ضو8

تأسيس
ب لن ضو8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2121 ين ير   31 بت 8يخ 

محدودة  لشركة  األس �سي  الق نون 

املسؤولية :

 STE SOL شركة   : التسمية 

SUELO MAROC ش.م.م.

استيراد   : اال تم عي  الغرض 

 - وتصدير املواد الغذائية والز8اعية 

وتعبئة  إنت ج  التحويلية  الصن ع ت 

املواد الغدائية واملنتج ت الراعية.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

التج 8ية والعق 8ية التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

اهرك شن  دوا8   : اال تم عي  املقر 

الن ضو8.
 111.111  : الشركة  امل ل  8أ1 

د8هم مقسم إلى 1111 حصة من فئة 

111 د8هم.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد العيدي عبد الكريم والسيد 

بلق �سي حسن.

 : الكريم  عبد  العيدي   : الشرك ء 
511 حصة.

بلق �سي حسن : 511 حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   4 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 174.
674 P

STE OPTICA VALENCIA
ش.م.م

الش 8ع الرئي�سي 8قم 35 اكون ف - 
الن ضو8
تأسيس

ب لن ضو8  عرفي  عقد  بمقت�سى 
بت 8يخ 1 ين ير 2121 تم وضع الق نون 
األس �سي لشركة محدودة املسؤولية :

 STE OPTICA شركة   : التسمية 
VALENCIA ش.م.م.

البصري ت   : اال تم عي  الغرض 
- إط 8ات النظ 8ات  وتج 8ة النظ 8ات 
الشمس  ونظ 8ات  البصرية 

والعدس ت.
العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 
التج 8ية والعق 8ية التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.
الش 8ع الرئي�سي   : املقر اال تم عي 

8قم 35 اكون ف الن ضو8.
 111.111  : الشركة  امل ل  8أ1 
د8هم مقسم إلى 1111 حصة من فئة 

111 د8هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد 8شدي 8بيع.
 511  : 8بيع  8شدي   : الشرك ء 

حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   16 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 79.
675 P

MANDAT CASH
ش.م.م

64 ش 8ع ابنو سين  الن ضو8
الع م  الجمع  محضر  بمقت�سى 
 2121 ين ير   15 بت 8يخ  االستثن ئي 
 MANDAT CASH قر8 شرك ء شركة
ش.م.م على قرا8 استق لة السيد ي سر 

 واد والسيدة ي سر 8شيدة من تسيير 

املرابط  السيدة  تعيين  وتم  الشركة 

فريدة كمسيرة وحيدة للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 211.

676 P

ANDALUSIA MIDI
ش.م.م

تجزئة العمران 8قم 2167 سلوان 

الن ضو8

بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 

 2121 فبراير   21 بت 8يخ  االستثن ئية  

 ANDALUSIA شركة  شرك ء  قر8 

استق لة  قرا8  على  ش.م.م   MIDI

السيد شرقي 8فيق من تسيير الشركة 

وتم تعيين السيد لهو عبد اللطيف 

كمسيرين  محمد  الشي3  والسيد 

للشركة.

الق نون  تحيين  قر8وا  كم  

األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   2 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 312.

677 P

STE CRISTALE SELOUANE
ش.م.م

1216 مكر8 تجزئة العمران سلوان 

- الن ضو8

تأسيس
ب لن ضو8  عرفي  عقد  بمقت�سى 

وضع  تم   2121 فبراير   19 بت 8يخ 

محدودة  لشركة  األس �سي  الق نون 

املسؤولية :

 STE CRISTALE التسمية : شركة

SELOUANE ش.م.م.

الغرض اال تم عي : مقهى - سن ك.

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

التج 8ية والعق 8ية التي ترتبط بصفة 

مب شرة بهدف الشركة.

مكر8   1216  : اال تم عي  املقر 
تجزئة العمران سلوان الن ضو8.

 111.111  : الشركة  امل ل  8أ1 
د8هم مقسم إلى 1111 حصة من فئة 

111 د8هم.
: تسير الشركة من طرف  التسيير 

السيد الب لي عبد االله.
الشرك ء : الب لي عبد االله : 1111 

حصة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 26 فبراير 

2121 تحت 8قم 276.
678 P

BOUL ET PART ش.م.م.
حي الس قية ازغنغ ن طريق افرا 

الن ضو8
بمقت�سى محضر الجمعية الع مة 
 2121 فبراير   25 االستثن ئية بت 8يخ 
 BOUL ET شركة  شرك ء  ص دق 
 511 PART ش.م.م على قرا8 تفويت 
حصة للسيد الرمض ني عبيد ليصبح 

8أسم ل الشركة مقسم  كم  يلي :
الرمض ني عبيد : 1111 حصة.

قرا8  على  الشرك ء  ص دق  كم  
تحيين الق نون األس �سي للشركة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   4 االبتدائية ب لن ضو8 بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 315.
679 P

 BENNANI COUTURE ET
TRADITION

SARL
استد8اك خطإ وقع ب لجريدة 
الرسمية عدد 5575 بت 8يخ 4 

سبتمبر 2119
بدال من : تم اإليداع الق نوني لدى 
مكت3 الضبط ب ملحكمةاالبتدائية 
بسال بت 8يخ 11 يونيو 2119 تحت 

8قم 111939.
لدى  الق نوني  اإليداع  تم   : يقرأ 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  مكت3 
ب لرب ط بت 8يخ 11 يونيو 2119 تحت 

8قم 111939.
680 P
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galeos conseil

 JUST NO LIMITS
HOLDINGS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

galeos conseil
 777BD RESISTANCE 3 ETG

 N°10 MOHAMMEDIA ، 20650،
MOHAMMEDIA MAROC

 JUST NO LIMITS HOLDINGS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 46, 

 Boulevard Zerktouni, 2ème
 étage, appartement n° 6,  -
20000 Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
453267

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JUST  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.NO LIMITS HOLDINGS
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 INDUSTRIE TEXTILE ET

.FILATURE
 ,46  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 Boulevard Zerktouni, 2ème
 étage, appartement n° 6,  -

.20000 Casablanca Maroc
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 MARC JOHNSON السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 MARC JOHNSON السيد 
 États-Unis d’Amérique عنوانه)ا( 
 )Vernon( - 2037 E. 38th Street
 Vernon, CA 90058. 90058

.VERNON USA
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 MARC JOHNSON السيد 
 États-Unis d’Amérique  )عنوانه)ا
 )Vernon( - 2037 E. 38th Street
 Vernon, CA 90058 VERNON

USA
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 727115.

1I

FITICOF

VISIOLUM
إعالن متعدد القرا8ات

FITICOF
9 ش 8ع غس ن كنف ني اق مة نبيلة ، 

31111، ف 1 املغرب
VISIOLUM »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم 9 

الط بق السفلي بلوك ف حي السالم 
طرق إموزا8 - 31111 ف 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.55115
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 19 يونيو 2119
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

ت بع  فرع  -1إنش ء  8قم  قرا8 
للشركة: الذي ينص على م يلي: إنش ء 
فرع ب لعنوان 11 ش 8ع موليير غ سين 

الدا8 البيض ء 
ت بع  فرع  -2إنش ء  8قم  قرا8 
للشركة: الذي ينص على م يلي: إنش ء 
فرع ب لعنوان  الط بق السفلي إق مة 
موالي الك مل3 ش 8ع عبد الحميد بن 

بديس

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 

-اض فة فروع  ديدة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 116/2121.

2I

ائتم نية م  سترال

TRADE 2020
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية م  سترال

تجزئة السيكون القطعة 7/17 زاوية 

زنقة طنجة و زنقة ابن الخطي3 

األطلس ف 1 ، 31111، ف 1 

املغرب

TRADE 2020 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 36 

تجزئة أمالك  ن ن ف 1 طريق 

ايموزا8  - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62179

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRADE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.2121

غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 
مستلزم ت اله تف الث بث و املحمول

التصدير و األستيراد

مق ولة األشغ ل املختلفة .

 36 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
طريق  ف 1  أمالك  ن ن  تجزئة 

ايموزا8  - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : التغزولتي   منصف  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
التغزولتي   منصف  السيد 
 5 8قم   2 فضيلة  تجزئة  عنوانه)ا( 
ف 1    31111 الشقف   عين  طريق 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
التغزولتي   منصف  السيد 
 5 8قم   2 فضيلة  تجزئة  عنوانه)ا( 
ف 1    31111 الشقف   عين  طريق 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 127.
3I

FLEXIPOL MAROC

EQUIPEMENTS PLAST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FLEXIPOL MAROC
 ،Mers Sultan ، 20140

الدا8البيض ء املغرب
EQUIPEMENTS PLAST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 12 زنقة 
عمر السالوي الط بق 2,شقة 

8قم 15 مر1 السلط ن - 21141 
الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
457369
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 13 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EQUIPEMENTS PLAST
 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.CANALISATION D’EAU
 12  : اال تم عي  املقر  عنوان 
2,شقة  الط بق  السالوي  عمر  زنقة 
 21141  - السلط ن  مر1   15 8قم 

الدا8البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : احم يلي  مع د  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  احم يلي  مع د  السيد 

حي الفالح زنقة 1 8قم 133.  
21143 الدا8البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احم يلي  مع د  السيد 
حي الفالح زنقة 1 8قم 133.  

21143 الدا8البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731392.
4I

fiduciare de taraitement et analyse comptable

راجع السعدية
عقد تسيير حر ألصل تج 8ي )األشخ ص 

الطبيعيون(
عقد تسيير حر ألصل تج 8ي

8ا ع السعدية
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
السيد)ة(    أعطت   2121 فبراير   12

للبط قة  )ة(  الح مل  السعدية 8ا ع  
املسجلة    B731471 الوطنية 8قم   
ب لسجل التج 8ي 416464 ب ملحكمة 
التج 8ية ب لدا8 البيض ء حق التسيير 
 175 الحر لألصل التج 8ي الك ئن ب 
زنقة 14  ميلة 7 ق ج م سب تة الدا8 
البيض ء  الدا8   21111  - البيض ء 
عدن ني  محمد  للسيد)ة(  املغرب 
8قم    الوطنية  للبط قة  )ة(  الح مل 
BH447236   ملدة 2 سنة تبتدئ من 
12 فبراير 2121 و تنتهي في 11 فبراير 
  1.511 شهري  مبلغ  مق بل   2122

د8هم.

5I

STE AGEFICO SARL

 ABOULFAOUJA IMPORT
EXPORT

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

STE AGEFICO SARL
12 ش 8ع عمر الخي م الط بق الث ني 

8قم 4 ، 91111، طنجة املغرب
 ABOULFAOUJA IMPORT

EXPORT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الرك يع 
1 زنقة 43 8قم 19 السفلي على 
اليمين - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114215
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 ABOULFAOUJA IMPORT

.EXPORT
تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املواد الغذائية.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

السفلي   19 8قم   43 زنقة   1 الرك يع 

على اليمين - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 12.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 21   : السيد ابو الفو ة الحسن 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 21   : عمر  الفو ة  ابو  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 21   : السالم  ترولى عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 21   : السيد ابو الفو ة الطي3 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 21   : السيد ابو الفو ة الحسين 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 21   : ق سم  الفو ة  ابو  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحسن  الفو ة  ابو  السيد 

ش 8ع محمد الخ مس   41 عنوانه)ا( 

طنجة   91111  3 8قم  دني   إق مة 

املغرب.

السيد ابو الفو ة عمر عنوانه)ا( 

تيزنيت   15111 أكدي  تزي  دوا8 

املغرب.

السالم  عبد  ترولى  السيد 

ش 8ع محمد الس د1   33 عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.

الطي3  الفو ة  ابو  السيد 

 15111 أكدي  تزي  دوا8  عنوانه)ا( 

تيزنيت املغرب.

الحسين  الفو ة  ابو  السيد 

 15111 أكدي  تزي  دوا8  عنوانه)ا( 

تيزنيت املغرب.

ق سم  الفو ة  ابو  السيد 

 15111 أكدي  تزي  دوا8  عنوانه)ا( 

تيزنيت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن  الفو ة  ابو  السيد 

ش 8ع محمد الخ مس   41 عنوانه)ا( 

طنجة   91111  3 8قم  دني   إق مة 

املغرب

السيد ابو الفو ة عمر عنوانه)ا( 

دوا8 تزي أكدي 15111 تيزنيت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231639.

6I

SERHOUAL ABDELKADER

FLORANSAC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SERHOUAL ABDELKADER

 N 14 RUE ABDELKRIM

 BENJELLOUN 2EME ETAGE V.N

، 30000، FES MAROC

FLORANSAC شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

سعد القطعة 8قم 7 زواغة بنسودة 

- 31131 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62145

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FLORANSAC
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غرض الشركة بإيج ز : مقهى.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

زواغة بنسودة   7 سعد القطعة 8قم 

- 31131 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 411.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 4.111   : السيد عبد هللا الربيلي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا الربيلي عنوانه)ا( 

تع ونية االصالح سبع 8وا�سي موالي 

يعقوب 36114 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا الربيلي عنوانه)ا( 

تع ونية االصالح سبع 8وا�سي موالي 

يعقوب 36114 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 113/2121.

7I

fiduciaire abrouki khadija

SYLVIE HAVARD SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire abrouki khadija

 bab doukkala imm habouss N°7

 marrakech ، 40000، marrakech

maroc

  SYLVIE HAVARD SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حومة 

تخربين قرية تمصلوحت   م عة 

تمصلوحت 8قم 317 تحن وت 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112935

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SYLVIE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. HAVARD SERVICE

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املالبس و ادوات التجميل.

حومة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تمصلوحت   م عة  قرية  تخربين 

تحن وت   317 8قم  تمصلوحت 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 HAVARD السيدة 

  SYLVIE,MARCELLE,JEANNE :

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 HAVARD السيدة 

 SYLVIE ,MARCELLE, JEANNE

 Mme DELAMOTTE عنوانه)ا( 

 ELIZABETH 331 RUE LEVANT

 35411 SAINT MALO 75111

.FRANCE FRANCE

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 HAVARD السيدة 

 SYLVIE ,MARCELLE, JEANNE

 Mme DELAMOTTE عنوانه)ا( 

 ELIZABETH 331 RUE LEVANT

 35411 SAINT MALO  75111

FRANCE FRANCE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

M02-20- 8قم  تحت   2121 فبراير 

.2141615

1I

ائتم نية الشريفي مب 8ك

املستقبل املشرق 

 AL MOUSTAQBAL

ALMOUCHRIQ
شركة التض من

تأسيس شركة

ائتم نية الشريفي مب 8ك

حي الر  ف هلل بلوك 1 الزنقة 15 

8قم 13 كلميم ، 11111، كلميم 

املغرب

 AL املستقبل املشرق

 MOUSTAQBAL ALMOUCHRIQ

شركة التض من

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 531 

زنقة املهدي بن تومرت - 11111 

كلميم املغرب

تأسيس شركة التض من 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2647

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   13

األس �سي لشركة التض من ب ملميزات 

الت لية:

شكل الشركة : شركة التض من.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتض ء  عند 

 AL املشرق  املستقبل   : تسميته  

.MOUSTAQBAL ALMOUCHRIQ

محلبة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحلوي ت  بيع   ، صنع  و  مجبنة   ،

ب لتقسيط.

عنوان املقر اال تم عي : 8قم 531 

 11111  - تومرت  بن  املهدي  زنقة 

كلميم املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

1.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد سين بو معة  :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة تفراح الزيبو8 :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بو معة  سين  السيد 

زنقة تركز8قم36 ش 8ع الجيش امللكي 

11111 كلميم املغرب.

الزيبو8 عنوانه)ا(  تفراح  السيدة 

زنقة تركز8قم36 ش 8ع الجيش امللكي 

11111 كلميم املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو معة  سين  السيد 

زنقة تركز8قم36 ش 8ع الجيش امللكي 

11111 كلميم املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   21 بت 8يخ  بكلميم   االبتدائية 

2119 تحت 8قم 479.

9I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

TRANSPORT TANDAFT-

SARL
إعالن متعدد القرا8ات

TRANSPORT TANDAFT-SARL

تمديد الغرض اال تم عي وتحيين 

الق نون األس �سي للشركة

بت 8يخ  مداوالته   اثر  على   : أوال 

الجمعية  قر8ت   11/12/2121

شركة   لشرك ء  الع دية  غير  الع مة 

 TRANSPORT TANDAFT-SARL

محدودة،  مسؤولية  ذات  شركة   ،

يو د  د8هم،   111.111 8أسم له  

قطعة  بأك دير،  اال تم عي  مقره  

مقيدة ب لسجل  حي الداخلة،   ،149

لدى   4163 عدد  تحت  التج 8ي 

املحكمة التج 8ية بأك دير، م  يلي : 
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تمديد الغرض اال تم عي إلى   -  1
األنشطة الجديدة الت لية :

الدولي  النقل  عملي ت  •  ميع 
ألغراضه   الكل  ....والوس طة،   ...

الخ صة وكذا لص لح األغي 8
•  التخزين املبرد للسمك املجمد

• التخزين املبرد للفواكه
• التخزين املبرد للخضر

• التخزين املبرد للمواد الغذائية
من الق نون   3 تعديل الفصل   2-
ب لغرض  املتعلق  للشركة  األس �سي 

اال تم عي.
األس �سي  الق نون  تحيين   3-

للشركة.
تم انجـ ز اإليداع الق نوني   : ث نـي  
بكت بة الضبط لدى املحكمـة التج 8ية 
تحت   27/12/2121 بأك دير بت 8يخ   

عدد 19723 .
ملخص قصد النشر

املسيرالفريد الق نوني : علي الطلبي

11I

 CORPORATE PROFESIONAL ACCOUNTANTS

PARTNERS

كربورات بروفيسيونال 
اكونتانت بارتنير1

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تم عي للشركة

 CORPORATE PROFESIONAL
ACCOUNTANTS PARTNERS
 Boulevard Zerktouni,, 275

 Etage 1 ، 20040، CASABLANCA
MAROC

كربو8ات بروفيسيون ل اكونت نت 
ب 8تنير1 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 269، 

ش 8ع الز8قطوني الط بق2 الشقة 3 
- 21411 الدا8 البيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.411751

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
 2119 يونيو  من   11 في  املؤ8خ 
الح لي  اال تم عي  املقر  تحويل   تم  
للشركة من »269، ش 8ع الز8قطوني 

الدا8   21411  -  3 الشقة  الط بق2 

»275،ش 8ع  إلى  املغرب«  البيض ء 

الز8قطوني  الط بق 1 - 21411 الدا8 

البيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

من غشت 2119 تحت 8قم 24457.

11I

ATLAS MAKINA GRUP

DAMAT OUTLET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAMAT OUTLET

13، زنقة أيت و8ير ش 8ع موالي 

يوسف الدا8البيض ء .، 21111، 

الدا8البيض ء املغرب

DAMAT OUTLET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 13، 

زنقة أيت و8ير ش 8ع موالي يوسف 

الدا8البيض ء - 21111 الدا8البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451115

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DAMAT OUTLET

غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 

واإلكسسوا8ات  واملق الت  املالبس 

ب لتفصيل ؛

عملي ت شبكة االمتي ز والتوزيع ؛

والوس طة  واالتص الت  اإلعالن 

والتج 8ة  األحداث  وتنظيم 

اإللكترونية ؛

العرض  منتج ت  وتوزيع  إنت ج 

واإلعالن ؛

إدا8ة أي عمل تج 8ي ؛

املالبس  وتوزيع  استيراد وتصدير 

واألزي ء واإلكسسوا8ات ؛

اقتن ء  املص لح في  ميع الشرك ت 

أو املؤسس ت وشراء األو8اق امل لية أو 

السندات امل لية

العملي ت  ،  ميع  ع م  وبشكل 

التج 8ية واملنقولة والعق 8ية وامل لية 

التي قد ترتبط بشكل مب شر أو غير 

أو  أعاله  املذكو8ة  ب ألنشطة  مب شر 

التي قد تعزز تحقيقه  وتطويره  ؛

 ،13  : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة أيت و8ير ش 8ع موالي يوسف 

21111 الدا8البيض ء  الدا8البيض ء - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عمر منجو8 :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عمر منجو8 عنوانه)ا( 8قم 
 6 ط بق  االفراني  يعلى  ابن  زنقة   5

الدا8البيض ء     21111 إق مة ليزا8ين 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عمر منجو8 عنوانه)ا( 8قم 
 6 ط بق  االفراني  يعلى  ابن  زنقة   5

الدا8البيض ء     21111 إق مة ليزا8ين 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732215.

12I

bemultico  بيمولتيكو

OFAMIN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

bemultico  بيمولتيكو
8قم 116 شقة 8قم 11 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 

مكن 1

OFAMIN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

من زل االسم عيلية عم 8ة 31 شقة 

11 ايت والل مكن 1 - 51111 

مكن 1 املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41323

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 فبراير   14 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   1.111.111«

 1.111.111« إلى  د8هم«   111.111«

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 951.

13I

SAISS BUSINESS MANAGEMENT

GISSAN AGRO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 SAISS BUSINESS

MANAGEMENT

 N° 80 RCE IBTISSAM RUE

 MARMOUCHA ATLAS FES ،

30000، FES MAROC

GISSAN AGRO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد



3593 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع عبد 

الكريم الخط بي الط بق الث ني اق مة 

بنمو�سى الكواش م.ج  - 31111 

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62153

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GISSAN AGRO

غرض الشركة بإيج ز : مق ولة في 

التج 8ة  البن ء٬  و  املختلفة  األشغ ل 

الع مة.

عنوان املقر اال تم عي : ش 8ع عبد 

الكريم الخط بي الط بق الث ني اق مة 

بنمو�سى الكواش م.ج  - 31111 ف 1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الصمد املتقي :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املتقي  الصمد  عبد  السيد 

 1 8قم  ج  بلوك   1 قط ع  عنوانه)ا( 
 11111 زنقة ش3 الليل حي الري ض 

الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املتقي  الصمد  عبد  السيد 

 1 8قم  ج  بلوك   1 قط ع  عنوانه)ا( 
 11111 زنقة ش3 الليل حي الري ض 

الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114/2121.

14I

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 NIZARI SARL AU DE
 CONSTRUCTION TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE EN NASERY SAID

 N°9 Imm Alaoui Rue Rahal El

 ،Meskini 4 etage  fes vn ، 30000

ف 1 املغرب

 NIZARI SARL AU DE

 CONSTRUCTION TRAVAUX

DIVERS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ط بق 

السفلي بالد 8ايس 8قم 4 زنقة 11 

سه3 الو8د ف 1 - 31111 ف 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62199

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NIZARI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 SARL AU DE CONSTRUCTION

.TRAVAUX DIVERS

األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة

التع مالت

ط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 11 زنقة   4 8قم  8ايس  بالد  السفلي 

ف 1   31111  - ف 1  الو8د  سه3 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : يسير  بط ط  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  يسير  بط ط  السيد 
19 زنقة11   بالد 8ايس سه3 الو8د  

31111  ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يسير  بط ط  السيد 
19 زنقة11   بالد 8ايس سه3 الو8د  

31111  ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 749.
15I

G.MAO.CCF

STE LUX TP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

STE LUX TP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 8قم 
1 القطعة  195 تجزئة الليمون 

بنسودة  ف 1. محل 8قم 1 القطعة  
195 تجزئة الليمون بنسودة  ف 1. 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
61917

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LUX TP

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

األشغ ل املختلفة والبن ء.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
195 تجزئة الليمون  القطعة    1 8قم 

القطعة    1 بنسودة  ف 1. محل 8قم 

ف 1.  تجزئة الليمون بنسودة    195

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  محمد الحن �سي عنوانه)ا( 

بنسودة ف 1  8قم911  حي الجديد  

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الحن �سي عنوانه)ا( 

بنسودة ف 1  8قم911  حي الجديد  

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 555.

16I

MITAK CONSEIL

عبد الرحمان تور
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

عبد الرحم ن تو8  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقره  اإل تم عي 11 إلى 91، 

متجر 8قم 26 ش 8ع الحزام الكبير ،  

مرك3 تج 8ي عزيزة  - 21591 الدا8 

البيض ء املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.415657

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

املريني  حن ن   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   2.511

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   2.511

كريمة  املريني بت 8يخ 11 فبراير 2121.

الد8يسية  )ة(   السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   2.511 املريني 

السيد  لف ئدة   حصة   2.511 أصل 

)ة(  ي سين البران�سي بت 8يخ 11 فبراير 

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732113.

17I

REAL OFFICE SARL

MSSE CONFECTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

REAL OFFICE SARL

 50A.BD MLY YOUSSEF 1 ETAGE

 N°4 TANGER ، 90000، TANGER

MAROC

MSSE CONFECTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 

الصن عية املجد، قطعة 773، 

الط بق الث ني - 91111 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.51973

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   16 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( عبد الحق طيبي 

 165 حصة ا تم عية من أصل   11

ف طمة   )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

ا واو بت 8يخ 16 فبراير 2121.

تفويت السيد )ة( عبد الحق طيبي 

 165 حصة ا تم عية من أصل   15

الغ لية   )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

دوا1 بت 8يخ 16 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   27 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1662.

11I

MITAK CONSEIL

والو كار
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

والو ك 8 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 41 ش 8ع 

ت زة حي موالي عبد هللا عين الشق  - 

21471 الدا8 البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

341193

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2115 د نبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

والو   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ك 8.

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات دون س ئق.

41 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
ت زة حي موالي عبد هللا عين الشق  - 

21471 الدا8 البيض ء املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
وزني  الزهراء  ف طمة  السيدة 
د8هم   111 بقيمة  حصة   2.511   :

للحصة .
 2.511   : بوعي د   وليد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 : وزني  الزهراء  ف طمة  السيدة   

2511 بقيمة 111 د8هم.
السيد وليد بوعي د : 2511 بقيمة 

111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
وزني  الزهراء  ف طمة  السيدة 
حي موالي عبد هللا زنقة  عنوانه)ا(  
الدا8 البيض ء   21421   22 8قم   11

املغرب.
عنوانه)ا(  بوعي د  وليد  السيد 
زنقة ابن األب 8 8قم 91  21591 طنجة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ب حدو  أحمد  السيد  
 21 زنقة   1 عين الشق حي ي سمينة 
8قم 41 21421 الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2116 تحت 8قم 11593119.

19I

FIDUCIAIRE FIDBOSS Comptable Agréé

EPARA.MA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FIDBOSS
Comptable Agréé

 appt 4 Lot RIZANA ;
 RESIDENCE LAHRECH N° 6
 MEKNES ، 50050، MEKNES

MAROC

EPARA.MA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
8قم 3، العم 8ة 521 تجزئة 8ي ض 

اإلسم عيلية -  مكن 1 .  - 51151 

مكن 1  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49467

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EPARA.MA SARL

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

شبه  املنتج ت  و  املواد  املعدات، 

طبية.

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 
8ي ض  تجزئة   521 العم 8ة   ،3 8قم 

 51151  -   . مكن 1    - اإلسم عيلية 

مكن 1  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  : الخالفة   علوي  اكبيري  السيد 

761 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

  : سكينة   علوي  امللكي  السيدة 

241 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الخالفة   علوي  اكبيري  السيد 

 1 شقة   1 1 الط بق   61 عنوانه)ا( 
 51151 مكن 1  ب ء  الزيتون  8ي ض 

مكن 1 املغرب.

سكينة   علوي  امللكي  السيدة 

 1 شقة   1 1 الط بق   61 عنوانه)ا( 
 51151 مكن 1  ب ء  الزيتون  8ي ض 

مكن 1 املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سكينة   علوي  امللكي  السيدة 

 1 شقة   1 1 الط بق   61 عنوانه)ا( 
 51151 مكن 1  ب ء  الزيتون  8ي ض 

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 953.

21I

socogese

»LOTIBEN«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»LOTIBEN« شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 8قم 

24 ش 8ع ابن اثير تجزئة غزالي الشقة 
8قم 1 الط بق اال8�سي - 31111 

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62111

 31 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 د نبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.»LOTIBEN«

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي،مجزئ.

عنوان املقر اال تم عي : عم 8ة 8قم 

24 ش 8ع ابن اثير تجزئة غزالي الشقة 
8قم 1 الط بق اال8�سي - 31111 ف 1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 511 السيد بنغ زي اخالقي علي :  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : الحسن  اخالقي  بنغ زي  السيد 

511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

 511  : السيد بنغ زي اخالقي علي 

بقيمة 111 د8هم.

 : الحسن  اخالقي  بنغ زي  السيد 

511 بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

علي  اخالقي  بنغ زي  السيد 

 11 8قم  نواكشط  ش 8ع  عنوانه)ا( 

الزهو18  31111 ف 1 املغرب.

الحسن  اخالقي  بنغ زي  السيد 

زنقة  الكرامة  ش 8ع  عنوانه)ا( 

 31111 الزهو18    21 الشحرو8 8قم 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحسن  اخالقي  بنغ زي  السيد 

زنقة  الكرامة  ش 8ع  عنوانه)ا( 

 31111 الزهو18    21 الشحرو8 8قم 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 2121/129.

21I

GENIE MANAGEMENT  CONSULTING

Z.K ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

  GENIE MANAGEMENT

CONSULTING

 Boulevard,  Al Qods, Lot Al 157

 Majd, 1er Etage, Appart N°6, BP

 64, Aouama – Tanger، 90000،

TANGER MAROC

Z.K ARCHITECTURE  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
 Rue وعنوان مقره  اإل تم عي

 Geothe et Lamartine Résidence
 Koutoubia 3éme étage

 appartement N°30 - Tanger -
91111 طنجة املغرب.
إنش ء فرع ت بع للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.52337

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
املؤ8خ في 16 فبراير 2121 تقر8 إنش ء 
 Z.K فرع  ت بع للشركة  تحت التسمية
ARCHITECTURE و الك ئن ب لعنوان 
 RES BADR 2 TANGER OF  2
SHORE PLAZA L2 ET .1 BU.13.

 TANGER CHARF MGHOGHA
90000 - طنجة املغرب و املسير من 

طرف السيد)ة( ازوتني خليل.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231772.

22I

J.k.L Tours

J.k.L ToURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

J.k.L Tours
مك ت3 الصفوة املكت3 8قم 

23الط بق5ش 8ع اصيلة األطلس 
ف FES ،31111 ،1 املغرب

J.k.L ToURS شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مك ت3 
الصفوة 8قم23الط بق 5ش 8ع 

اصيلة االطلس ف 1 مك ت3 الصفوة 
31111 ف 1 املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.61511
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 ين ير   22 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

)ة(  واد املرحوم  تفويت السيد 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

نو8الدين  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

الحداوي بت 8يخ 23 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 18   12 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 9794.

23I

fiduciairelaperformance

دمام اكسبر1
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

دم م اكسبر1  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

الصف ء عم 8ة د شقة 8قم 26 

الط بق الرابع ويسالن مكن 1 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

41147

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

دم م   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

اكسبر1 .

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الصف ء عم 8ة د شقة 8قم 26 الط بق 

مكن 1  مكن 1  ويسالن  الرابع 

51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

751 حصة    : السيد محمد بن ية 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

121 حصة    : السيد علي الصب 8 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 131   : الصب 8  محسن  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محسن الصب 8  عنوانه)ا( 

8قم 36 د8ب الق د8ي سيدي بو يدة 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  بن ية  محمد  السيد 

 34111 دوا8 بني امحمد كالز ت ون ت 

ت ون ت املغرب.

السيد علي الصب 8 عنوانه)ا( 8قم 

بو يدة  سيدي  الق د8ي  د8ب   36

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بن ية  محمد  السيد 

 34111 دوا8 بني امحمد كالز ت ون ت 

ت ون ت املغرب

السيد محسن الصب 8 عنوانه)ا( 

8قم 36 د8ب الق د8ي سيدي بو يدة 

ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2119 تحت 8قم 4117.

24I

fiduciairelaperformance

بودخيلي ترونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

بودخيلي ترونس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

34تع ونية املنزه دخيسة مكن 1 

املغرب 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49419

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

بودخيلي ترونس.

نفل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املستخدمين .
8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مكن 1  دخيسة  املنزه  34تع ونية 

املغرب 51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد حسن بودخيلي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حسن بودخيلي  عنوانه)ا( 

مكن 1  دخيسة  املنزه  تع ونية 

51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن بودخيلي  عنوانه)ا( 

مكن 1  دخيسة  املنزه  تع ونية 

51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 199.

25I

fiduciairelaperformance

كو1 كاش

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

كو1 ك ش شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 

8قم 621 8ي ض ويسالن 2 ويسالن 

مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49423

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كو1   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

ك ش.

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال .

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ويسالن   2 8ي ض ويسالن   621 8قم 

مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد احمد حواص  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد احمد حواص  

 621 شطر ب 8قم   2 8ي ض ويسالن 

ويسالن 51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حواص  احمد  السيد 

 621 شطر ب 8قم   2 8ي ض ويسالن 

ويسالن 51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 911.

26I

fiduciairelaperformance

مانبرو1
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciairelaperformance

 rue safi hay nasr meknes

meknes، 50000، meknes maroc

م نبرو1 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 4 زنقة 

الب هية اخرمجيون ميدلت - 54351 

ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2333

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

م نبرو1.
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ترافوا   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ديفير 

االستيراد والتصدير.

 4 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - ميدلت  اخرمجيون  الب هية  زنقة 

54351 ميدلت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد االله منصو8 :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

منصو8  االله  عبد  السيد 
الب هية  زنقة   4 8قم  عنوانه)ا( 

ميدلت   54351 ميدلت  اخرمجيون 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

منصو8  االله  عبد  السيد 
الب هية  زنقة   4 8قم  عنوانه)ا( 

ميدلت   54351 ميدلت  اخرمجيون 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

19 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 31.

27I

MEDRA CONSULTING

ميدرا كونسلتين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEDRA CONSULTING

عم 8ة 5 8قم 4 ش 8ع ابن سين  م ج ، 

51111، مكن 1 املغرب

ميد8ا كونسلتين شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 5 

8قم 4 ش 8ع ابن سين  م ج  - 51111 

مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49429

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ميد8ا   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

كونسلتين.

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  التج 8ية  و  االدا8ية  االستش 8ات 

تنظيم اللق ءات التواصلية.

 5 عم 8ة   : عنوان املقر اال تم عي 

8قم 4 ش 8ع ابن سين  م ج  - 51111 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

11.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 51   : السيد األزمي حسني محمد 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

حصة   51   : 8ف ه  بن ني  السيدة 

بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

محمد  حسني  األزمي  السيد 

ش 8ع ابن   4 8قم   5 عم 8ة  عنوانه)ا( 

سين  م ج   51111 مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  8ف ه  بن ني  السيدة 

4 ش 8ع ابن سين  م ج    8قم   5 عم 8ة 

51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

محمد  حسني  األزمي  السيد 

ش 8ع ابن   4 8قم   5 عم 8ة  عنوانه)ا( 

سين  م ج   51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 914.

21I

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة العيون الس قية 

الحمراء

FORAGE HBEIBA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة 

العيون الس قية الحمراء

صندوق البريد 2266 ، 71111، 

العيون املغرب

FORAGE HBEIBA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

الش وية العم 8ة 8قم 111 الشقة  

8قم ب 1 الط بق الث ني  - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

25917

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2111 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. FORAGE HBEIBA

غرض الشركة بإيج ز :  هر اآلب 8، 

التج 8ة الع مة االشغ ل و الخدم ت 

املختلفة االستيراد و التصدير.

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الشقة    111 8قم  العم 8ة  الش وية 

 71111  - الث ني   الط بق   1 8قم ب 

العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد املصطفى  العوني :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العوني  املصطفى   السيد 

زنقة الش وية العم 8ة 8قم  عنوانه)ا( 

111 الشقة  8قم ب 1 الط بق الث ني 

71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العوني  املصطفى   السيد 

عنوانه)ا( م 8ة 8قم 111 الشقة  8قم 
العيون   71111 الط بق الث ني   1 ب 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   15 بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2111 تحت 8قم 2371/11.

29I

BELCOMPTA

PHARMAGLOBE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

BELCOMPTA

8قم 4 بلوك ب ش 8ع النو8 زواغة 

العلي  ، 31111، ف 1 املغرب

PHARMAGLOBE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 BD وعنوان مقره  اإل تم عي

 KHALID IBN WALID 3 EME

ETAGE N °10  - 30000 ف 1 

املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41591

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   1.211.111,11«

»1.111.111 د8هم« إلى »2.211.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  د8هم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدا8 و 

املستحقة.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 621/2121.

31I

3POINTS CONSULTING

تريكول
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

3POINTS CONSULTING

 CASABLANCA ، 20610، CASA

MAROC

تريكول شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 51 زنقة  

34 الط بق األول تجزئة الو8دة 

سيدي مومن - 21611 الدا8 

البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.249515

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ  ذات الشريك الوحيد تريكول  

وعنوان  د8هم   311.111 8أسم له  

مقره  اإل تم عي 51 زنقة  34 الط بق 

 - األول تجزئة الو8دة سيدي مومن 

الدا8 البيض ء املغرب نتيجة   21611

ل : قرا8 املسير الشريك الوحيد.

زنقة    51 و حدد مقر التصفية ب 

الو8دة  تجزئة  األول  الط بق   34

سيدي مومن - 21412 الدا8 البيض ء 

املغرب. 

و عين:

و  مجدي  خ لد    السيد)ة( 
عنوانه)ا( 51 زنقة  34 الط بق األول 

 21412 تجزئة الو8دة سيدي مومن 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيض ء  الدا8 

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

الط بق األول تجزئة   34 زنقة    51  :

الو8دة سيدي مومن الدا8 البيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 729113.

31I

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI 

LOLIGO INVESTISSEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BAKKALI CHARAFI

 av. Abou Bakr Arrazi n°8 ،

90000، Tanger MAROC

  LOLIGO INVESTISSEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

مسن نة، الط بق األ8�سي، تجزئة 8قم 

6919 ،أم م سوق القرب - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114317

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. LOLIGO INVESTISSEMENT

توفير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

خدم ت اإلق مة السي حية.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مسن نة، الط بق األ8�سي، تجزئة 8قم 

 91111  - ،أم م سوق القرب   6919

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 331   : السيد مروان عبد الحق 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 ALEXANDRE, السيد  
 MAURICE, ALBERT, ALAIN
 111 MARTIN :  330 حصة بقيمة 

د8هم للحصة .
 CATHERINE, السيدة 
 DANIELE, NIVES LOUP :  340

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الحق  عبد  مروان  السيد 
عنوانه)ا( 541 الزنقة الكيبرة 21131  

املحمدية املغرب.
 ALEXANDRE, السيد  
 MAURICE, ALBERT, ALAIN
 ,6 عنوانه)ا(   MARTIN
 LOTISSEMENT CAP NOIR
 97419 LA POSSESSION LA

REUNION  75111 ب 8يس فرنس .
 CATHERINE, السيدة 
DANIELE, NIVES LOUP عنوانه)ا( 
 RUE DU FAUBOURG SAINT 214
ب 8يس   ANTOINE 75112  75111

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحق  عبد  مروان  السيد 
عنوانه)ا( 541 الزنقة الكيبرة 21131  

املحمدية املغرب
 ALEXANDRE, السيد 
 MAURICE, ALBERT, ALAIN
 ,6 عنوانه)ا(   MARTIN
 LOTISSEMENT CAP NOIR
 97419 LA POSSESSION LA

REUNION  75111 ب 8يس فرنس 
 CATHERINE, السيدة 
DANIELE, NIVES LOUP عنوانه)ا( 
 RUE DU FAUBOURG SAINT 214
ب 8يس   ANTOINE 75112  75111

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231129.

32I

3POINTS CONSULTING

لوجيترونس دريم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

3POINTS CONSULTING

 RUE DIXMUDE  1ER 5

  ETAGE APPT 2  BENJDIA

 CASABLANCA ، 20610،

CASABLANCA MAROC

لو يترونس د8يم شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة بيتي 

سكن سالم 2  م 1  أ عم 8ة 2 8قم 

66  - 21611 الدا8 البيض ء  املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.412617

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8 حل   2121 ين ير   13 املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

د8يم   لو يترونس  الوحيد  الشريك 

د8هم   111.111 8أسم له   مبلغ 

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة بيتي 

2 8قم  2  م 1  أ عم 8ة  سكن سالم 

21611 الدا8 البيض ء  املغرب   -   66

نتيجة ل : قرا8 الشريك الوحيد .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

أ عم 8ة  م 1     2 بيتي سكن سالم 

الدا8 البيض ء    21611  -   66 8قم   2

املغرب. 

و عين:

و  شكري   مروان    السيد)ة( 

عنوانه)ا( دوا8 الجدو8ة اوالد اعفيف 

اوالد الصغير  21111 سط ت املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731411.

33I

BCNG

 LES JOYEUX DE LA

QUINCAILLERIE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BCNG

 BD. ZERKTOUNI ,265

 9ÈME ETAGE N°92 265, BD.

 ZERKTOUNI 9ÈME ETAGE

 N°92، 20050، CASABLANCA

MAROC

 LES JOYEUX DE LA

QUINCAILLERIE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 265، 

ش 8ع الز8قطوني الط بق 9 8قم92 

الدا8 البيض ء - 21151 الدا8 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451411

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LES  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 JOYEUX DE LA QUINCAILLERIE

.SARL

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وبيع األدوات الحديدية.

 ،265  : اال تم عي  املقر  عنوان 
8قم92   9 الط بق  الز8قطوني  ش 8ع 

الدا8 البيض ء - 21151 الدا8 البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

  : علمي  الجليل  عبد  السيد  

41.111,11 حصة بقيمة 111 د8هم 

للحصة .

السيد يوسف علمي :  31.111,11 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد  ي سين علمي :  31.111,11 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 411  :  السيد  عبد الجليل علمي 

بقيمة 111 د8هم.

السيد يوسف علمي : 311 بقيمة 

111 د8هم.

السيد  ي سين علمي : 311 بقيمة 

111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

علمي  الجليل  عبد  السيد  

إق مة لو8ي دي ب 8ك د8ج  عنوانه)ا( 

الدا8  أنف   أزمو8  طريق   2 1 شقة 

البيض ء  الدا8   21151 البيض ء 

املغرب.

عنوانه)ا(  علمي  يوسف  السيد 

إق مة لو8ي دي ب 8ك د8ج 1 شقة 

البيض ء  الدا8  أنف   أزمو8  طريق   2

21151 الدا8 البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  علمي  ي سين  السيد  

إق مة لو8ي دي ب 8ك د8ج 1 شقة 

البيض ء  الدا8  أنف   أزمو8  طريق   2

21151 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

علمي  الجليل  عبد  السيد  

إق مة لو8ي دي ب 8ك د8ج  عنوانه)ا( 

الدا8  أنف   أزمو8  طريق   2 1 شقة 

البيض ء  الدا8   21151 البيض ء 

املغرب

عنوانه)ا(  علمي  يوسف  السيد 
إق مة لو8ي دي ب 8ك د8ج 1 شقة 
البيض ء  الدا8  أنف   أزمو8  طريق   2

21151 الدا8 البيض ء املغرب
عنوانه)ا(  علمي  ي سين  السيد  
إق مة لو8ي دي ب 8ك د8ج 1 شقة 
البيض ء  الدا8  أنف   أزمو8  طريق   2

21151 الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732619.

34I

مكت3 مح سبة محسين

J3F DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت3 مح سبة محسين
اق مة الزمو8ي 2عم 8ة سعيد 8قم 

67 ، 91111، طنجة املغرب
J3F DISTRIBUTION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي مد شر 
  LT 81 الكوا8ت املح 8زة العوامة

طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114367
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 J3F  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DISTRIBUTION
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق قير و األدوات الع مة.
مد شر   : عنوان املقر اال تم عي 
  LT 11 العوامة  املح 8زة  الكوا8ت 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 15.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الواحد  وهري :  51 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 51   : السيد عبد الحق  وهري 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

51 حصة    : السيد عمر  وهري 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الواحد  وهري  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي الحجر األصفر العوامة  

91111 طنجة املغرب.
الحق  وهري  عبد  السيد 
35 8قم  12 زنقة  عنوانه)ا( حي هن ء  

19  91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  عمر  وهري  السيد 

العوامة   املح 8زة  الكوا8ت  شر  مد 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  وهري  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي الحجر األصفر العوامة  

91111 طنجة املغرب
الحق  وهري  عبد  السيد 
35 8قم  12 زنقة  عنوانه)ا( حي هن ء  

19 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231795.

35I

somacompta sarl

ب.م رز
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

somacompta sarl

 RUE FES TAZA ، 35000، 71

TAZA MAROC

ب.م 8ز شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مركز ب ب 

مرزوقة - 35114 ت زة املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

5265

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : ب.م 8ز.

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.

عنوان املقر اال تم عي : مركز ب ب 

مرزوقة - 35114 ت زة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : املخت 8  بونة  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بونة املخت 8 عنوانه)ا( 311 

ت زة   35111 حي الرش د   2 مجموعة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اد8يس  بدو8  السيد 

ت زة   35114 دوا8 ب ب مرزوقة املركز 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 157.

36I

aice compta

REACH ADVERTISING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta

 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc

REACH ADVERTISING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 13 أحمد 

املج تي إق مة االل3 الط بق 1 

الشقة 1 حي املع 8يف - 21331 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451269

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.REACH ADVERTISING

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اتص الت

استش 8ات االتص الت والتسويق.

عنوان املقر اال تم عي : 13 أحمد 

املج تي إق مة االل3 الط بق 1 الشقة 

البيض ء   21331  - املع 8يف  حي   1

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بلحسن  هيتم  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بلحسن  هيتم  السيد 
 3 الط بق  العرفي  عب 1  أبو  زنقة 

الشقة 24  21331 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلحسن  هيتم  السيد 
 3 الط بق  العرفي  عب 1  أبو  زنقة 

الشقة 24  21331 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732399.

37I

jilovta sarl

STE ARADO LUXE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

jilovta sarl

 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA

MAROC

STE ARADO LUXE  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي طريق ت زة 

تجزئة التنو8ي 1 و 2 اق مة مع د 

الط بق الت لث 8قم 9  - 61111 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34135

 21 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. ARADO LUXE

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.

طريق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ت زة تجزئة التنو8ي 1 و 2 اق مة مع د 
الط بق الت لث 8قم 9  - 61111 و دة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد فؤاد الطبل 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد عبد الكريم ب لع دل :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الطبل  فؤاد  السيد 
 AACHENER STR 176/41223
       DUSSELDORF ALLEMAGNE

DUSSELDORF 41223 امل ني .
الكريم  عبد  السيد 
 41223* عنوانه)ا(  ب لع دل 
 DUSSELDORF BURGHOF STR
 74 ALLEMAGNEV DD 11223

DUSSELDORF امل ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بوط بة   8داد  السيدة 
اليعلوي  بلخير  تجزئة  مغنية  طريق 
اق مة سفوان بلوك 1 8قم 2  61111 

و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114.
31I

jilovta sarl

STE DRAGON PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

STE DRAGON PRINT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 

ش 8ع الد8فوفي و ش 8ع الز8قطوني 

عم 8ة زنبي الط بق الث لث 8قم 12  - 

61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34127

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. DRAGON PRINT

غرض الشركة بإيج ز : مطبعة.

ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الز8قطوني  ش 8ع  و  الد8فوفي  ش 8ع 

 -  12 عم 8ة زنبي الط بق الث لث 8قم 

61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد عمر السهالوي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد عمر السهالوي  

قصر الحم م الفق ني  61111 فجيج 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد عمر السهالوي  

قصر الحم م الفق ني  61111 فجيج 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 776.

39I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

كاتي جام

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

ك تي   م شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حومة 

اإلن 8ة حي مسن نة - 91141 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

99173

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 يوليوز   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ك تي   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

  م.

الصن عة   : غرض الشركة بإيج ز 

و  التصميم  اإلشه 8،  اإلشه 8ية، 

التواصل.

حومة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

طنجة   91141  - اإلن 8ة حي مسن نة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : املذكو8  8ضوان  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8ضوان املذكو8 عنوانه)ا( 
مسن نة حومة بوطريقة زنقة 11 8قم 

25 91141 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 8ضوان املذكو8 عنوانه)ا( 
مسن نة حومة بوطريقة زنقة 11 8قم 

25 91141 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 225955.

41I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

ميفالوم
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

ميف لوم شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حومة 

اإلن 8ة حي مسن نة - 91141 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

99171

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 يوليوز   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ميف لوم.

نج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحديد،  األملينيوم،  أشغ ل  و 

اإلينوكس والز  ج، أشغ ل مختلفة.

حومة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

طنجة   91141  - اإلن 8ة حي مسن نة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : املذكو8  8ضوان  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8ضوان املذكو8 عنوانه)ا( 

مسن نة حومة بوطريقة زنقة 11 8قم 

25 91141 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 8ضوان املذكو8 عنوانه)ا( 

مسن نة حومة بوطريقة زنقة 11 8قم 

25 91141 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 225954.

41I

PRALTHECA

PRALTHECA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PRALTHECA

تجزئة البس تين 8قم 111 ، 12111، 

تم 8ة املغرب

PRALTHECA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

البس تين 8قم 111 - 12111 تم 8ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

129573

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PRALTHECA

تحميص   : غرض الشركة بإيج ز 

وتوزيع القهوة .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تم 8ة   12111  -  111 8قم  البس تين 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 311   : اكن بيش  حن ن  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

311 حصة    : السيد أن 1 املريد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 411   : السيد سفي ن الع صري 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة حن ن اكن بيش عنوانه)ا( 

دوا8 بن صر الجنوبي 8قم 916  12121 

تم 8ة املغرب.

عنوانه)ا(  املريد  أنس  السيد 

 16111   45 8قم  العلوي  تجزئة 

سيدي ق سم املغرب.

الع صري  سفي ن  السيد 

 111 تجزئة البس تين 8قم  عنوانه)ا( 

12111 تم 8ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سفي ن   الع صري  السيد 

  111 تجزئة البس تين 8قم  عنوانه)ا( 

12111  تم 8ة  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  بتم 8ة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 3115.

42I

CRDD

B-R GLOBAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CRDD

 HAY SALAMA 3 GROUPE 7

 BLOC A N°4  CASABLANCA

 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

B-R GLOBAL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 مر1 

السلط ن الشقة 3 الط بق 1 الدا8 

البيض ء  الدا8 البيض ء 21111  

الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

441151

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 B-R  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GLOBAL

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير .

عنوان املقر اال تم عي : 26 مر1 

الدا8   1 الط بق   3 السلط ن الشقة 

البيض ء  الدا8 البيض ء 21111  الدا8 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : شيكو  ابراهيم  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شيكو  ابراهيم  السيد 
الدا8  الخ مس  محمد  ش 8ع    914
البيض ء  الدا8   21111 البيض ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  شيكو  ابراهيم  السيد 
الدا8  الخ مس  محمد  ش 8ع    914
البيض ء  الدا8   21111 البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

نونبر 2119 تحت 8قم 441151.
43I

ficof

BAAZIZ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ficof
 1rue abi temmam ، 60000،

oujda maroc
BAAZIZ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 
طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
الحسني الع مري زنقة اكليم       - 

61111 و دة  املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.26441

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2117 تقر8 حل  17 شتنبر  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    BAAZIZ الوحيد  الشريك 
وعنوان  د8هم   11.111 8أسم له  
الحسني  حي  اإل تم عي  مقره  
 61111  - الع مري زنقة اكليم       

و دة  املغرب نتيجة ل : املن فسة.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

السالم طريق عوين ت السراق زنقة 

ب 15 8قم      - 61111  و دة  املغرب. 

و عين:

و  بعزيز  محمد     السيد)ة(  

حي الحسني الع مري زنقة  عنوانه)ا( 

املغرب  و دة     61111 اكليم       

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   19 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2117 تحت 8قم 2492.

44I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

أوجريالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

أو ريالم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي املجد 

زنقة 11 8قم 29 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114353

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

أو ريالم.
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النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطرقي الوطني للبض ئع و تج 8ة مواد 

البن ء.

عنوان املقر اال تم عي : حي املجد 
طنجة   91111  -  29 8قم   11 زنقة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد حسن اوكريز :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد سعيد املعلم :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد حسن اوكريز عنوانه)ا( حي 
املصلى زنقة 15 8قم 4 91111 طنجة 

املغرب.

السيد سعيد املعلم عنوانه)ا( حي 
29 91111 طنجة  1 8قم  املجد زنقة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد حسن اوكريز عنوانه)ا( حي 
املصلى زنقة 15 8قم 4 91111 طنجة 

املغرب

السيد سعيد املعلم عنوانه)ا( حي 
29 91111 طنجة  1 8قم  املجد زنقة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231711.

45I

INFOPLUME

BODY FASHION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

INFOPLUME

149 ش 8ع محمد الخ مس اق مة 

ميموزا 1 8قم 17 ، 91111، طنجة 

املغرب

BODY FASHION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

النزاهة 5 قطعة 8قم 351  - 91111 
طنجة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41165
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2121 تقر8 حل  21 فبراير  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  BODY FASHION الشريك الوحيد 
مبلغ 8أسم له  11.111 د8هم وعنوان 
 5 النزاهة  تجزئة  اإل تم عي  مقره  
طنجة   91111  -   351 8قم  قطعة 

املغرب نتيجة ل : غي ب النش ط.
تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 91111  -  351 5 قطعة 8قم  النزاهة 

طنجة املغرب. 
و عين:

من صر و  عبد السالم   السيد)ة( 
عنوانه)ا( العزيف ت زنقة 93 8قم 13 
)ة(  املغرب كمصفي  طنجة   91111

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1719 - 231911.
46I

SAGEST

STE AMAR TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
STE AMAR TELECOM  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 117 

تجزئة 8ي ض الوف ء 2 طريق صفرو  

- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. AMAR TELECOM

تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة واألشغ ل املختلفة.
عنوان املقر اال تم عي : 8قم 117 

تجزئة 8ي ض الوف ء 2 طريق صفرو  - 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد انس بوشف  :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بوشف   انس  السيد 

ش 8ع الثواب ا بل عوام 36 النر س 

د ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوشف   انس  السيد 

ش 8ع الثواب ا بل عوام 36 النر س 

د ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 131.

47I

fiduazizi

H.B PROJECT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

fiduazizi

ش 8ع عمر املخت 8 حي القد1 ، 

71111، العيون املغرب

H.B PROJECT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 711 

 LAAYOUNE 71111  361 8قم

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H.B  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PROJECT

و  البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اشغ ل متعددة.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 LAAYOUNE 71111  361 711 8قم

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بود8ا8ي  السيد حسن 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : بود8ا8ي  حسن  السيد   

بقيمة 111 د8هم.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بود8ا8ي  السيد حسن 

حي موالي 8شيد الشطر الث ني بلوك 

 LAAYOUNE 71111 ف عم 8ة حم  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بود8ا8ي  السيد حسن 

حي موالي 8شيد الشطر الث ني بلوك 

 LAAYOUNE 71111 ف عم 8ة حم  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ - تحت 8قم 

.547/2121

41I

NEW C.A.A.T. Sarl Au

إ م أكسسوار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

NEW C.A.A.T. Sarl Au

 Av. la Montagne, Immeuble

 Chakroune n°14, 3° étage n°14

، 90040، Tanger Maroc

إ م أكسسوا8 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

مسن نة بيراسكيو تجزئة 8قم 534 - 

91141 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
م  إ   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

أكسسوا8.
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
اإلينوكس  توابع  تصدير  و  استيراد 

الز  ج و األملنيوم.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  534 مسن نة بيراسكيو تجزئة 8قم 

91141 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : الطيبي  الخليل  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الطيبي  الخليل  السيد 
17 حي  16 8قم  حومة بوطريقة زنقة 

مسن نة 91141 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الطيبي  الخليل  السيد 
17 حي  16 8قم  حومة بوطريقة زنقة 

مسن نة 91141 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231453.

49I

MOORISH

BYL-OPC  SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOORISH
39 ش 8ع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 

، 21111، الدا8 البيض ء املغرب
BYL-OPC  SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 411 ش 8ع 

الز8قطوني إق مة ح مد الشقة 
-1 البيض ء.  21141 الدا8 البيض ء. 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457121

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

BYL-  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.OPC  SARL AU

الجدولة   : غرض الشركة بإيج ز 

والتو يه والتنسيق

 411  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش 8ع الز8قطوني إق مة ح مد الشقة 

الدا8 البيض ء.   21141 البيض ء.    1-

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : هللا  بنعبد  ملي ء  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ملي ء بنعبد هللا عنوانه)ا( 

 31 الزنقة  م 8ية  تجزئة  لكريم ت 

21111 الدا8  1 الدا8 البيض ء  الرقم 

البيض ء. املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ملي ء بنعبد هللا عنوانه)ا( 

 31 الزنقة  م 8ية  تجزئة  لكريم ت 

21111 الدا8  1 الدا8 البيض ء  الرقم 

البيض ء. املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731117.

51I

MOORISH

FAURESST SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

MOORISH

ش 8ع لال اليقوت الط بق الخ مس 

الشقة د 

الدا8 البيض ء  39 ، 21111، الدا8 

البيض ء املغرب

FAURESST SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 39 ش 8ع 

اللة الي قوت الط بق 5 الشقة د - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب .

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.236919

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

8فع  تم   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

8أسم ل الشركة بمبلغ قد8ه »91.111 

إلى  د8هم«   11.111« أي من  د8هم« 

»111.111 د8هم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732469.

51I

العيون استش 8ات

TAHADJMIT TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استش 8ات

ش 8ع االمير موالي عبد هللا 8قم 31 

الحي املحمدي العيون ، 71111، 

العيون املغرب

TAHADJMIT TRAVAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي بتجزئة 

 C  - مدينة الوف ق 8قم 71 بلوك

71111 العيون املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TAHADJMIT TRAVAUX

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

البن ء، وكل 

م  يتعلق بنش ط البن ء واالشغ ل 

الع مة....

بتجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 C  - بلوك   71 8قم  الوف ق  مدينة 

71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد محمد ع يد :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد ع يد عنوانه)ا( حي 

8قم  د  بلوك  الوف ق  تجزئة  القد1 

1211 71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد ع يد عنوانه)ا( حي 

8قم  د  بلوك  الوف ق  تجزئة  القد1 

1211 71111 العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

27 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 544.

52I

العيون استش 8ات

 SAFI DE
 TRANSFORMATION DE

PLASTIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

العيون استش 8ات

ش 8ع االمير موالي عبد هللا 8قم 31 

الحي املحمدي العيون ، 71111، 

العيون املغرب

 SAFI DE TRANSFORMATION

DE PLASTIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الشقة 
8قم 14 الك ئنة ب لعم 8ة 8قم 55 
زنقة لال اسم ء املر�سى - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31115

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SAFI  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 DE TRANSFORMATION DE

.PLASTIQUE

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتدوير وتصنيع مواد البالستيك، بيع 

وتج 8ة مواد البالستيك....

الشقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
8قم 14 الك ئنة ب لعم 8ة 8قم 55 زنقة 
العيون   71111  - املر�سى  لال اسم ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

1.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : اد8يس  الص في  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد ص في عبد الكريم :  5.111 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اد8يس  الص في  السيد 
الغ بون 11111 مين ء الغ بون.

الكريم  عبد  ص في  السيد 
عم 8ة  انزا8ان  بئر  زنقة  عنوانه)ا( 
خربوش 8قم 15 حي الحسني 71111 

العيون املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اد8يس  الص في  السيد 

الغ بون 11111 مين ء الغ بون
الكريم  عبد  ص في  السيد 
عم 8ة  انزا8ان  بئر  زنقة  عنوانه)ا( 
خربوش 8قم 15 حي الحسني 71111 

العيون املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
27 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 545.

53I

EL QAYDY CONSEIL

BARRI-TD SARL AU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL QAYDY CONSEIL
 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE

 APPT N 6 CASABLANCA،
20300، CASABLANCA MAROC
BARRI-TD SARL AU شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  

 194AVENUE REDA GDIRA CITE.
 EL DJAMAA - 20300 . - 20300

الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451733
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
BARRI- :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TD SARL AU
أعم ل    : بإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة أو البن ء .
  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 194AVENUE REDA GDIRA CITE.
 EL DJAMAA - 20300 . - 20300

الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 41.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد البري 8ضوان :  411 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 السيد البري 8ضوان : 411 بقيمة 

111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(   8ضوان  البري  السيد 
 24353 املشرك     الشروعة  دوا8 

سيدي بنو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   8ضوان  البري  السيد 
 24353 املشرك    الشروعة  دوا8 

سيدي بنو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم -.
54I

س نيب لم

سانيبالم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س نيب لم
511, املس 8, طريق آسفي, مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
س نيب لم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 511, 
املس 8, طريق آسفي - 41111 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
112991

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

س نيب لم.
بيع،   : بإيج ز  الشركة  غرض 
توزيع واستيراد  ميع مواد السب كة، 
الكهرب ئية  األ هزة  العق قير، 

واملنتج ت املتعلقة بهذه األنشطة. .
 ,511  : اال تم عي  املقر  عنوان 
املس 8, طريق آسفي - 41111 مراكش 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد هش م  بوط ل3 :  31 حصة 

بقيمة 3.111 د8هم للحصة .
 31   : السيد �سي محمد بوط ل3 

حصة بقيمة 3.111 د8هم للحصة .
 21   : بوط ل3  السيدة سكينة  

حصة بقيمة 2.111 د8هم للحصة .
 11   : بوزيدي  سلوى  السيدة 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .
السيدة كنزة  بوط ل3 :  11 حصة 

بقيمة 1.111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوط ل3 عنوانه)ا(  السيد هش م  
8قم 99, تجزئة  وهر, ت 8كة 41111  

مراكش املغرب.
بوط ل3  محمد  �سي  السيد 
تجزئة  وهر,   ,99 8قم  عنوانه)ا( 

ت 8كة 41111  مراكش املغرب.
بوط ل3  سكينة   السيدة 
تجزئة  وهر,   ,99 8قم  عنوانه)ا( 

ت 8كة 41111  مراكش املغرب.

السيدة سلوى بوزيدي عنوانه)ا( 

8قم 99, تجزئة  وهر, ت 8كة 41111  

مراكش املغرب.

بوط ل3 عنوانه)ا(  السيدة كنزة  

8قم 99, تجزئة  وهر, ت 8كة 41111  

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بوط ل3 عنوانه)ا(  السيد هش م  

8قم 99, تجزئة  وهر, ت 8كة 41111  

مراكش املغرب

بوط ل3  محمد  �سي  السيد 

تجزئة  وهر,   ,99 8قم  عنوانه)ا( 

ت 8كة 41111  مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112546.

55I

bawadir consulting

lean master
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

bawadir consulting

ش 8ع م يوسف زنقة ميموزا إق مة 

نجم 4 ط بق 2 ، 91111، طنجة 

املغرب

lean master شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 12 زنقة 

خ لد إبن الوليد ط 3 ش 6 - 91111 

طنجة املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.91435

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

عص م  )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   51 اليحي وي 

)ة(  السيد  111 حصة لف ئدة   أصل 

فبراير   11 عبد هللا البوعمري بت 8يخ 

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231919.

56I

شركة فيدابكو ش.م.م

CRYSTAL CUISINE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة فيدابكو ش.م.م

حي املجد ش 8ع القد1 8قم 75 

الط بق الث لت شقة 8قم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

CRYSTAL CUISINE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

العزيزية، ش 8ع اململكة العربية 

السعودية الط بق الث لث 8قم 21 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114329

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CRYSTAL CUISINE

تجهيزات   : غرض الشركة بإيج ز 

املطبخ.

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  ش 8ع  العزيزية، 

 -  21 السعودية الط بق الث لث 8قم 

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد أس مة بن عبيدي 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : السيد يوسف احميميد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبيدي  بن  أس مة  السيد 
8قم  قطعة  الوف ء  تجزئة  عنوانه)ا( 
42 بني توزين 91111 طنجة املغرب.

السيد يوسف احميميد عنوانه)ا( 
  24 8قم   117 حي عين ب الز8ق زنقة 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبيدي  بن  أس مة  السيد 
8قم  قطعة  الوف ء  تجزئة  عنوانه)ا( 
42 بني توزين 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231745.

57I

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE

Carismen
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE AL BOUSTANE
 AV PRINCE MY ABDELLAH

 N°24 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

Carismen شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 61 زنقة 
يوغوزالفي  متجر الرقم 67 و61  ليز 

مراكش - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112943
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.Carismen

تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

نصف الجملة للمالبس الج هزة.

زنقة   61  : عنوان املقر اال تم عي 

يوغوزالفي  متجر الرقم 67 و61  ليز 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  : الرحيم  عبد  مخلص  السيد 

1.125 حصة بقيمة 112.511 د8هم 

للحصة .

السيدة مخلص حن ن :  25 حصة 

بقيمة 2.511 د8هم للحصة .

25 حصة    : السيدة مخلص منى 

بقيمة 2.511 د8هم للحصة .

السيد مخلص محمد :  25 حصة 

بقيمة 2.511 د8هم للحصة .

 : الرحيم  عبد  مخلص  السيد   

1125 بقيمة 111 د8هم.

السيد مخلص محمد : 25 بقيمة 

111 د8هم.

السيدة مخلص حن ن : 25 بقيمة 

111 د8هم.

بقيمة   25  : السيدة مخلص منى 

111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحيم  عبد  مخلص  السيدة 

عنوانه)ا( الرقم22 ش 8ع االمير موالي 

عبد هللا  41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  منى  مخلص  السيدة 

الرقم22 ش 8ع االمير موالي عبد هللا  

41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  حن ن  مخلص  السيد 

الرقم22 ش 8ع االمير موالي عبد هللا  

41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  مخلص  السيد 

الرقم22 ش 8ع االمير موالي عبد هللا  

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  مخلص  السيد 

عنوانه)ا( الرقم22 ش 8ع االمير موالي 

عبد هللا  41111 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  محمد  مخلص  السيد 

الرقم22 ش 8ع االمير موالي عبد هللا  

41111 مراكش املغرب

السيدة مخلص حن ن عنوانه)ا( 

الرقم22 ش 8ع االمير موالي عبد هللا  

41111 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  منى  مخلص  السيدة 

الرقم22 ش 8ع االمير موالي عبد هللا  

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112493..

51I

1-اطلس

STE LAKHRIBGUI-

MECHOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

1-اطلس

الط بق االول الحي االدا8ي ش 8ع 

الط ئف 8قم 41 ، 23111، بني مالل 

املغرب

 STE LAKHRIBGUI-MECHOUI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

سع د 1 8قم 4 مكر8 ش 8ع الجيش 

امللكي - 23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

9949

 14 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAKHRIBGUI-MECHOUI

ص ح3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املطعم

مطعم للو ب ت السريعة

متعهد الحفالت.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مكر8 ش 8ع الجيش   4 8قم   1 سع د 

امللكي - 23111 بني مالل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد محمد الخط بي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد الخط بي عنوانه)ا( 

تجزئة نر س 2 8قم 64  23111 بني 

مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الخط بي عنوانه)ا( 

تجزئة نر س 2 8قم 64  23111 بني 

مالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت 8يخ 25 فبراير 

2121 تحت 8قم 173.

59I

cafdeco

BARAKA SPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت3 االئتم نية للد8اس ت امل لية و 

الحس بية

ك فدكو

القسم الق نوني زنقة الوحدة 8قم 

111

الدا8 البيض ء                      

BARAKA SPORT

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة

8أسم له 111.111د8هم

 املقر اال تم عي: 76 زنقة افني 

الط بق األول 8قم 12 ال يروند  الدا8 

البيض ء 

بمقت�سى عقد عرفي حر8 ب لدا8   

تم تحرير   ،15-02-2017 في  لبيض ء 

ذات  لشركة  األس سية  القوانين 

مسؤولية محدودة مميزاته  ك لت لي :

 BARAKA SPORT  SARL

التسمية        
 املقر: 76 زنقة افني الط بق األول 

8قم 12 ال يروند   الدا8 البيض ء.

الشركة  إن غرض هذه  الغرض: 

ب ملغرب أو ب لخ 8ج م يلي:

-حم م تركي، ق عة الري ضة

العملي ت  العموم،  ميع  -وعلى 

امل لية،  أو  الصن عية،  أو  التج 8ية 

مب شرة  بصفة  ترتبط  التي  املنقولة 

أو غير املب شرة لغرض الشركة أو من 

شأنه  أن تيسر توسيعه  أو تنميته .                                            

8أ1 امل ل :

على  مقسم  د8هم   1.111.111

د8هم   111 فئة  من  11.111حصة 

الواحدة .

الشريك الوحيد:

  11.111 - الح جي عبد اله دي     

حصة

املجموع        11.111 حصة              
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    املدة:  99  سنة تبتدئ بتأسيس 

الشركة النه ئي.

: تسير الشركة من طرف  التسيير 

الشريك الوحيد  السيد الح جي عبد 

اله دي

السنة الحس بية : تبتدئ من ف تح 

ين ير وتنتهي في 31 ديسمبر .

األ8ب ح :

االقتط ع ت  كل  خصم  بعد 

لقرا8  تبع   الب قي  يوزع  الق نونية 

أنص ف  حس3 حصص كل  الشرك ء 

واحد منهم 

بكت بة  تم  الق نوني  االيداع 

ب لدا8  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

 2121 ين ير   19 بت 8يخ  البيض ء، 

تحت 8قم 726451
عن مو ز وبي ن

ك فدكو

61I

FINAUDIT

MEB PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FINAUDIT

 RUE CHEVALIER BAYARD RCE

 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC

MEB PROMO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 26، ش 8ع 

مر1 سلط ن ،شقة 3 الط بق 

االول الدا8 البيض ء - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451135

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MEB  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PROMO

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الهندسة   ، املهن(  ) ميع  البن ء 

املدنية والطرق

ترويج وإدا8ة املش 8يع العق 8ية.

 ،26  : اال تم عي  املقر  عنوان 

3 الط بق  ش 8ع مر1 سلط ن ،شقة 

الدا8   21111  - االول الدا8 البيض ء 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة :   99سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

333 حصة    : السيد كريم مالك 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد خ لد ادغ ي :  333 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 334   : بنجلون  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

بقيمة   333  : السيد كريم مالك   

111 د8هم.

بقيمة   333  : السيد خ لد ادغ ي 

111 د8هم.

 334  : بنجلون  محمد  السيد 

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  مالك  كريم  السيد 

املدينة   143 فيال  سيتي  كولف 

الخضراء بوسكو8ة النواصر البيض ء. 

, الدا8 البيض ء 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

عنوانه)ا(  ادغ ي  خ لد  السيد 

البيض ء  الدا8   ، 7  عفر بن عطية 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  بنجلون  محمد  السيد 

22 تجزئة املدا18 عم 8ة 113،ش 8ع 

شقة   4 الط بق  الفاللي،  اله شمي 

الدا8   21111 البيض ء  1الدا8 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مالك  كريم  السيد 

املدينة   143 فيال  سيتي  كولف 

الخضراء بوسكو8ة النواصر البيض ء. 

, الدا8 البيض ء 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732115.

61I

الهدى لالستش 8ة ش م م

STE TIJARA DN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

الهدى لالستش 8ة ش م م

8قم 71 شقة 9 ش 8ع الز8قطوني 

املدينة الجديدة ف 1 ، 31111، 

ف 1 املغرب

STE TIJARA DN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

األ8�سي 8قم 42 دوا8 بو دي 2 توالل  

- 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49413

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TIJARA DN

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مختلفة، مع مالت استيراد وتصدير.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
األ8�سي 8قم 42 دوا8 بو دي 2 توالل  

- 51111 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
الرحم ن  عبد  بوحوا8  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الرحم ن  عبد  بوحوا8  السيد 
السفلى  الطي3  والد  دوا8  عنوانه)ا( 

ف 1 51111 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرحم ن  عبد  بوحوا8  السيد 
السفلى  الطي3  والد  دوا8  عنوانه)ا( 

ف 1 51111 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم -.

62I

الهدى لالستش 8ة ش م م

STE NEGOCLIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

الهدى لالستش 8ة ش م م
8قم 71 شقة 9 ش 8ع الز8قطوني 
املدينة الجديدة ف 1 ، 31111، 

ف 1 املغرب
STE NEGOCLIM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 5 
8قم 11ف تجزئة 8ي ض ي سمين 

طريق عين الشقف  - 31111 ف 1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
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8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62111

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NEGOCLIM

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أشغ ل  الهوائية،  املكيف ت  وتركي3 

الرص صة..

متجر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ي سمين  8ي ض  تجزئة  11ف  8قم   5

ف 1   31111  - طريق عين الشقف  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد االطرش فؤاد :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فؤاد  االطرش  السيد 

اق مة مبروكة عين العرو�سي   1 8قم 

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فؤاد  االطرش  السيد 

اق مة مبروكة عين العرو�سي   1 8قم 

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 753.

63I

الهدى لالستش 8ة ش م م

STE IZER INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

الهدى لالستش 8ة ش م م

8قم 71 شقة 9 ش 8ع الز8قطوني 

املدينة الجديدة ف 1 ، 31111، 

ف 1 املغرب

STE IZER INVEST شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 21 

الط بق 5 ش 8ع الز8قطوني م ج - 

31111 ف 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.21117

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

املؤ8خ في 15 د نبر 2119 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»عم 8ة 21 الط بق 5 ش 8ع الز8قطوني 

م ج - 31111 ف 1 املغرب« إلى »11 

زنقة 8ح ل املسكيني اق مة عن �سي أ 

الط بق 3 8قم 12 ش 8ع الجيش امللكي 

م ج  - 31111 ف 1  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 274/121.

64I

ANDORRA SARL AU

ANDORRA SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

ANDORRA SARL AU

بوسيجو8  زنقة 17 8قم 13 ، 

91111، طنجة املغرب

ANDORRA SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي بوسيجو8  

زنقة 17 8قم 13 - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.54929

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2121 ين ير   17 املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ANDORRA SARL الشريك الوحيد 

د8هم   51.111 8أسم له   مبلغ    AU

وعنوان مقره  اإل تم عي بوسيجو8  
طنجة   91111  -  13 8قم   17 زنقة 

استمرا8ية  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

النش ط.

و حدد مقر التصفية ب بوسيجو8 
طنجة   91111  -  13 8قم   17 زنقة 

املغرب. 

و عين:

و  اوعلي  محمد   السيد)ة( 

اندو8ي   AD711 اندو8ي   عنوانه)ا( 

فرنس  كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1664.

65I

idaraty

خطيرة اسيسطانس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

خطيرة اسيسط نس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي بني 

و8ي غل 2 زنقة 126 8قم 2 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114357

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: خطيرة  اإلقتض ء بمختصر تسميته  

اسيسط نس.

غرض الشركة بإيج ز : اسع ف.

بني   : اال تم عي  املقر  عنوان 
و8ي غل 2 زنقة 126 8قم 2 - 91111 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : اخطيرة  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اخطيرة  محمد  السيد 
 12 8قم   126 زنقة   2 و8ي غل  بني 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اخطيرة  محمد  السيد 
 12 8قم   126 زنقة   2 و8ي غل  بني 

91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231791.

66I
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boudih compta

ن م ر د
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

boudih compta

ش 8ع الحسن الث ني ، 62111، 

الن ضو8 املغرب

ن م 8 د شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الفتح  

العروي 62111 الن ضو8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19513

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : ن م 8 د.

غرض الشركة بإيج ز : االختراع.

عنوان املقر اال تم عي : حي الفتح  

العروي 62111 الن ضو8 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد 8ابح بوخري�سي  

حصة بقيمة 11 د8اهم للحصة .

 1111  : السيد 8ابح بوخري�سي    

بقيمة 11 د8اهم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8ابح بوخري�سي  عنوانه)ا( 

الن ضو8    62111 العروي  الفتح  حي 

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 8ابح بوخري�سي  عنوانه)ا(  

الن ضو8   62111 العروي  الفتح  حي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 17 ين ير 

2121 تحت 8قم 26.

67I

GLOBAL PHYTO

نيو تيك بروسيسينغ
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

GLOBAL PHYTO

 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA INARA 2 RUE 18

 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC

نيو تيك بروسيسينغ شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي مك زة 

عم 8ة   النسيم  8قم   275 حي 

النسيم املغرب. 21111 البيض ء. 

املغرب..

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.232699

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2119 تقر8 حل  26 د نبر  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد نيو تيك بروسيسينغ  

د8هم   111.111 8أسم له   مبلغ 

مك زة  اإل تم عي  مقره   وعنوان 

عم 8ة   النسيم  8قم   275 حي النسيم 

املغرب.  البيض ء.   21111 املغرب. 

نتيجة ل : قوة املن فسة.

مك زة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

عم 8ة   النسيم  8قم   275 حي النسيم 

املغرب. 21111 البيض ء. املغرب.. 

و عين:

السيد)ة(  يوسف   بوزوبع       و 

 277 عم 8ة  النسيم   حي  عنوانه)ا( 

املغرب.  البيض ء.   21111  34 8قم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 721221.

61I

marrakech externalisation

DAHC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

DAHC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دا8 إميلي ، 

ش 8ع 8ميلة ف طمة الزهراء ، مراكش 

- 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112163

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

.DAHC :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

غرض الشركة بإيج ز : * استيراد 

وتسويق منتج ت التجميل

لتج 8ة  نش ط  أي  *مم 8سة 
منتج ت  لجميع  والتجزئة  الجملة 
السلع الرأسم لية للمنزل والشخص 

*استيراد - تصدير ؛
بشكل مب شر أو غير   ، كل هذا   *
ني بة  أو  نفسه  عن  ني بة   ، مب شر 
طرف  بدون  أو  مع  ث لث  طرف  عن 
شرك ت  إنش ء  طريق  عن   ، ث لث 
 ديدة أو أي شكل آخر من أشك ل 
الجمعي ت أو املش 8كة ، وبشكل أعم 
والتج 8ية  امل لية  العملي ت   ميع 

والصن عية ..
عنوان املقر اال تم عي : دا8 إميلي ، 
ش 8ع 8ميلة ف طمة الزهراء ، مراكش 

- 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
  FINANCIERE MAXEL : الشركة
111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
HAZOT DAVID- السيد 
بقيمة  حصة   ALIXENDRE :  100

111 د8هم للحصة .
 FINANCIERE MAXEL : الشركة

111 بقيمة 111 د8هم.
HAZOT DAVID- السيد 

 111 بقيمة   ALIXENDRE : 100
د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 FINANCIERE MAXEL الشركة 
  (1724( لوكسمبو8غ  عنوانه)ا(  
هنري  األمير  ش 8ع  ا   3 لوكسمبو8غ 

1724 لوكسمبو8غ لوكسمبو8غ.
HAZOT DAVID- السيد 
س نت   عبر  عنوانه)ا(   ALIXENDRE
 16551 مونوبولي   27 8قم  م 8ي  

مونوبولي فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
HAZOT DAVID- السيد 
س نت   عبر  عنوانه)ا(   ALIXENDRE
 16551 مونوبولي   27 8قم  م 8ي  

مونوبولي فرنس 
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112421.

69I

cofiber sarl

ضيعة تريفيت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
ضيعة تريفيت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي لعث منة 

مداغ - 63311 برك ن املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.1115

الع م  الجمع  بمقت�سى 
فبراير   17 في  املؤ8خ  اإلستثن ئي 
الشركة  8أسم ل  8فع  تم   2121
د8هم«   11.311.111« قد8ه  بمبلغ 
إلى  د8هم«   1.111.111« من  أي 
طريق  عن  د8هم«   19.311.111«
الشركة  ديون  مع  مق صة  إ راء    :

املحددة املقدا8 و املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 116/2121.

71I

cofiber sarl

ضيعة تريفيت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
خفض 8أسم ل الشركة

cofiber sarl
 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc
ضيعة تريفيت شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي لعث منة 

مداغ - 63311 برك ن املغرب.

خفض 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1115
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 
بمبلغ  الشركة  8أسم ل  خفض 
أي  د8هم«   11.311.111« قد8ه 
إلى  د8هم«   19.311.111« من 
 : طريق  عن  د8هم«   1.111.111«

تخفيض عدد  األسهم.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 116/2121.

71I

AL WAKIL MANAGEMENT

FOOD PIZZA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AL WAKIL MANAGEMENT
14 ش 8ع موالي اسم عيل اق مة 

موالي اسم عيل الط بق الث ني 8قم 
1 ، 91111، طنجة املغرب

FOOD PIZZA شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 15 حي 
املصلى قيس 8ية 8قم 2 - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114249

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FOOD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.PIZZA

مطعم   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مقهى.

حي   15  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 91111  -  2 8قم  قيس 8ية  املصلى 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد احمد احميمود 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد احمد احميمود عنوانه)ا( 
زنقة القرطبي 8قم 11  91111 طنجة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد احمد احميمود عنوانه)ا( 
زنقة القرطبي 8قم 11 91111 طنجة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231672.
72I

CABINET BADREDDINE

GASTRO FIX
إعالن متعدد القرا8ات

CABINET BADREDDINE
279 أ مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

8قم 1 ، 1، مراكش املغرب
GASTRO FIX »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: 23 اق مة 
أ ي د الشقة 8قم 35 زنقة موالي 

علي - 41111 مراكش املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.39655

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 14 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
ينص  الذي   :1 تقرير  8قم  قرا8 
 GASTRO شركة  شرك ء  م يلي:  على 
تجديد عقد التسيير الحر املبرم   FIX

 BENS. مع شركة   29/14/2113 في 

املسجلة ب لسجل التج 8ي   Y.A.C.O

ملدة سنة واحدة   43117 8قم  تحت  

ب  شهرية  و8سوم  للتجديد  ق بلة 

من  ابتداء  كل شهر  د8هم   41  111

    11/11/2121

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم *: الذي ينص على م يلي: 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   29 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم *.

73I

CABINET BADREDDINE

SEETD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

CABINET BADREDDINE

279 أ مسيرة 1 اق مة هني الشقة 

8قم 1 ، 1، مراكش املغرب

SEETD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي املنطقة 

12العم 8ة29 حرف أ شقة 8قم 16  - 

41141 مراكش املغرب.

توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.75399

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

كراء ألي ت البن ء.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112512.

74I
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beroc conseil

HITACHI PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

HITACHI PRINT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مركز 

املق والت الصغرى التض منية 

طريق إيموزا8 ش 8ع موالي عبد هللا 

مق طعة س يس ف 1 - 31151 ف 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62125

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HITACHI PRINT

وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

لإلشه 8 والتواصل .

مركز   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املق والت الصغرى التض منية طريق 

إيموزا8 ش 8ع موالي عبد هللا مق طعة 

س يس ف 1 - 31151 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة الحط �سي إكرام :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة الحط �سي إكرام عنوانه)ا( 
زنقة بالد الحبو1 سه3   13 الرقم 

الو8د ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الحط �سي إكرام عنوانه)ا( 
زنقة بالد الحبو1 سه3   13 الرقم 

الو8د ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 711.

75I

beroc conseil

 DAR ZERROUK EDTION ET

DIFFUSION SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

beroc conseil

 imm 60 appt 7 av zerktouni v.n

 fes ZERKTOUNI، 30000، FEZ

maroc

 DAR ZERROUK EDTION ET

DIFFUSION SARL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 8قم 

59 زنقة عبد الغزيز بوط ل3 ف 1 - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 DAR ZERROUK EDTION ET

.DIFFUSION SARL

النشر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والتوزيع .

عنوان املقر اال تم عي : محل 8قم 
 - زنقة عبد الغزيز بوط ل3 ف 1   59

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : هش م   ز8وق  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هش م   ز8وق  السيد 

ف 1   31111 حي ميموزا ف 1   116

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هش م   ز8وق  السيد 

ف 1   31111 حي ميموزا ف 1   116

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 751.

76I

marrakech externalisation

IBAIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

marrakech externalisation

 angle rue tarik ibn ziad &ibn

 aicha  résidence excel sior

 imm 18 appt 6 guéliz ، 40000،

marrakech maroc

IBAIA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 4 ش 8ع 

موالي علي  ليز مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.16479

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

)ة(  السيد  تفويت 

 MANGOSTEEN MANGOSTEEN

151 حصة ا تم عية من أصل 311 

 LIONEL )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

بت 8يخ   CHARLES FELIX BONNICI

13 فبراير 2121.

)ة(  السيد  تفويت 

 MANGOSTEEN MANGOSTEEN

 311 حصة ا تم عية من أصل   51

 RAMZI )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

فبراير   13 بت 8يخ   MASMOUDI

.2121

 LA SOCIETE )ة(  تفويت السيد 

 »BKK« SAS LA SOCIETE »BKK«

من  ا تم عية  حصة   SAS 111

)ة(  السيد  211 حصة لف ئدة   أصل 

 13 بت 8يخ   RAMZI MASMOUDI

فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112642.

77I

STE FURAMIC SARL

STE Y.S.NEGOCE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL

زاوية ش 8ع الفتواكي وابن الخطي3 

عم 8ة مخت 8ي الط بق 6 8قم الشقة 

3 ، 61111، و دة املغرب

STE Y.S.NEGOCE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
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وعنوان مقره  اإل تم عي 15زنقة 
الصحراء - 61111 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34735
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.Y.S.NEGOCE SARL
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الحفالت  الديكو8ات..منظم 

...التج 8ة بصفة ع مة  .
15زنقة   : املقر اال تم عي  عنوان 

الصحراء - 61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد سق ط ي سين :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد سق ط عبد الرزاق :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ي سين  سق ط  السيد 
و دة   61111 الصحراء   زنقة   15

املغرب.
الرزاق  عبد  سق ط  السيد 
دوا8 ملراحيل  م عة اهل  عنوانه)ا( 
و دة   61111 و دة   عم لة  انك د 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ي سين  سق ط  السيد 
و دة   61111 الصحراء   زنقة   15

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   12 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 623.
71I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 STE AZAYE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

  STE AZAYE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي برقم 

2  قبو 1/257 نر س 1 طريق 

صفرو ف 1 - 31111  ف 1 .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.36177

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 24 د نبر 2119 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 493.

79I

ACCOUNTING CONSULTION COMPANY

 STE AZAYE

CONSTRUCTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 ACCOUNTING CONSULTION

COMPANY

 DERB LEGHRABLI BIN 9

 LAMDOUN FES ، 30110، FES

MAROC

  STE AZAYE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي برقم 

2  قبو 1/257 نر س 1 طريق 

صفرو ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.36177
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 د نبر   24 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
الق د8  عبد  )ة(   السيد  تفويت 
حصة ا تم عية من   75 العطالتي  
السيد  لف ئدة   حصة   311 أصل 
 23 بت 8يخ  عبد الرزاق تملكوتن   )ة( 

د نبر 2119.
السالم  عبد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   75 العطالتي 
السيد  لف ئدة   حصة   311 أصل 
 23 بت 8يخ  عبد الرزاق تملكوتن   )ة( 

د نبر 2119.
عزيز تملكوتن   )ة(  تفويت السيد 
 311 حصة ا تم عية من أصل   75
حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد الرزاق 

تملكوتن بت 8يخ 19 د نبر 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 493.
11I

Cap Conseils

BOSPHORIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

Cap Conseils
 Bd Ibrahim Roudani ، ,313
20390، Casablanca Maroc
BOSPHORIA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 7 زنقة 
أحمد الن صري النخيل - 21331 

الدا8 البيض ء املغرب .
وف ة شريك

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.5515

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تم اإلعالم  ين ير   15 املؤ8خ في 
بوف ة الشريك  عبد الوه ب السق ط 
 
ً
تبع  الو8ثة  على  حصصه  توزيع  و 
أكتوبر   29 في  املؤ8خ  اإل8اثة  لرسم 

2119 ب لشكل األتي :

 7   ، بنجلون   نعيمة  السيد)ة( 

حصة .

 7   ، السق ط   حسن ء  السيد)ة( 

حصة .

 12   ، السق ط   علي  السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( محسن السق ط  ،  12 

حصة .

السيد)ة( يوسف السق ط  ،  12 

حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731263.

11I

Cap Conseils

ZALAGHIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

Cap Conseils

 Bd Ibrahim Roudani ، ,313

20390، Casablanca Maroc

ZALAGHIA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزأة 

سعد لون شون زنقة 1 8قم 12 - 

21311 الدا8 البيض ء املغرب .

وف ة شريك
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.5517

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تم اإلعالم  ين ير   15 املؤ8خ في 

بوف ة الشريك عبد الوه ب السق ط 

 
ً
تبع  الو8ثة  على  حصصه  توزيع  و 

أكتوبر   29 في  املؤ8خ  اإل8اثة  لرسم 

2119 ب لشكل األتي :

 63   ، نعيمة بنجلون   السيد)ة( 

حصة .

السيد)ة( حسن ء السق ط  ،  62 

حصة .

 125   ، علي السق ط   السيد)ة( 

حصة .
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  ، السق ط   محسن  السيد)ة( 

125 حصة .

السيد)ة( يوسف السق ط  ،  125 

حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731261.

12I

CANOCAF SARL

CEDRAD MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CANOCAF SARL

ش 8ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

8قم 7 الط بق الث ني 8قم 13 

 NADOR ،62111 ،8الن ظو

MAROC

CEDRAD MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي أوالد 

ميمون عم 8ة أ، الط بق الث ني شقة 

8قم 14   - 62111 الن ظو8  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19713

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CEDRAD MAROC

غرض الشركة بإيج ز : 1/بيع مواد 

2/املق ول في االشغ ل مختلفة  البن ء 

والبن ء 3/نقل البض ئع للغير.

: حي أوالد  عنوان املقر اال تم عي 

الط بق الث ني شقة  ميمون عم 8ة أ، 

8قم 14   - 62111 الن ظو8  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد علي داحو :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه)ا(  داحو  علي  السيد 

 62111  13 لعرا�سي بوسردون 8قم 

الن ظو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  داحو  علي  السيد 

 62111  13 لعرا�سي بوسردون 8قم 

الن ظو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 14 فبراير 

2121 تحت 8قم 219.

13I

AMDEM

Y& A PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMDEM

 AV ABDELKRIM EL KHATTABI

 RUE HASSAN BEN M’BAREK

 RES EL KHATTABIA IMM B

 1er ETG N°3 MARRAKECH. ،

40000، MARRAKECH MAROC

Y& A PARTNERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

عبد الكريم الخط بي  زنقة حسن 

بن مب 8ك اق مة الخط بية عم 8ة 

ب الط بق االول 8قم 3 مراكش   - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113153

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Y& A  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PARTNERS

تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املش 8يع الفالحية .

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

حسن  زنقة  الخط بي   الكريم  عبد 

عم 8ة  الخط بية  اق مة  مب 8ك  بن 

 - مراكش     3 ب الط بق االول 8قم 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد ي سين شع ي3  

مكن 1 11111 مكن 1 املغرب .

عنوانه)ا(  وهبي  ع دل  السيد 

مراكش  41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد ي سين شع ي3  

مكن 1 11111 مكن 1 املغرب

عنوانه)ا(  وهبي   ع دل  السيد 

مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 2213.

14I

MATAHRI ABDERRAHIM

JOHRI K-J-B CAR
إعالن متعدد القرا8ات

MATAHRI ABDERRAHIM

115 زنقة وليلي حي السالم برك ن ، 

63311، برك ن املغرب

JOHRI K-J-B CAR »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم 24 

زنقة 8قم 1 حي املن 8 برك ن - 63311 

برك ن املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.6723

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 27 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

الذي ينص على  قرا8 8قم واحد: 

1111 سهم  م يلي: املوافقة على  بيع 

من  كل  يملكهم  د8هم   111 بقيمة 

 ،)331( السيد 8مض ني عبد الصمد 

ع يدي   ،)341( كريم  و  وهري 

وعلي  السيد  لص لح  غزالن)331( 

عبد الق د8 مغربي الجنسية الح مل 

 FA79419 لبط قة التعريف الوطنية

الس كن بفرنس 

الذي ينص على  اثن ن:  قرا8 8قم 

املوافقة على استق لة املسير  م يلي: 

السيد 8مض ني  عبد الصمد وتعيين 

كمسير  الوه ب  عبد  ملوكي  السيد 

الجنسية  مغربي  لشركة  وحيد 

الوطنية  التعريف  لبط قة  والح مل 

FA142429 الس كن بزنقة 311 8قم 

42 حي املق ومة برك ن

على  ينص  الذي  ثالثة:  8قم  قرا8 

املقر  تحويل  على  املوافقة  م يلي: 

الرئي�سي لشركة من 8قم 24 زنقة 8قم 

حي املن 8 برك ن الى ش 8ع فلسطين   1

 22 8قم  الليمون  التج 8ي  املجمع 

برك ن



36(5 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

ينص  الذي  أ8بعة:  8قم  قرا8 

الق نوني  الشكل  تحويل  م يلي:  على 

مسؤولية  دات  شركة  من  للشركة 

دات مسؤولية  شركة  الى   محدودة 

محدودة دات شريك وحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذي  واحد:  8قم  بند 

الق نوني  شكل  ب  الخ ص  م يلي: 

لشركة

على  ينص  الذي  ستة:  8قم  بند 

م يلي: الخ ص برأ1 م ل الشركة

الذي  الخ مس:  الربع  8قم  بند 

بمقر  الخ ص  م يلي:  على  ينص 

الشركة

بند 8قم الرابع عشرة: الذي ينص 

على م يلي: الخ ص بمسير الشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 111/2121.

15I

CARREFOUR BUSINESS

TARAT TRANS طارات طرونس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CARREFOUR BUSINESS

 BD MOHAMED V RUE

 MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD BD MOHAMED

 V RUE MAURITANIA 1ERE

 ETAGEERFOUD، 52200،

ERFOUD MAROC

 TARAT TRANS ط 8ات طرونس

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر قسير 

السيفة ع ص ز أ8فود - 52211 

ا8فود املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

13631

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

: ط 8ات  اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.TARAT TRANS طرونس

ب ئع    : بإيج ز  الشركة  غرض 

نقل  البسكويت ب لتفصيل             

البض ئع لحس ب الغير.

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

قسير السيفة ع ص ز أ8فود - 52211 

ا8فود املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد 8شيد ق سمي :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ق سمي  8شيد  السيد 

قصر السيفة ع ص ز أ8فود  52211 

أ8فود املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ق سمي  8شيد  السيد 

 52211 قصر السيفة ع ص ز أ8فود 

أ8فود املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 99.

16I

CDH AUDIT ET CONSEILS

صيدلية اميل زوال الدار 

البيضاء
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CDH AUDIT ET CONSEILS

 RUE D›AZILAL 34 ، 20110،

CASABLANCA MAROC

صيدلية اميل زوال الدا8 البيض ء 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 221 ش 8ع 

اميل زوال - 21311 الدا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451219

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

صيدلية اميل زوال الدا8 البيض ء.

غرض الشركة بإيج ز : صيدلية.

عنوان املقر اال تم عي : 221 ش 8ع 

البيض ء  الدا8   21311  - زوال  اميل 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

9.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد بن ني عبد الع لي :  91.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

تم   : الع لي  عبد  بن ني  السيد   

دفعه  ب كمله  بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

كب�سي  بن ني  الع لي  عبد  السيد 
العربي-  بكر  ابو  زنقة   3 عنوانه)ا( 
البيض ء  الدا8   21111 املع 8يف 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
كب�سي  بن ني  الع لي  عبد  السيد 
العربي-  بكر  ابو  زنقة   3 عنوانه)ا( 
البيض ء  الدا8   21111 املع 8يف 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732263.

17I

STE FURAMIC SARL

 STE LE CONVOYEUR CASH
SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية ش 8ع الفتواكي وابن الخطي3 
عم 8ة مخت 8ي الط بق 6 8قم الشقة 

3 ، 61111، و دة املغرب
 STE LE CONVOYEUR CASH
SARL  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8ي ض 
ايسلي محل 8قم 17  - 61111 و دة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
34765

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE LE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. CONVOYEUR CASH SARL

تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ا ل  من  وكيل  وكذا  االموال 

والكهرب ء  امل ء  فواتير  استخالص 

واله تف ....
8ي ض   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ايسلي محل 8قم 17  - 61111 و دة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

عبد  اد8ي�سي  بلحسين  السيد 

 111 حصة بقيمة   111   : الحميد  

د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبد  اد8ي�سي  بلحسين  السيد 

الرحيم  عبد  عنوانه)ا(  الحميد  
و دة   61111  113 8قم  حجيرة  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عبد  اد8ي�سي  بلحسين  السيد 

الرحيم  عبد  عنوانه)ا(  الحميد  
و دة   61111  113 8قم  حجيرة  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 665.

11I

STE FURAMIC SARL

STE TAOURIRT GAZ SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

STE FURAMIC SARL
زاوية ش 8ع الفتواكي وابن الخطي3 

عم 8ة مخت 8ي الط بق 6 8قم الشقة 

3 ، 61111، و دة املغرب

  STE TAOURIRT GAZ SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 17 زنقة 

11 حي الخلوفي  - 61111 و دة 

املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.25449

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8 حل   2121 ين ير   12 املؤ8خ في 

STE TAOURIRT GAZ SARL  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد مبلغ 8أسم له  11.111 د8هم 

وعنوان مقره  اإل تم عي 17 زنقة 11 

61111 و دة املغرب   - حي الخلوفي  

اقتن ء  على  القد8ة  لعدم  نتيجة 

..االزمة..قلة  النقل  ديدة  وس ئل 

املوا8د امل لية .. وكذا قلة الشغل .

و عين:

و  امحمد  هللا   بركة  السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي الخلوفي الزنقة 11 8قم 

و دة املغرب كمصفي   61111   17

)ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2121 ين ير   12 بت 8يخ 

الخلوفي الزنقة 11 8قم 17  - 61111 

و دة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 912.

19I

mohammed boumzebra

AL FAGRI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

AL FAGRI شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 29 ش 8ع 

عالل بن عبد هللا - 23211 لفقيه 

بن ص لح املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 11.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 15 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»29 ش 8ع عالل بن عبد هللا - 23211 

»مراب  إلى  لفقيه بن ص لح املغرب« 

 -  54 بحي الي سمين بلوك ف الرقم 

23211 الفقيه بن ص لح  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  

26 فبراير 2121 تحت 8قم 56/2121.

91I

 EL FRKACHI ZAKARIAA (CABINET

(COMPTABLE C.C.N

PEOPLECALL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EL FRKACHI ZAKARIAA

((CABINET COMPTABLE C.C.N

ش 8ع املوحدين تجزئة االميرة 

الط بق االول 8قم 12،الفنيدق ، 

93111، الفنيدق املغرب

PEOPLECALL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

املسيرة -1122 ش 8ع 11 ين ير بلوك 

22  8قم 17 أ  - 93111 الفنيدق 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

26517

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PEOPLECALL

-مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل اله تفي وخدمة العمالء.

- ميع خدم ت االتص الت..

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املسيرة -1122 ش 8ع 11 ين ير بلوك 

الفنيدق   93111  - أ    17 8قم    22

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد يوسف الشعيري  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : عميمي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشعيري   يوسف  السيد 

زنقة  سبتة  ب ب  تجزئة  عنوانه)ا( 

 93111  11 8قم  الث ني  الط بق   13

الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا(  عميمي  محمد  السيد 

بني مك دة القديمة حي الفرح 8قم 51  

91161 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الشعيري   يوسف  السيد 

زنقة  سبتة  ب ب  تجزئة  عنوانه)ا( 

 93111  11 8قم  الث ني  الط بق   13

الفنيدق املغرب

عنوانه)ا(  عميمي  محمد  السيد 

بني مك دة القديمة حي الفرح 8قم 51  

91161 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1297.
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INFOPLUME

IMMIDRAL
إعالن متعدد القرا8ات

INFOPLUME
149 ش 8ع محمد الخ مس اق مة 

ميموزا 1 8قم 17 ، 91111، طنجة 
املغرب

IMMIDRAL »شركة ذات املسؤولية 
املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 149  
ش 8ع محمد الخ مس اق مة ميموزا 
1 8قم 17 - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.14145
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 25 د نبر 2119
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
اد8يس  ميع  علول  السيد  تفوبت 
حصصه في الشركة املمثلة في 1111 
للحصة  د8هم   111 بقيمة  حصة 
لف ئدة السيد ابراهيم أيوب و السيدة 
من صفة  حصة   511 سه م  الدهبي 

بينهم 
على  ينص  الذي   :2 8قم  قرا8 
استق لة السيد علول اد8يس  م يلي: 
السيد  تعيين  و  الشركة  تسير  من 
ابراهيم أيوب و السيدة الدهبي سه م 

كمسيرين  ديدين للشركة
قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
الوحيد   ب ألمض ء  مقيدة  الشركة 

السيدة الدهبي سه م 
على  ينص  الذي   :4 8قم  قرا8 
تغير الشكل الق نوني للشركة  م يلي: 
محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  من 
ذات  شركة  الى  الوحيد  الشريك  و 
ق نون  انش ء  و  محدودة  مسؤولية 

أس �سي  ديد للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 6: الذي ينص على م يلي: 
ب  مس هم  أيوب  ابراهيم  السيد 
51111 د8هة و السيدة الدهبي سه م 

مس همة ب 51111 د8هم

بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي: 
8أسم ل الشركة منحصر في 111111 

1111 حصة بقيمة  د8هم مقسم الى 

111 د8هم للحصة مقسمة من صفت  

بين الشريكين السيد ابراهيم أيوب و 

السيدة الدهبي سه م

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231771 - 1515.
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B & B Oriental

B
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

B & B Oriental

حي ولد الشريف زنقة 2 الرقم 32 

و دة ، 61111، و دة املغرب

B  شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي ولد 

الشريف زنقة 2 الرقم 32 و دة - 

 bb.oriental.oujda@gmail.com

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34119

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

. B :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

و  بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

شراء مواد و أدوات البن ء ـ استيراد و 

تصدير.

حي ولد   : عنوان املقر اال تم عي 

 - و دة   32 الرقم   2 زنقة  الشريف 

 bb.oriental.oujda@gmail.com

و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
بوعزاوي  الهدى  نو8  السيدة 

زنقة  الشريف  ولد  حي  عنوانه)ا( 

و دة   61111 و دة   32 الرقم   2

املغرب.

عنوانه)ا(  فتحية  حراك  السيدة 

 61111 و دة   2 شقة   TP إق مة 

و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
بوعزاوي  الهدى  نو8  السيدة 

 2 زنقة  الشريف  ولد  حي  عنوانه)ا( 

الرقم 32 و دة 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم -.
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idaraty

برويبماكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

idaraty

 rue tarik ibn ziad n(105 2eme

 etage n 3 tanger ، 90000،

tanger maroc

برويبم كس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي العرف ن 

1 مجموعة 11 عم 8ة 6 8قم 9  - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114211

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

برويبم كس.
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الصن عي.االستيراد  التنظيف  االت 

والتصدير.
العرف ن   : عنوان املقر اال تم عي 
 -   9 8قم   6 عم 8ة   11 مجموعة   1

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
الشبيبي  املصطفى   السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الشبيبي  املصطفى   السيد 
 11 مجموعة   1 العرف ن  عنوانه)ا( 
طنجة   91111   9 8قم   6 عم 8ة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشبيبي  املصطفى   السيد 
 11 مجموعة   1 العرف ن  عنوانه)ا( 
عم 8ة 6 8قم 9  91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231711.

94I

COPIX

MIS TURK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MISTURK
 BD ZERKTOUNI 2 EME 46

ETG APPT N°6 CASABLANCA-
 MAROC ، 20200،

CASABLANCA MAROC
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MIS TURK شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 46ش 8ع 

ز8قطوني طبق 2 شقة 8قم6 

الدا8البيض ء - 21211 الدا8البيض ء 

املغرب.

حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.437477

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2121 تقر8 حل  14 فبراير  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

مبلغ    MIS TURK الشريك الوحيد 

وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  

46ش 8ع ز8قطوني  مقره  اإل تم عي 

 - الدا8البيض ء  8قم6  شقة   2 طبق 

املغرب نتيجة  الدا8البيض ء   21211

ل : حل الشركة.

46ش 8ع  و حدد مقر التصفية ب 

8قم6  شقة   2 طبق  ز8قطوني 

21211 الدا8البيض ء  الدا8البيض ء - 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( خ لد   تكن و عنوانه)ا( 

 21211 وا8زازات  عثم ن  أيت  دوا8 

)ة(  كمصفي  املغرب  الدا8البيض ء 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731911.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

MAISON SNOW

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE

CONSEIL

ش 8ع موالي الحسن اق مة البردعي 

عم 8ة ب الشقة 8قم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب

MAISON SNOW  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش 8ع موالي الحسن اق مة 

البردعي عم 8ة ب الشقة 8قم 2 - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112137

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. MAISON SNOW

مدير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املهر  ن ت الفنية

النشر و االنت ج املوسيقي.

س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اق مة  الحسن  موالي  ش 8ع  الحرية 

 -  2 8قم  الشقة  ب  عم 8ة  البردعي 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 N’SUNGULA DADJU السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 N’SUNGULA DADJU السيد 
 BOULEVARD  31 عنوانه)ا( 
 RICHARD WALLACE PUTEAUX

92111  - فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 N’SUNGULA DADJU السيد 
 BOULEVARD  31 عنوانه)ا( 
 RICHARD WALLACE PUTEAUX

92111  - فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم -.
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MARRAKECH EXCELLENCE CONSEIL

EASY MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MARRAKECH EXCELLENCE
CONSEIL

ش 8ع موالي الحسن اق مة البردعي 
عم 8ة ب الشقة 8قم 2 الحي 

الشتوي، 41111، مراكش املغرب
EASY MARRAKECH  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي س حة 

الحرية ش 8ع موالي الحسن و ش 8ع 
محمد الخ مس اق مة البردعي م 8ة 

ب شقة 8قم 12  ليز - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113115

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 EASY  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. MARRAKECH
متعهد،   : بإيج ز  الشركة  غرض 
)املع 8ض التج 8ية  وتنظيم األحداث 
الزف ف،  وحفالت   ، واملؤتمرات( 
أعي د امليالد، الخت ن، املعمودية ... ؛

التواصل واإلعالم 
والتجهيزات  املعدات  استئج 8 

الصوتية و الضوئية..
س حة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الحرية ش 8ع موالي الحسن و ش 8ع 
محمد الخ مس اق مة البردعي م 8ة ب 
شقة 8قم 12  ليز - 41111 مراكش 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 51   : البوكيلي   عص م  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد منير البوعن ني :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عص م البوكيلي  عنوانه)ا( 
 41111 ب4  الجديد  املنزل  اق مة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  البوعن ني  منير  السيد 
حي البهجة 8قم 154 41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عص م البوكيلي  عنوانه)ا( 
 41111 ب4  الجديد  املنزل  اق مة 

مراكش املغرب
عنوانه)ا(  البوعن ني  منير  السيد 
حي البهجة 8قم 154 41111 مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم -.
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STE SUD EST GESTION SARL

SAHRAOUI TDM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
8قم 16 العم 8ة 99 ش 8ع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

SAHRAOUI TDM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 
قطع الواد فركلى السفلى - 52611 

تنجداد املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

13619
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAHRAOUI TDM
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 
الوس طة  و  االلي ت  كراء  املتنوعة، 

الع مة.
قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 52611  - قطع الواد فركلى السفلى 

تنجداد املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد امحمد الكلت  :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : بلقسمي  يونس  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الكلت   امحمد  السيد 
ش 8ع الحسن الث ني 8قم 17  52253 

كلميمة املغرب.

عنوانه)ا(  السيد يونس بلقسمي  
8قم 24 حي السع دة  52253 كلميمة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الكلت   امحمد  السيد 

ش 8ع الحسن الث ني 8قم 17 52253 

كلميمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 17 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 216.

91I

STE SUD EST GESTION SARL

STE CHIBRACH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
8قم 16 العم 8ة 99 ش 8ع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 

املغرب

STE CHIBRACH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

ازيلف فركلة السفلى  - 52611 

تنجداد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

13515

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHIBRACH

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة.

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 52611  - السفلى   فركلة  ازيلف 

تنجداد املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 411   : السيد عبد الحق ط ليبي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد محمد اقزيز :  311 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد يونس دا8يج  :  311 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ط ليبي  الحق  عبد  السيد 

 52611 ازيلف  قصر  عنوانه)ا( 

تنجداد املغرب.

عنوانه)ا(  اقزيز  محمد  السيد 

قصر ازيلف 52611 تنجداد املغرب.

عنوانه)ا(  دا8يج   يونس  السيد 

قصر ازيلف  52611 تنجداد املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ط ليبي  الحق  عبد  السيد 

 52611 ازيلف  قصر  عنوانه)ا( 

تنجداد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 113.

99I

STE SUD EST GESTION SARL

WARRAMI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL

8قم 16 العم 8ة 99 ش 8ع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 

املغرب

WARRAMI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

تنغرا1 اسفالت - 52451 الريص ني 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
13621

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WARRAMI
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املتنوعة.
قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تنغرا1 اسفالت - 52451 الريص ني 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : لغري�سي  العربي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد محمد ع بدي :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد العربي لغري�سي عنوانه)ا(   
 52451   161 8قم  املسيرة  تجزئة 

الريص ني املغرب.
عنوانه)ا(  ع بدي  محمد  السيد 
الريص ني   52451 تنغرا1   قصر 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العربي لغري�سي عنوانه)ا(   
 52451  161 8قم  املسيرة  تجزئة 

الريص ني املغرب
عنوانه)ا(  ع بدي  محمد  السيد 
الريص ني   52451 تنغرا1  قصر 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 231.
111I
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BE ADVISORS

 GLOBAL SCIENTIFIK

ATLANTIC S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BE ADVISORS

 Expert Comptable ، 20000،

Casablanca Maroc

 GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC

S.A.R.L شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 BD 264 وعنوان مقره  اإل تم عي

 BRAHIM ROUDANI ROUTE EL

 JADIDA RCE EL WIFAK N 17  - 2

Casablanca M

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 GLOBAL SCIENTIFIK ATLANTIC

.S.A.R.L

 Négoce  : غرض الشركة بإيج ز 

 d’équipements techniques,

 scientifiques, industriels et

.didactiques

 BD 264  : عنوان املقر اال تم عي 

 BRAHIM ROUDANI ROUTE EL

 JADIDA RCE EL WIFAK N 17  - 2

.Casablanca M

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 BOUCHRA JABRANE السيدة 
.Casa 2 Casablanca M )عنوانه)ا

 MZABI IBRAHIM السيد 
.Casa 2 Casablanca M )عنوانه)ا

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

 BOUCHRA JABRANE السيدة 
Casa 2 Casablanca M )عنوانه)ا

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 6249.

111I

األست د منير العزوزي اإلد8ي�سي

محل لبيع التغذية العامة
عقد تسيير حر ألصل تج 8ي )األشخ ص 

الطبيعيون(

عقد تسيير حر ألصل تج 8ي
محل لبيع التغذية الع مة

بمقت�سى عقد موثق مؤ8خ في 25 
فبراير 2121 أعطى السيد)ة(  توفيق  
للبط قة الوطنية  )ة(  ححود الح مل 
ب لسجل  املسجل   LG16117 8قم   
التج 8ي 63422 ب ملحكمة االبتدائية 
لألصل  الحر  التسيير  حق  بتطوان 
ش 8ع  املضيق  ب  الك ئن  التج 8ي 
محمد الخ مس و س حة املضيق 8قم 
9 - 93211 املضيق املغرب للسيد)ة( 
للبط قة  )ة(  املهدي حس ين الح مل 
 1 ملدة    BE417434 الوطنية 8قم   
و   2121 م 18   11 سنة تبتدئ من 
تنتهي في 21 فبراير 2121 مق بل مبلغ 

شهري 23.111  د8هم.

112I

STE SUD EST GESTION SARL

BENIDIREVENTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SUD EST GESTION SARL
8قم 16 العم 8ة 99 ش 8ع موالي 

علي الشريف ، 52111، الرشيدية 
املغرب

BENIDIREVENTS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي قصر 

اوزينة الط و1 - 52451 الريص ني 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

13633

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BENIDIREVENTS

تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخي م  كراء  مختلفة،  من سب ت 

الج هزة و إملخيم املؤقت.

قصر   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الريص ني   52451  - اوزينة الط و1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد محمد ت وشيخت 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : ت وشيخت  السيد صالح 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ت وشيخت  محمد  السيد 

الط و1  اوزينة  قصر  عنوانه)ا( 

52451 الريص ني املغرب.

السيد صالح ت وشيخت عنوانه)ا(  

ا8فود   52211 حي السالم   455 8قم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ت وشيخت  محمد  السيد 

الط و1   اوزينة  قصر  عنوانه)ا( 

52451 الريص ني املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 259.

113I

STREET BUSINESS CENTER

SBJ CAFE
عقد تسيير حر ألصل تج 8ي )األشخ ص 

املعنويون(

عقد تسيير حر ألصل تج 8ي

SBJ CAFE

مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

 SBJ أعطى   2121 فبراير   24 قي 

التج 8ي  ب لسجل  املسجل   CAFE

حق  بمراكش  التج 8ية  ب ملحكمة   1

التسيير الحر لألصل التج 8ي الك ئن 

كليز  الز8قطوني  ش 8ع   55 8قم  ب 

لف ئدة  املغرب  مراكش   41111  -

 3 ملدة   MOHAMED JAOUHARI

و   2121 يونيو   11 تبتدئ من  سنة 

مق بل مبلغ   2123 م ي   31 تنتهي في 

شهري قيمته 55.111 د8هم.

114I

امغ 8 عبد الغ فو8

SEVEN BROTHERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

امغ 8 عبد الغ فو8

ش 8ع الجيش امللكي اق مة النو8 8قم 

1 الط بق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

SEVEN BROTHERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

محمد الخراز زنقة عط 8د 8قم 14 

تطوان - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

26527

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SEVEN :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.BROTHERS

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 14 8قم  عط 8د  زنقة  الخراز  محمد 

تطوان - 93111 تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : السيدة 8حيمو البقطيط 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

 111  : البقطيط  8حيمو  السيدة 

بقيمة 1.111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البقطيط  8حيمو  السيدة 

زنقة  الحبي3  ش 8ع  بل  عنوانه)ا( 

تطوان   93111 تطوان   19 8قم   13

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

التسودالي   خولة  السيدة 

متيوة  الجبهة  مركز  عنوانه)ا( 

شفش ون 91111 شفش ون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1313.

115I

fiduciaire capital orient

MJOUN INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

fiduciaire capital orient

 RUE IBN ROCHD, RESIDENCE

 EL BARAKA, 3 EME ETAGE N° 7

OUJDA ، 60000، oujda maroc

MJOUN INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة أ 

661 ش 8ع البست ن الجزائر و دة - 

61111 و دة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.29395

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقر8 حل  14 فبراير  املؤ8خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

8أسم له   مبلغ    MJOUN INVEST

مقره   وعنوان  د8هم   111.111,11

ش 8ع   661 أ  تجزئة  اإل تم عي 

 61111  - و دة  الجزائر  البست ن 

: عدم تحقق  و دة املغرب نتيجة ل 

هدف الشركة.

و حدد مقر التصفية ب تجزئة أ 

 - ش 8ع البست ن الجزائر و دة   661

61111 و دة املغرب. 

و عين:

و  مجون   السيد)ة(  م ل    

تجزئة  و دة ظهر املحلة   عنوانه)ا( 

 61111  4 8قم  ف3  طريق  الوف ء 

و دة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

: تجزئة أ 661 ش 8ع البست ن الجزائر 

و دة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 767.

116I

CECOGEL / SARL

JOUDY PROJETS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CECOGEL / SARL

 RUE MED ABDOU IMM

 ESSAADA BLOC C 1° ETAGE

 N°1 - OUJDA ، 60000، OUJDA

MAROC

JOUDY PROJETS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي و دة، 21 

زنقة أ15 حي املن 8 زنقة ت زة - 61111 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34121

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.JOUDY PROJETS

مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الد8اس ت ، التحقيق والبحث، 

الهندسة املدنية
التد8ي3 واملس عدة التقنية.

و دة،   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - ت زة  زنقة  املن 8  حي  أ15  زنقة   21

61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : ق سمي  السيد  ه د 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 1111  : ق سمي  السيد  ه د   

بقيمة 111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ق سمي  السيد  ه د 
و دة،حي املن 8 تجزئة الع قل زنقة أ 

15 8قم 21 61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ق سمي  السيد  ه د 
 15 حي املن 8 تجزئة الع قل أ  و دة، 

8قم 8قم 21 61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 764.
117I

MOGADOR CONSULTING

 ECOLE AJIAL MOGADOR
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

MOGADOR CONSULTING
 APPT RDC N° 385 RUE

 KENITRA BORJ 1 ، 44000،
ESSAOUIRA MAROC

 ECOLE AJIAL MOGADOR PRIVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 596 
ش 8ع العقبة التجزئة 5 - 44111 

الصويرة املغرب.
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حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.4675

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2121 تقر8 حل  25 فبراير  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ECOLE AJIAL الوحيد  الشريك 

MOGADOR PRIVE  مبلغ 8أسم له  

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

العقبة  ش 8ع   596 8قم  اإل تم عي 

التجزئة 5 - 44111 الصويرة املغرب 

نتيجة ل : الرفض النه ئي للرخصة.

و حدد مقر التصفية ب 8قم 596 

 44111  -  5 التجزئة  العقبة  ش 8ع 

الصويرة املغرب. 

و عين:
و  اشويكيك  8شيد    السيد)ة( 

 44111 252 تجزئة ازلف   عنوانه)ا( 

)ة(  كمصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
 5 ش 8ع العقبة التجزئة   596 8قم   :

الصويرة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت 8يخ 12 م 18 

2121 تحت 8قم 61.

111I

fidomek

SUPVOLAILLES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidomek

 N A11 ALAMIRA 1 6EME ETAGE

 AVENUE ABOU EL HASSAN

 AL MARINI ، 50000، meknes

maroc

SUPVOLAILLES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 17 
8قم 4417 و ه عرو1  - 51111 

مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

41749

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SUPVOLAILLES

غرض الشركة بإيج ز : املت  رة .
 17 زنقة   : عنوان املقر اال تم عي 
 51111  - و ه عرو1    4417 8قم 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الرحيم ه مي  :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ه مي   الرحيم  عبد  السيد 
 17 عم 8ة  الجزائر  زنقة  عنوانه)ا( 

 51111 مكن 1  ج  م   1 الشقة 

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ه مي   الرحيم  عبد  السيد 
 17 عم 8ة  الجزائر  زنقة  عنوانه)ا( 

 51111 مكن 1  ج  م   1 الشقة 

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   14 بت 8يخ  بمكن 1   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 4515.

119I

ABA GESTION SARLAU

RCA MED

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ABA GESTION SARLAU

 AV MED V 3EME ETG 31

 BUREAU 12 ، 30000، FES

MAROC

RCA MED شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 12 ش 8ع 

صبري بو معة ، الط بق األول شقة 

6 - 21111 الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451651

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RCA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MED

-مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تحصيل الديون

واملم 8سين  العي دات  -مس عدة 

ومنتجي الرع ية مع منظم ت الرع ية 

التأمين  وشرك ت  اال تم عية 

والتب دل.

12 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

صبري بو معة ، الط بق األول شقة 

6 - 21111 الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ماللي عبد الع لي عنوانه)ا( 

 liesbos 275 2134 sj hoofddorp

pays-bas 20000 هولندا هولندا.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ماللي عبد الع لي عنوانه)ا( 

 liesbos 275 2134 sj hoofddorp

pays-bas 20000 هولندا هولندا

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732719.

111I

 BUREAU COMPTABLE ET INVESTISEMENT

BCI CONSULTING

CARAMELIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 BUREAU COMPTABLE

 ET INVESTISEMENT BCI

CONSULTING

 AV ABDELKRIM EL KHATABI

 BAT A 1ER ETAGE N°4 GUELIZ

 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROC

CARAMELIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 8قم 

42  لوازيس طريق ت 8كة - 41111 

مراكش املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.67295

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2119 أكتوبر   24 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

الحسين اوزال  )ة(  تفويت السيد 

 33 أصل  من  ا تم عية  حصة   17

محمد  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

اوزال بت 8يخ 24 أكتوبر 2119.
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الحسين اوزال  )ة(  تفويت السيد 

 33 أصل  من  ا تم عية  حصة   16

حصة لف ئدة  السيد )ة( داني  نسرين 

اوزال بت 8يخ 24 أكتوبر 2119.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112749.

111I

MATEX CONSULTING & SERVICES

 MATEX CONSULTING &
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MATEX CONSULTING &

SERVICES

 RUE IBN HABBOUSS

 N1 GUELIZ ، 40000،

MARRAKECCH MAROC

 Matex Consulting & Services

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

 RUE وعنوان مقره  اإل تم عي

 IBN HABBOUSS N1 GUELIZ

 MARRAKECCH 40000

MARRAKECCH maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113197

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 Matex :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.Consulting & Services

 conseil  : بإيج ز  الشركة  غرض 

.de gestion

 RUE  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 IBN HABBOUSS N1 GUELIZ
 MARRAKECCH 41111

.MARRAKECCH maroc
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 BELRHAZI ADIL السيد 
 AVENUE YACOUB EL عنوانه)ا( 
 MRINI GUELIZ MARRAKECH
.41111 MARRAKECCH MAROC
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 BELRHAZI ADIL السيد 
 AVENUE YACOUB EL عنوانه)ا( 
 MRINI GUELIZ MARRAKECH

41111 MARRAKECCH MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 12653.
112I

aice compta

ALAA TRAVAUX BOIS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

aice compta
 lissasfa 3 bloc d n 199 ، 20190،

casablanca maroc
ALAA TRAVAUX BOIS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 13 أحمد 
املج تي إق مة االل3 الط بق 1 

الشقة 1 حي املع 8يف - 21331 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451165

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   22

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALAA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TRAVAUX BOIS
ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخش3
تصنيع األخش ب ومع لجته .

عنوان املقر اال تم عي : 13 أحمد 
املج تي إق مة االل3 الط بق 1 الشقة 
البيض ء   21331  - املع 8يف  حي   1

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد 8ضوان الدشري 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد 8ضوان الدشري عنوانه)ا( 
حي   15 8قم   32 زنقة   2 الحسنية 

حسني 21331 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 8ضوان الدشري عنوانه)ا( 
حي   15 8قم   32 زنقة   2 الحسنية 

حسني 21331 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732111.

113I

AMC-PLUS CONSULTING

AFRO NEGOCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

AMC-PLUS CONSULTING
 IBN SINA II IMM C4 MG 23
 AVENUE ALAL AL FASSI VN ،

50010، MEKNÈS MAROC

AFRO NEGOCE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي 5  ش 8ع بئر 

انز8ان السع دة - 51171 مكن 1 

املغرب.

تغيير نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.36411

الع م  الجمع  بمقت�سى 

فبراير   11 في  املؤ8خ  اإلستثن ئي 

من  الشركة  نش ط  تغيير  تم   2121

إلى   »DISTRIBUTION DE GAZ«

.»MARCHAND DE GAZ«

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1149.

114I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»CITEFOUTRID«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد8اك خطٍإ

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  استد8اك 

الرسمية

 SOCIETE MAZAGAN

COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods,

El Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

ذات  شركة   »CITEFOUTRID«

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

دوا8  اإل تم عي  مقره   وعنوان   

 24111  - الحوزبة  الغربة،  م عة 

الجديدة املغرب.

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستد8اك   

الرسمية عدد 5612 بت 8يخ 11 م 18 

.2121

 »1293« الشركة   : من  بدال 

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

 »CITEFOUTRID« يقرأ : الشركة

محدودة املسؤولية ذات شريك وحيد

الب قي بدون تغيير.

115I
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الزوين املصطفى

ديور السالم لالستيراد و 

التصدير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

الزوين املصطفى

عم 8ة 9  زنقة بنز8ت شقة 5 الط بق 

3 حمرية ، 51111، مكن 1 املغرب

ديو8 السالم لالستيراد و التصدير 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 141 

زنقة 26 الشطر 3 حي االم ن  - 

51151 مكن 1 املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.37515

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2119 نونبر   21 املؤ8خ في 

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

السالم  ديو8  الوحيد  الشريك  ذات 

لالستيراد و التصدير  مبلغ 8أسم له  

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

اإل تم عي 8قم 141 زنقة 26 الشطر 

3 حي االم ن  - 51151 مكن 1 املغرب 

نتيجة ل : ازمة القط ع و املن فسة.

8قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

141 زنقة 26 الشطر 3 حي االم ن  - 

51151 مكن 1 املغرب. 

و عين:

و  شقرون  لوطفي   السيد)ة( 

فرنس    14111 فرنس   عنوانه)ا( 

فرنس  كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2119 تحت 8قم 5547.

116I

SOCIETE TECHNICAL RESEAU

 SOCIETE TECHNICAL

RESEAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

SOCIETE TECHNICAL RESEAU

11 ش 8ع الز8قطوني  السعيدية ، 

63611، السعيدية املغرب

 SOCIETE TECHNICAL RESEAU

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 ش 8ع 

الز8قطوني - 63611  السعيدية  

املغرب.

تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.2515

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 ين ير   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( هدى   العكيوي  

أصل  من  ا تم عية  حصة   1.111

1.111 حصة لف ئدة  السيد )ة(  فريد 

لحس يني بت 8يخ 13 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   26 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 111/2121.

117I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

YAHYA AL A9AR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING

8قم 1 الط بق 5 الشقة 9 اق مة 

الحرية ش 8ع فلسطين ، 31111، 

ف 1 املغرب

YAHYA AL A9AR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مك ت3 
زين3 الشقة 11 الط بق 3 ش 8ع عبد 
الع لي بن شقرون املدينة الجديدة - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62131

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   22
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 YAHYA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.AL A9AR
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة للبن ء.
مك ت3   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زين3 الشقة 11 الط بق 3 ش 8ع عبد 
 - الع لي بن شقرون املدينة الجديدة 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
العمري  الكريم  عبد  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العمري  الكريم  عبد  السيد 
بنسودة   الوحدة  حي   33 عنوانه)ا( 

31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
العمري  الكريم  عبد  السيد 
بنسودة   الوحدة  حي   33 عنوانه)ا( 

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 715.
111I

zarkal & associés

AIKAD AUTO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

zarkal & associés

131 ش 8ع عبد املومن الط بق 6 8قم 

22 ، 21111، الدا8 البيض ء املغرب

AIKAD AUTO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 14 زنقة 

الفراش ت الوازيس - 11111 الدا8 

البيض ء املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.362213

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   2.511.111«

»2.511.111 د8هم« إلى »5.111.111 

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732672.

119I

mohammed boumzebra

STE 2CH TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

mohammed boumzebra

 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH

 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC

STE 2CH TRAVAUX SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

املسيرة الخضراء الرقم 162 - 

23211 الفقيه بن ص لح املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
4375

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.2CH TRAVAUX SARL
البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
عق 8ي- الع مة-منعش  واالشغ ل 

ت  ر اال8ا�سي.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  162 الرقم  الخضراء  املسيرة 

23211 الفقيه بن ص لح املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 
1.111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : يشه ب  محمد  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 5.111   : السيد دعلوش عثم ن 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  يشه ب  محمد  السيد 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب.
السيد دعلوش عثم ن عنوانه)ا( 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يشه ب  محمد  السيد 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب
السيد دعلوش عثم ن عنوانه)ا( 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
12 م 18 2121 تحت 8قم 51/2121.

121I

ف ييك ش.م.م

EVO PERFORMANCE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ف ييك ش.م.م

8قم 12 ش 8ع الحسن الت ني ف 1. ، 

31111، ف 1 املغرب

EVO PERFORMANCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 

ابن 8شد الط بق األول 8قم 3 ف 1 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62215

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 م 18   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EVO  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PERFORMANCE

 CENTRE  : غرض الشركة بإيج ز 

.D’APPELS TÉLÉPHONIQUES

زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 

ف 1   3 ابن 8شد الط بق األول 8قم 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد فرونسوا نيكوال1 نيوكس 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فرونسوا نيكوال1 نيوكس 

1 حي النسيم  6 بلوك 8قم  عنوانه)ا( 

املسيرة 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد فرونسوا نيكوال1 نيوكس 

1 حي النسيم  6 بلوك 8قم  عنوانه)ا( 

املسيرة 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 159.

121I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

طيروار

شركة التض من

تأسيس شركة مدنية عق 8ية

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية ش 8ع محمد الخ مس و ش 8ع 

ابن كثير

إق مة دو1 م 18 8قم 44 ، 91111،

طنجة املغرب

طيروا8 »شركة مدنية عق 8ية«

وعنوان مقره  اإل تم عي: زاوية 

ش 8ع عبد هللا كنون و زنقة أبي  رير 

الطبري تسنيم بالزا إق مة أ الط بق 1 

مكت3 8قم 1 91111 طنجة املغرب

»تأسيس شركة مدنية عق 8ية«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

2121/11

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تقر8 تأسيس شركة   2121 ين ير   21

مدنية عق 8ية ذات البي ن ت الت لية:

عند  متبوعة  الشركة،  تسمية   -

اإلقتض ء، بمختصر تسميته : طيروا8

كراء  بإيج ز:  الشركة  غرض   -

العق 8ات

زاوية  اال تم عي:  املقر  عنوان   -

ش 8ع عبد هللا كنون و زنقة أبي  رير 

الطبري تسنيم بالزا إق مة أ الط بق 1 

مكت3 8قم 1 91111 طنجة املغرب

أ له   من  تأسست  التي  املدة   -

الشركة )سنة(: 99

الشركة:  8أسم ل  مبلغ   -

6.721.111 د8هم

 1.111 - مبلغ الحصص النقدية: 

د8هم

العينية  الحصص  مبلغ   -

له :  وتقييم  له   مو ز  وصف  مع 

العق 8 عب 8ة عن  د8هم،   6.721.111

متر   275121 أ8ض فالحية مس حته  

مربع تم تقييمه بمبلغ 

 6721111.11 د8هم 

- بي ن ت حول الشرك ء

األشخ ص الطبيعيون: 

املهدي  البشير  ابن  السيد)ة(   -

بصفته)ا( شريك والك ئن عنوانه ب: 

 1 حي النزاهة زنقة الشيخ مي 8ة 8قم 

91111 طنجة املغرب

محمد  بشير  ابن  السيد)ة(   -

بصفته)ا( شريك والك ئن عنوانه ب: 

 1 حي النزاهة زنقة الشيخ مي 8ة 8قم 

91111 طنجة املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن وصف ت الشرك ء أو 

األغي 8 الذين يحق لهم إلزام الشركة 

اتج ه الغير:

األشخ ص الطبيعيون: 

محمد  بشير  ابن  السيد)ة(   -

مسير والك ئن عنوانه ب:  بصفته)ا( 

 1 حي النزاهة زنقة الشيخ مي 8ة 8قم 

91111 طنجة املغرب

التج 8ي  السجل  في  التقييد  تم 

8قم  تحت   2121 فبراير   27 بت 8يخ 

.11/2121

122I
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Aqua neptunus

distri nord ديستري نورد

شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Distri nord

 Avenue moulay ismail

 residence moulay ismail 2 eme

 etage n6 ، 90000، TANGER

maroc

ديستري نو8د distri nord  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي املجمع 

التج 8ي مراكش 8قم 23 زنقة ف 1 

الط بق األ8�سي - 91111 طنجة 

املغرب.

حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.94447

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2121 ين ير   31 املؤ8خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

مبلغ     distri nord نو8د  ديستري 

وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  

التج 8ي  املجمع  اإل تم عي  مقره  

الط بق  زنقة ف 1   23 مراكش 8قم 

املغرب  طنجة   91111  - األ8�سي 

نتيجة ل : عدم تحقيق الهدف الذي 

أنشأت من أ له.

املجمع  التصفية ب  و حدد مقر 

زنقة ف 1   23 التج 8ي مراكش 8قم 

طنجة   91111  - األ8�سي   الط بق 

املغرب. 

و عين:

و  بنجلون  هللا   عبد  السيد)ة( 

 91111 الف ييت    زنقة  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب  كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1315.

123I

garrigues maroc, sarlau

Endesa Genreracion, S.A

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

إغالق فرع ت بع لشركة أ نبية

garrigues maroc, sarlau

 n° 3, Bd. Al Massira Al Khadra,

 Maârif ، 20100، casablanca

maroc

    Endesa Genreracion, S.A

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

 No. 5, :وعنوان مقره  اال تم عي

 - - Av. de la Borbolla, Séville

اشبيلية اسب ني .

»إغالق فرع ت بع لشركة أ نبية«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.349371

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

تقر8   2121 ين ير   17 في  املؤ8خ 

 Endesa لشركة  ت بع  فرع  إغالق 

تسميته      Genreracion, S.A

 Endesa Generacion S.A., société

 unipersonnelle, bureau de

représentation au Maroc والك ئن 

 Twin Center Tour في  عنوانه 

 Ouest, 16ème étage, angle Bd.

Zerktouni  - - اادا8البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732623.

124I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

دوغو1 بالستيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE

زاوية  ش 8ع محمد الخ مس و ش 8ع 

ابن كثير إق مة دو1 م 18 8قم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

دوغو1 بالستيك شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

العزيزية, ش 8ع اململكة العربية 

السعودية الط بق 3 8قم 21  طنجة 

91111 طنجة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114331

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : دوغو1 

بالستيك.

استيراد،   : غرض الشركة بإيج ز 

تصدير و إنت ج البالستيك، النسيج و 

املنتج ت الغذائية 

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

العربية  اململكة  ش 8ع  العزيزية, 

21  طنجة  3 8قم  السعودية الط بق 

91111 طنجة املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : دينيز  السيد سوغوط 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  دينيز  سوغوط  السيد 

8قم  شقة  يجيت  م ه  أكسيمستين 

إسطنبول   34151 إيوبسلط ن   ,27

تركي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  دينيز  سوغوط  السيد 

8قم  شقة  يجيت  م ه  أكسيمستين 

إسطنبول   34151 إيوبسلط ن   ,27

تركي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231746.

125I

دادي واصل

 LA MEDITERRANE DE

CONSTRUCTION
إعالن متعدد القرا8ات

دادي واصل

ش 8ع السلط ن موالي يوسف 

8قم 11 - ص ب 321 ، 32111، 

الحسيمة املغرب

 LA MEDITERRANE DE

CONSTRUCTION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: 21، ش 8ع 

8قم 14 حي م 8موشة - - الحسيمة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.2213

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 24 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
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على  ينص  الذي   :1 8قم  قرا8 
الوحيدة  الشريكة  قر8ت  م يلي: 
ي سمين،  بنته مي  السيدة  للشركة 
للتعريف  الوطنية  للبط قة  الح ملة 
الق نون  بتحيين   ،R142114 8قم 

األس �سي للشركة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
السيدة  تعيين مسير  ديد للشركة، 

الحموتي محجوبة كمسيرة وحيدة .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 37.

126I

ALIMAMA EXPRESS

الي ماما اكسبريس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALIMAMA EXPRESS
 7RUE URUGUAY RDC TANGER،

90000، TANGER MAROC
الي م م  اكسبريس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 7 ش 8ع 
ا8وغواي الط بق السفلي   طنجة  

91111  طنجة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114311
 12 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : الي م م  

اكسبريس.
بإيج ز  الشركة  غرض 
في  والتج 8ة  وتصدير  استيراد    :
الغدائية. املنتو  ت  انواع  كل 

مستحضرالتجميل وغيره   .

ش 8ع   7  : عنوان املقر اال تم عي 

طنجة   السفلي    الط بق  ا8وغواي 

91111  طنجة  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد محسن بولعيش التيج ني :  

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

  : السيد محمد بولعيش التيج ني 

211 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محسن بولعيش التيج ني 

 7 8قم  ا8وغواي  ش 8ع  عنوانه)ا(  

املصلى 91111 طنجة املغرب.

التيج ني  بولعيش  محمد  السيد 

 7 8قم  ا8وغواي  ش 8ع  عنوانه)ا(  

املصلى 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

التيج ني  بولعيش  محمد  السيد 

 7 8قم  ا8وغواي  ش 8ع  عنوانه)ا(  

املصلى 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

.m12212161171 2121 تحت 8قم

127I

TIJANI HARVEST

التيجاني هارفيست
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

TIJANI HARVEST

 RUE URUGUAY RDC 7

 TANGER، 90000، TANGER

MAROC

التيج ني ه 8فيست شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 7 ش 8ع 

ا8وغواي الط بق السفلي  - 91111  

طنجة  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114311

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

التيج ني ه 8فيست.

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

ز8اعة,تربية  فالحية:  شركة 

الفالحي  املوا�سي,االستغالل واالنت ج 

بكل انواعه ,استيراد وتصدير.

ش 8ع   7  : عنوان املقر اال تم عي 

  91111  - ا8وغواي الط بق السفلي  

طنجة  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد  محسن بولعيش التيج ني 

د8هم   111 بقيمة  حصة   111   :

للحصة .

السيد  محمد بولعيش التيج ني :  

211 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  محسن بولعيش التيج ني 

 7 8قم  ا8وغواي  ش 8ع  عنوانه)ا(  

املصلى 91111 طنجة املغرب.

محمد بولعيش التيج ني  السيد  

 7 8قم  ا8وغواي  ش 8ع  عنوانه)ا(  

املصلى 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

التيج ني  بولعيش  محمد  السيد 

 7 8قم  ا8وغواي  ش 8ع  عنوانه)ا(  

املصلى 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

.m12212166261 2121 تحت 8قم

121I

SM PARTNERS

 NATURAIDA

DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

SM PARTNERS

33 مجموعة عرسة لكبير الط بق 

األ8�سيِ  مكت3 بِ 1 إمتداد املع 8يف 

maroc 21111، الدا8 البيض ِء ،

 NATURAIDA DISTRIBUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي 317 ش 8ع 

محمد الخ مس الط بق الس بع 

الرقم  19  - 21311 الدا8البيض ء 

املغرب.

توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.436175

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

- أي نش ط لالستيراد أو التصدير 

البيع  أو  التعبئة  أو  التصنيع  أو 

يتعلق  فيم   التوزيع  أو  ب لجملة 

الكواشف  في   ، الطبية  ب أل هزة 

واملكمالت  املختبرية  التشخيصية 

التجميل  ومستحضرات  الغذائية 

 ، الشخصية  النظ فة  ومنتج ت 

املواد الخ م النشطة واملنشآت ، دون 

، وفًق   أن تكون هذه الق ئمة ش ملة 

للقوانين واللوائح الس 8ية ؛

- الترويج الطبي.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732751.

129I
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الزوين املصطفى

اورومير املغرب

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

الزوين املصطفى

عم 8ة 9  زنقة بنز8ت شقة 5 الط بق 

3 حمرية ، 51111، مكن 1 املغرب

او8ومير املغرب شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 8قم 15 

شطر 3 اق مة الغرفة 1 االسم عيلية 

- 51171 مكن 1 املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.39555

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8   2121 فبراير   14 في  املؤ8خ 

ذات  شركة  املغرب  او8ومير  حل 

8أسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

اق مة   3 شطر   15 8قم  اإل تم عي 

 51171  - االسم عيلية   1 الغرفة 

مكن 1 املغرب نتيجة الزمة القط ع 

و املن فسة.

و عين:

و  السالم  عبد  م يو   السيد)ة( 

حي السالم فيال ايراك ب  عنوانه)ا( 

8قم 21  11111 سال املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 15 وفي 8قم   2121 فبراير   14 بت 8يخ 

شطر 3 اق مة الغرفة 1 االسم عيلية 

- 51171 مكن 1 املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 376.

131I

CCFCHADI

ABY MENUISERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

CCFCHADI

27  ش 8ع عبد هللا بن ي سين الرقم 

1 الط بق 1 ، 21311، الدا8البيض ء 

املغرب

ABY MENUISERIE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 7 

زنقة 8وكروا بلفدير  - 21311 

الدا8البيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.96919

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 19 ين ير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

 21311  - بلفدير   8وكروا  زنقة   7«

الدا8البيض ء املغرب« إلى »11 تجزئة 

مو8يط ني  سيدي البرنو�سي - 21591 

الدا8البيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731714.

131I

FIDUCIAIRE EL IDRISSI KHADIJA

 H2H ALUMINIUM   SARL

AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE EL IDRISSI

KHADIJA

 APPT N°1 IMM F NAJMAT

 JANOUB II EL JADIDA ، 24000،

EL JADIDA MAROC

  H2H ALUMINIUM   SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي   مخزن 67 

تجزئة النخلة  - 24111 الجديدة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

16359

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 H2H  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. ALUMINIUM   SARL AU

أعم ل    : بإيج ز  الشركة  غرض 

نج 8ة األملنيوم 

 أعم ل متنوعة أو بن ء
مخزن     : عنوان املقر اال تم عي 
67 تجزئة النخلة  - 24111 الجديدة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 411.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 4.111   : هبري  هش م  السيد 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هبري  هش م  السيد 

الجديدة   24111 تجزئة امب 8ك    31

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هبري  هش م  السيد 

الجديدة   24111 تجزئة امب 8ك    31

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 26 فبراير 

2121 تحت 8قم 24165.

132I

SPT MAROC

RESET MEDIA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RESET MEDIA

145 ش 8ع محمد الخ مس الط بق 

 Tanger ،91111 ، 21 الرابع شقة

Maroc

RESET MEDIA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 29 ش 8ع 

عمر ابن الع ص الط بق 3 8قم 26 

طنجة - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113711

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 RESET :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.MEDIA

غرض الشركة بإيج ز : املراسالت 

االلكترونية.

29 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
 26 8قم   3 عمر ابن الع ص الط بق 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : الوه بي   يسرى  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة دينة ه 8ون :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة يسرى الوه بي عنوانه)ا( 
زنقة بنقدو8 8قم 23 اصيلة  91151 

اصيلة املغرب.
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عنوانه)ا(  ه 8ون  دينة  السيدة 

تجزئة االسرة املن 8ة قطعة 13 طنجة 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يسرى الوه بي عنوانه)ا( 
زنقة بنقدو8 8قم 23 اصيلة  91151 

اصيلة املغرب

عنوانه)ا(  ه 8ون  دينة  السيدة 

تجزئة االسرة املن 8ة قطعة 13 طنجة 

91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231137.

133I

BDO

RENOVASSUR   رينوفاسير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

BDO

 Boulevard Abdelmoumen , N°

 119, 4ème étage Apt. N°32 ،

20360، CASABLANCA MAROC

RENOVASSUR   8ينوف سير  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 311 ، 
زنقة مصطفى املع ني ، االط بق 1 ،  

- 24111 الدا8 البيض ء املغرب.

وف ة شريك
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.6931

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تم اإلعالم  ين ير   31 املؤ8خ في 

بوف ة الشريك ي منة مربوح و توزيع 

لرسم   
ً
تبع  الو8ثة  على  حصصه 

 2121 ين ير   21 في  املؤ8خ  اإل8اثة 

ب لشكل األتي :

السيد)ة( خديجة الهاللي الهاللي  ،  

19 حصة .

 11   ، الهاللي    ليلى   السيد)ة( 

حصة .

 36   ، الهاللي    محمد   السيد)ة( 

حصة .

 36   ، الهاللي    عمر   السيد)ة( 

حصة .

 36   ، الهاللي    كريم   السيد)ة( 

حصة .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732624.

134I

HIDA SERVICE TAROUDANT

SERIAM WELLS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

SERIAM WELLS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  مركز 

 م عة اوالد برحيل اقليم ت 8ودانت 

حي عين سيدي الشواط ت اوالد 

برحيل  13111 ت 8ودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

6577

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SERIAM WELLS SARL

حفر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والبن ء- املختلفة  االب 8-االشغ ل 

اإلغ ة ومس عدة.

مركز    : اال تم عي  املقر  عنوان 

 م عة اوالد برحيل اقليم ت 8ودانت 

اوالد  الشواط ت  سيدي  عين  حي 

برحيل  13111 ت 8ودانت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : شيركو  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : امزو8و   لحسن  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   شيركو  ابراهيم  السيد 

اوالد برحيل اقليم ت 8ودانت  مركز  

13111 ت 8ودانت املغرب.

عنوانه)ا(  السيد لحسن امزو8و  

 13111 دوا8الجرادات ايكودا8امن به  

ت 8ودانت  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   شيركو  ابراهيم  السيد 

اوالد برحيل اقليم ت 8ودانت  مركز  

13111 ت 8ودانت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  بت 8ودانت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 92.

135I

HIDA SERVICE TAROUDANT

LACORB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT

 BP 979 IMM LAAYADI

 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،

TAROUDANT MAROC

LACORB  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي بلوك 6 
8قم 16 أقنيس ت 8ودانت - 13111 

ت 8ودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

6597

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. LACORB

و  لبن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل املختلفة-التشجير-النج 8ة.

 6 بلوك   : عنوان املقر اال تم عي 

 13111  - أقنيس ت 8ودانت   16 8قم 

ت 8ودانت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

حصة   11   : السيد ايوب هلوي 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هلوي  ايوب  السيد 

الغ ب ت  و  للمي ه  االدا8ي  السكن 

املح يطة ت 8ودانت 13111 ت 8ودانت 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هلوي  ايوب  السيد 

الغ ب ت  و  للمي ه  االدا8ي  السكن 

املح يطة ت 8ودانت 13111 ت 8ودانت 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  بت 8ودانت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 113.

136I



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3631

cedre compta

 PATISSERIE MILLE DELICES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

cedre compta

 rue3 caire ahadaf ، 53100، 79

azrou maroc

 PATISSERIE MILLE DELICES

SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : 8قم 511 

تجزئة عين أغب ل أز8و - 53111 أز8و 

املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.357

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقر8 حل  13 فبراير  املؤ8خ في 

 PATISSERIE MILLE DELICES

املسؤولية  ذات  شركة   SARL

 111.111 8أسم له   مبلغ  املحدودة 

د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

511 تجزئة عين أغب ل أز8و - 53111 

ل-التصفية  نتيجة  املغرب  أز8و 

النه ئية للشركة

غلق الشركة 

تبرئة املصفي

و عين:

السيد)ة( ديدي  موالي ابراهيم و 

عنوانه)ا( 8قم 511 تجزئة عين أغب ل 

أز8و 53111 أز8و املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 8يخ 13 فبراير 2121 وفي 8قم 511 

تجزئة عين أغب ل أز8و - 53111 أز8و 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  ب ز8و   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 357.

137I

rachid

 ste»شركة تكراتي  حديد
»TAGRATI FER

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

rachid
 ETAGE 2 N°2 BLOC 21 HAY

 HASSANI ، 40006، marrakech
maroc

 ste tagrati»شركة تكراتي  حديد
fer« شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 ايت 

بزي  م عة ايت امو8 مراكش 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.»ste tagrati fer»تكراتي  حديد
بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

البن ء .
دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ايت بزي  م عة ايت امو8 مراكش 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : امحمد  تكراتي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد بنشهيد عبد الع لي :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  امحمد  تكراتي  السيد 
طريق اسفي   951 تجزئة املس 8 8قم 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

الع لي  عبد  بنشهيد  السيد 
 25 عم 8ة  سكن  اشراق  عنوانه)ا( 
مراكش  ت منصو8ت   15 الشقة 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امحمد  تكراتي  السيد 
طريق اسفي   951 تجزئة املس 8 8قم 

مراكش 41111 مراكش املغرب
الع لي  عبد  بنشهيد  السيد 
 25 عم 8ة  سكن  اشراق  عنوانه)ا( 
مراكش  ت منصو8ت   15 الشقة 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112657.

131I

مح س3 معتمد : عتيڭي محمد كم ل

CITY PERFECT COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مح س3 معتمد : عتيڭي محمد 
كم ل

8قم 21 زنقة الزي ني شقة 17 عم 8ة 
ودغيري و دة ، 61111، و دة 

املغرب
 CITY PERFECT COMPANY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ظهر املحال 
8قم 151  - 61111 و دة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.33719
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تقر8 حل   2121 ين ير   27 املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 CITY PERFECT الوحيد  الشريك 
8أسم له   مبلغ    COMPANY
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
 -   151 8قم  املحال  ظهر  اإل تم عي 
 : ل  نتيجة  املغرب  و دة   61111

إنخف ض السوق واإلفال1.

و حدد مقر التصفية ب ظهر املحال 
8قم 151  - 61111 و دة املغرب. 

و عين:
السيد)ة( يوسف  زايد و عنوانه)ا( 
و دة   61111   151 ظهر املحال 8قم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 751.

139I

موثق محمد االد8ي�سي

 SOCIETE REDOBAT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

8فع 8أسم ل الشركة

موثق محمد االد8ي�سي
33، ش 8ع الجيش امللكي، اق مة 
االسم علية، تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
 SOCIETE REDOBAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
الدا8البيض ء 8قم 417 - 93111 

تطوان املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.21363

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم   2121 ين ير   29 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   16.111.111«
»111.111 د8هم« إلى »16.111.111 
تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 349.
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MANAGEX

EL WIFAK CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تقليص هدف الشركة

MANAGEX
8قم 35 زنقة الشهداء حي الحسني 

برك ن ، 61311، برك ن املغرب
EL WIFAK CASH  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي 8قم 142 
زنقة املنزل حي العيون - 63311 

برك ن املغرب.
تقليص هدف الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
6561

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2121 تم حذف  17 فبراير  املؤ8خ في 
األنشطة الت لية من نش ط الشركة 

الح لي :
 La participation directe  
 ou indirecte de la société dans
 toutes opérations financières,
 immobilières ou mobilières
 et dans toutes entreprises
 commerciales ou industrielles
 pouvant se rattacher à l’objet
 social ou à tout objet similaire

..ou connexe
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 17/2121.
141I

ف ييك ش.م.م

T.K.J  SISTERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ف ييك ش.م.م
8قم 12 ش 8ع الحسن الت ني ف 1. ، 

31111، ف 1 املغرب
T.K.J  SISTERS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
وديع 8قم 42 طريق موزا8 ف 1 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
61971

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  T.K.J  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SISTERS
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 Importation et distribution
 des produits cosmétiques et

.d’hygiène corporelle
Le négoce de tout genre

تجزئة   : اال تم عي  املقر  .عنوان 
ف 1  موزا8  طريق   42 8قم  وديع 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
1.111 حصة    : السيد عمر نق ز 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 9 عنوانه)ا(  نق ز  عمر  السيد 
 31111 3 م.ج  تجزئة الهواء الجميل 

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 9 عنوانه)ا(  نق ز  عمر  السيد 
 31111 3 م.ج  تجزئة الهواء الجميل 

ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 611.
142I

ديفي اكسبيرتيز

EMERGO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

ديفي اكسبيرتيز

إق مة الي سمين زاوية ش 8ع عمر 

الخي م وزنقة البنفسج عم 8ة 7 

بوسيجو8 ، 21221، الدا8 البيض ء 

املغرب

EMERGO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 14 زنقة 

الكس 8 املع 8يف الدا8 البيض ء - 

21331 الدا8 البيض ء املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.417417

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم   2121 فبراير   24 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

 11.111« من  أي  د8هم«   91.111«

عن  د8هم«   111.111« إلى  د8هم« 

إدم ج احتي طي أو أ8ب ح أو    : طريق 

عالوات إصدا8 في 8أ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732157.

143I

HORICOM

SOCIETE MELH OUMAIMA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE MELH OUMAIMA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  م عة 

املسيرة ايت والل عين عرمة - 

51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49453

 16 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE MELH OUMAIMA

بيع امللح   : غرض الشركة بإيج ز 

ب لجملة.

:  م عة  اال تم عي  املقر  عنوان 

املسيرة ايت والل عين عرمة - 51111 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيدة أميمة الرامي  

8قم 315 الز8هونية توسيع 3 51111 

مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الرامي  املهدي  السيد 

8قم 315 الز8هونية توسيع 3 51111 

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيدة أميمة الرامي  

8قم 315 الز8هونية توسيع 3 51111 

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 945.
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HORICOM

SOCIETE BAB BOUDIR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOCIETE BAB BOUDIR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 412-414 

محل 2 ل/ الز8هونية توسيع 4 

قطعة 3 - 51111 مكن 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.39115

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 19 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

الز8هونية  ل/   2 محل   404-402«

51111 مكن 1   -  3 4 قطعة  توسيع 

تجزئة   461 »8قم  إلى  املغرب« 

 - سيدي سعيد   4 الز8هونية توسيع 

51111 مكن 1  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1157.

145I

ATLANTIC SHOES SARL AU

 SOCIÉTÉ ATLANTIC   

SHOES SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ATLANTIC SHOES SARL AU

ش 8ع يوسف ابن ت شفين الط بق 

الث ني 8قم 3 طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 SOCIÉTÉ ATLANTIC SHOES   

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

يوسف ابن ت شفين الط بق الث ني 
8قم 3 طنجة  طنجة 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114133

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIÉTÉ ATLANTIC SHOES     :

. SARL AU

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير وتصنيع األحذية وغيره  من 

املنتج ت املم ثلة.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الث ني  الط بق  ت شفين  ابن  يوسف 
91111 طنجة  3 طنجة  طنجة  8قم 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

املقراعي  اعزيبو  محمد  السيد 

د8هم   1.111 بقيمة  حصة   111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املقراعي  اعزيبو  محمد  السيد 

احمد  زنقة  الع لية  حي  عنوانه)ا( 

 9111   131 الط ل3 بن سودة 8قم 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املقراعي  اعزيبو  محمد  السيد 

احمد  زنقة  الع لية  حي  عنوانه)ا( 

 91111  131 الط ل3 بن سودة 8قم 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1291.

146I

FIDU.PRO CONSULTING

JACKMAN OPTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

JACKMAN OPTIC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 7 

شطر 6 عم 8ة 3 حي الوالء سيدي 

مومن الدا8البيض ء - 1111 

الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

456713

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.JACKMAN OPTIC

ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

النظ 8ات.

 7 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

سيدي  الوالء  حي   3 عم 8ة   6 شطر 

 1111  - الدا8البيض ء  مومن 

الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الف هيم  السيدة هدى 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 السيدة هدى الف هيم : 111111 

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة هدى الف هيم عنوانه)ا(  

الط بق  زوال  اميل  ش 8ع   119 8قم 

 1111 الدا8البيض ء  بلفدير  السفلي 

الدا8البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اعد و  سن ء  السيدة 

 12 عم 8ة   14 زنقة الو8ود شقة   31

 1111 الدا8البيض ء  الراحة   حي 

الدا8البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

147I

FIDU.PRO CONSULTING

KZA TRANSPORT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

KZA TRANSPORT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي 357 

ش 8ع محمد الخ مس الط بق 11 

مس حة أ/12 الدا8البيض ء - 1111 

الدا8البيض ء .
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تحويل الشكل الق نوني للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحويل   2121 ين ير   27 املؤ8خ في 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731794.

141I

FIDU.PRO CONSULTING

KZA TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

KZA TRANSPORT  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 357 

ش 8ع محمد الخ مس الط بق 11 

مس حة أ/12 الدا8البيض ء - 1111  

الدا8البيض ء  املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 ين ير   27 املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

بنص في حميد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731794.

149I

FIDU.PRO CONSULTING

KZA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

KZA TRANSPORT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 357 

ش 8ع محمد الخ مس الط بق 11 

مس حة أ/12 الدا8البيض ء - 1111  

الدا8البيض ء املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 ين ير   27 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

أمين  ي سين   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   311

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   31.111

حميد  بنص في بت 8يخ 27 ين ير 2121.

8�سى  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

أمين 711 حصة ا تم عية من أصل 

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   71.111

حميد  بنص في بت 8يخ 27 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731794.

151I

FIDU.PRO CONSULTING

GLOBAL OEUVRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

GLOBAL OEUVRE   شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

بسمة عم 8ة 27 الط بق 1  الشقة 

6 عين السبع الدا8البيض ء - 1111 

الدا8البيض ء املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2119 د نبر   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

عدن ن  أمين   )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   51.111

أس مة  ش تي بت 8يخ 11 د نبر 2119.

)ة( ف طمة الزهراء   تفويت السيد 
8اجي 511 حصة ا تم عية من أصل 

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   51.111

أس مة  ش تي بت 8يخ 11 د نبر 2119.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 16 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 726117.

151I

FIDU.PRO CONSULTING

LAZRAK DEVELOPPEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إض فة تسمية تج 8ية أو شع 8 

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

 LAZRAK DEVELOPPEMENT

»شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: الط بق 

األ8�سي ملتقى ش 8ع املدا18 وزنقة 

كتيبة ابن مسليم الدا8البيض ء - 

1111 الدا8البيض ء املغرب.

»إض فة تسمية تج 8ية أو شع 8«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: -.

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تقر8   2119 د نبر   27 في  املؤ8خ 

إض فة شع 8 تج 8ي للشركة وهو:

»DRINKY  HOUSE«

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731793.

152I

FIDU.PRO CONSULTING

KAIZEN DISTRIBUTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

KAIZEN DISTRIBUTEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 

ش 8ع إميل زوال و زنقة غيث ل الط بق 

11 الرقم 29 الدا8البيض ء - 1111 

الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457643

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KAIZEN DISTRIBUTEUR

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة او اإلنش ءات

استراد و تصدير.

ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش 8ع إميل زوال و زنقة غيث ل الط بق 

 1111  - الدا8البيض ء   29 الرقم   11

الدا8البيض ء املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ب لع لية  السيد  واد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 111111  :  السيد  واد ب لع لية 

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ب لع لية  السيد  واد 

اليون ن 1111 اليون ن اليون ن.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ب لع لية  السيد  واد 

اليون ن 1111 اليون ن اليون ن

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

153I

MAGHREB CONSILTING AND TRAINING

 ZODIAC AEROSPACE

MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير تسمية الشركة

 MAGHREB CONSILTING AND

TRAINING

 Angle Avenue Zerktouni ,197

 et Rue Chellah, B 19, 7ème

 Etage - CASABLANCA 197,

 Angle Avenue Zerktouni

 et Rue Chellah, B 19, 7ème

 Etage - CASABLANCA، 20160،

CASABLANCA MAROC

 ZODIAC AEROSPACE MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي 51، 59، 

62، أملجمع ألصن عي عين  هرى، 

مركز عين  هرى، بوخلخ لـ  51، 

59، 62، أملجمع ألصن عي عين 

 هرى، مركز عين  هرى، بوخلخ لـ  

15411 تفلث املغرب.

تغيير تسمية الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

25941
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   2121 فبراير   15 املؤ8خ في 
 ZODIAC« من  الشركة  تسمية 
إلى   »AEROSPACE MAROC
 SAFRAN AEROSYSTEMS«

. »MOROCCO
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لخميس ت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 91.
154I

CAF MAROC

KM FASHION
إعالن متعدد القرا8ات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
KM FASHION »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: تجزئة 

ب لخيري ش 8ع االم 8ات املتحدة 8قم 
25 - 91111 طنجة  املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.67241

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 26 د نبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 8قم  قرا8 
السيد خ لد صديقي  تفويت  م يلي: 
الح مل لبط قة التعريف الوطنية   ،
8قم AB213314 ، املغربي، 51 حصة 
ا تم عية للشركة لف ئدة السيد عبد 
لبط قة  الح مل   الز8والي،  السالم 

.LB21412 التعريف الوطنية 8قم
قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
شيكن ن،  مصطفى  السيد  تفويت 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
51 حصة  ، املغربي،   K195911 8قم 
ا تم عية للشركة لف ئدة السيد عبد 
لبط قة  الح مل   الز8والي،  السالم 

.LB21412 التعريف الوطنية 8قم

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

إلى  ذات مسؤولية محدودة   شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الواحد.

على  ينص  الذي   :4 8قم  قرا8 

خ لد  السيد  استق لة  قبول  م يلي: 

الح مل لبط قة التعريف   ، صديقي 

السيد  و   AB213314 8قم  الوطنية 

لبط قة  الح مل  شيكن ن،  مصطفى 

  K195911 8قم  الوطنية  التعريف 

من منصبهم   كمسيرين للشركة. 

قرا8 8قم 5: الذي ينص على م يلي: 

الز8والي،  السالم  السيد عبد  تعيين 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل  

مسيرا  ديدا     ،LB21412 8قم 

للشركة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

الذي   : املعنية  البنود  8قم  بند 

ينص على م يلي: ب لتعديل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1592.

155I

ISKAMAY

ISKAMAY SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISKAMAY

املح ميد مراكش املح ميد 9، 

41111، مراكش املغرب

ISKAMAY SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مراكش 

محل 8قم 56 الحسنى 1 مح ميد  

مراكش 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113219

 24 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ISKAMAY SARL AU

: مق ول فى  غرض الشركة بإيج ز 

البن ء و التج 8ة.

مراكش   : املقر اال تم عي  عنوان 

مح ميد    1 الحسنى   56 8قم  محل 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

الرحيم  عبد  سغ لف  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحيم  عبد  سغ لف  السيد 

الراحة  تجزئة  عنوانه  عنوانه)ا( 

 41111 117 اسكجو8  مراكش  8قم 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  سغ لف  السيد 

الراحة  تجزئة  عنوانه  عنوانه)ا( 

 41111 117 اسكجو8  مراكش  8قم 

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112747.

156I
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cabinet el kharraz mohamed dia eddine

   TAMUDIMMO INVEST

تموديمو انفست
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

TAMUDIMMO INVEST   تموديمو 

انفست شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

الجيش امللكي سكن الصف  و املروة 

أ8�سي 8قم 1 - 93111 تطوان  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

25195

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

TAMUDIMMO INVEST   تموديمو 

انفست.

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي و السي حي.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الجيش امللكي سكن الصف  و املروة 

أ8�سي 8قم 1 - 93111 تطوان  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : كزن ي   محمد  السيد 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كزن ي  محمد  السيد 

تطوان    93111  3 8قم  بو8سعيد 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كزن ي  محمد  السيد 

تطوان    93111  3 8قم  بو8سعيد 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتطوان  بت 8يخ 23 أكتوبر 

2119 تحت 8قم 6119.

157I

cabinet el kharraz mohamed dia eddine

  ANNAJAH PROMOTION
النجاح بروموسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 cabinet el kharraz mohamed dia

eddine

 résidence al andalus av

 Mohamed yazidi bloc g apt

 4 tetouan ، 93000، tetouan

maroc

  ANNAJAH PROMOTION

النج ح بروموسيون شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

املوحدين 8قم 211 . - 93111 

الفنيدق  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

26495

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ANNAJAH PROMOTION  النج ح 

بروموسيون.

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي والسي حي.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 93111  -  .  211 8قم  املوحدين 

الفنيدق  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

411.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد الحوزي محمد  : 1611,11 

بقيمة 111,11 د8هم.

 1611,11  : السيد الحوزي ن صر 

بقيمة 111,11 د8هم.

السيد الحوزي عبيد  : 1611,11 

بقيمة 111,11 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحوزي محمد  عنوانه)ا( 

8قم  املوحدين  األميرة،ش 8ع  تجزئة 

211 93111 الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا(  ن صر  الحوزي  السيد 

8قم  املوحدين  األميرة،ش 8ع  تجزئة 

211 93111 الفنيدق املغرب.

عنوانه)ا(  السيد الحوزي عبيد  

8قم  املوحدين  األميرة،ش 8ع  تجزئة 

211 93111 الفنيدق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ن صر  الحوزي  السيد 

8قم  املوحدين  األميرة،ش 8ع  تجزئة 

211 93111 الفنيدق املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1216.

151I

garantis conseil

 2Y QUAD TOURS

MARRAKECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

garantis conseil

ابراج الكتبية عم 8ة 8قم 11 شقة 

8قم 15 مح ميد 9 ، 41111، 

مراكش املغرب

 2Y QUAD TOURS MARRAKECH

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 17 زنقة 

سو1 الح 8ة شقة 8قم 15 الط بق 

الث لث - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113173

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 2Y  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.QUAD TOURS MARRAKECH

-كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

 ، كرو1  ك 8ت   ، )كواد  املحرك ت 

س ند بوغي وأي آلة مم ثلة(

- مدير العروض )تنظيم الجوالت(.

زنقة   17  : عنوان املقر اال تم عي 

الط بق   15 سو1 الح 8ة شقة 8قم 

الث لث - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : بلعمرية  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : السيد ي سر علي ش حبي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف بلعمرية عنوانه)ا( 

تجزئة معط  هللا 8قم 1729 املح ميد 

41111 مراكش املغرب.

السيد ي سر علي ش حبي عنوانه)ا( 

سين ء  ابن  العسكري  املستشفى 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف بلعمرية عنوانه)ا( 

تجزئة معط  هللا 8قم 1729 املح ميد 

41111 مراكش املغرب

السيد ي سر علي ش حبي عنوانه)ا( 

سين ء  ابن  العسكري  املستشفى 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112717.

159I

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

JULIA INJAD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RAIS ET ASSOCIES ADVISORS

 RUE MACHRAA BEL KSSIRI

 ATLAS FES ، 30000، FES

MAROC

JULIA INJAD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

156 زنقة أبو زيد الدادو�سي 8قم 9 

املع 8يف - 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451299

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 JULIA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.INJAD

: اإلسع ف  غرض الشركة بإيج ز 

واملس عدة والنقل أموات

8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 9 زنقة أبو زيد الدادو�سي 8قم   156

البيض ء  الدا8   21111  - املع 8يف 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة  8براك خلود :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : ايم ن  البراهمي  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة  8براك خلود عنوانه)ا( 33 

زنقة ف تح بن حق ن الطبق السفلي 

البيض ء  الدا8   21111 البلدية  

املغرب.

السيدة البراهمي ايم ن عنوانه)ا( 

 3 2 عم 8ة  اق مة دي 8 الس ملية م 1 

8قم 9 21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة البراهمي ايم ن عنوانه)ا( 

 3 2 عم 8ة  اق مة دي 8 الس ملية م 1 

8قم 9 21111 الدا8 البيض ء املغرب

السيدة  8براك خلود عنوانه)ا( 33 

زنقة ف تح بن حق ن الطبق السفلي 

البلدية  21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 6729.

161I

fidact

ZAKICOM   TOURS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidact

8قم 22 بلوك E حي السالم ، 

14211، سيدي سلم ن املغرب

ZAKICOM   TOURS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 

التج 8ي 8قم B5 إق مة ي سين ش 8ع 

الز8قطوني الزنقة 17 الحي الجديد - 

1611 سيدي ق سم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

21357

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   24

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ZAKICOM   TOURS

نقل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

األشخ ص

- نقل البض ئع لحس ب الغير

- األشغ ل املختلفة.

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة ي سين ش 8ع   B5 التج 8ي 8قم 

الز8قطوني الزنقة 17 الحي الجديد - 

1611 سيدي ق سم املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد  زكري ء الصحراوي   :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : السيد عبد هللا النعي�سي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصحراوي   زكري ء  السيد 

  11 8قم   13 حي ب م بلوك  عنوانه)ا( 

14211 سيدي سليم ن املغرب.

النعي�سي  هللا  عبد  السيد 

عنوانه)ا( دوا8 أوالد منصو8 القصبية 

14211 سيدي سليم ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصحراوي  زكري ء  السيد 

 11 8قم   13 حي ب م بلوك  عنوانه)ا( 

14211 سيدي سليم ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

فبراير 2121 تحت 8قم 116/2121.

161I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE SOMA.TS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

STE SOMA.TS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 16 

حي املسيرة السفلى - 54111 خنيفرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2111 شتنبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOMA.TS

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة، مستغل غ بوي، مف وضة.
 16 زنقة   : عنوان املقر اال تم عي 

حي املسيرة السفلى - 54111 خنيفرة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : أيوب  بوقسيم  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أيوب  بوقسيم  السيد 
  16 11 8قم  حي املسيرة السفلى زنقة 

54111 خنيفرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أيوب  بوقسيم  السيد 
  16 11 8قم  حي املسيرة السفلى زنقة 

54111 خنيفرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخنيفرة  بت 8يخ 12 أكتوبر 

2111 تحت 8قم 793.

162I

CAF MAROC

SH LOGISTICS SOLUTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

 SH LOGISTICS SOLUTIONS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة واد 
زيز 8قم 21 اق مة ك سطي  الط بق 
الث ني 8قم 11 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114539

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SH  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LOGISTICS SOLUTIONS
النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الوطني و الدولي للبض ئع.
زنقة واد   : عنوان املقر اال تم عي 
الط بق  ك سطي   اق مة   21 8قم  زيز 
طنجة   91111  -  11 8قم  الث ني 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيدة بشرى املرابط 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة بشرى املرابط عنوانه)ا( 
 43 8قم   121 زنقة  الب لية  طنجة 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بشرى املرابط عنوانه)ا( 
 43 8قم   121 زنقة  الب لية  طنجة 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231966.

163I

FIDU.PRO CONSULTING

TALENT 361
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDU.PRO CONSULTING

ملتقى ش 8ع اميل زوال و زنقة غيثل 

الط بق11 8قم 29  الدا8 البيض ء ، 

1، الدا8 البيض ء املغرب

TALENT 361 شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 

ش 8ع إميل زوال و زنقة غيث ل الط بق 

11 الرقم 29 الدا8البيض ء - 1111 

الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457641

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 361  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TALENT

مجلس    : بإيج ز  غرض الشركة 

اإلدا8ة.

ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش 8ع إميل زوال و زنقة غيث ل الط بق 

 1111  - الدا8البيض ء   29 الرقم   11

الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد عبد هللا أويد8ي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 السيد عبد هللا أويد8ي : 111111 

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا أويد8ي عنوانه)ا(  

 23 14 أ 8قم  حي موالي 8شيد عم 8ة 

1111 الدا8البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا أويد8ي عنوانه)ا( 

 23 14 أ 8قم  حي موالي 8شيد عم 8ة 

1111 الدا8البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

164I

fiduciaire al hayat

VIGOTECH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fiduciaire al hayat

 av Tchaikovski residence joba

 B N° 7 Tanger ، 90000، tanger

maroc

VIGOTECH شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 5 ش 8ع 

يوسف ابن ت شفين الط بق 2 8قم 

3 - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114355

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VIGOTECH
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غرض الشركة بإيج ز :  بيع أ زاء 

قط ع السي 8ات.

ش 8ع   5  : عنوان املقر اال تم عي 

يوسف ابن ت شفين الط بق 2 8قم 3 

- 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد بن أط ع هللا  واد :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 السيد بن أط ع هللا  واد : 1111 

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

هللا  واد  أط ع  بن  السيد 

عنوانه)ا( ك زا كرين ت ون إلو 21 فيال 

4 املدينة الخضراء بوسكو8ة 27112 

الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

هللا  واد  أط ع  بن  السيد 

عنوانه)ا( ك زا كرين ت ون إلو 21 فيال 

4 املدينة الخضراء بوسكو8ة 27112 

الدا8 البيض ء املغرب

م لك  هللا  أط ع  بن  السيد 

إسم عيل  موالي  ش 8ع  عنوانه)ا( 

زنقة اكسي 1 عم 8ة عمران الط بق 

6 8قم 21 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114355.

165I

CABINET ASOFI

TOUIJAR›S CREATIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

TOUIJAR›S CREATIONS شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

السواني ش 8ع أطلس زنقة 117 - 

91111 طنجة  املغرب.

حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.11751

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8   2119 د نبر   27 في  املؤ8خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 TOUIJAR’S الوحيد  الشريك  ذات 

8أسم له   مبلغ    CREATIONS

مقره   وعنوان  د8هم   11.111

اإل تم عي حي السواني ش 8ع أطلس 

املغرب  طنجة    91111  -  117 زنقة 

نتيجة ل : غي ب النش ط.

حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 -  117 زنقة  أطلس  ش 8ع  السواني 

91111 طنجة  املغرب. 

و عين:

نو8 و عنوانه)ا(  ن دية   السيد)ة( 

 91111 ألي ن  واد  طريفة  فندق 

)ة(  كمصفي  املغرب  القصرالصغير 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231341.

166I

FIDUCIAIRE MOUANI

STE CIME TRADIV

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOUANI

 24BD ZERKTOUNI 1ER ETAGE

 APPT N° 02 HAY ENNAJAH ،

54000، KHENIFRA MAROC

STE CIME TRADIV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 N° 13 وعنوان مقره  اإل تم عي

 QU BELKHIRI AV AICHA AL

 MOUSSAFIR ETAGE 01 - 90060

TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

96947

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CIME TRADIV

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز

 DIVERS / PLANTATION /

.NEGOCE

 N° 13  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 QU BELKHIRI AV AICHA AL

 MOUSSAFIR ETAGE 01 - 90060

.TANGER MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 EN NASERY السيد 
حصة   ABDELMAJID :  1.000

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 EN NASERY السيد 
 RUE 11 عنوانه)ا(   ABDELMAJID
 N°25 HAY ENNAJAH 54000

.KHENIFRA MAROC
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 EN NASERY السيد 
 RUE 11 عنوانه)ا(   ABDELMAJID
 N°25 HAY ENNAJAH 54000

KHENIFRA MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
أبريل   16 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 222945.
167I

ECOCOMPTA

LUXI CAR SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 316
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
LUXI CAR SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي  ميلة 

1 زنقة 11 8قم 79 ٬ الدا8 الٌبض ء - 
21111  البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.363925
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2116 تقر8 حل  31 د نبر  املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
8أسم له   مبلغ    LUXI CAR SARL
مقره   وعنوان  د8هم   611.111
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اإل تم عي  ميلة 1 زنقة 11 8قم 79 

البيض ء    21111  - الٌبض ء  الدا8   ٬

املغرب نتيجة ل : حل الشركة.

التصفية ب  ميلة  مقر  و حدد 
 - الدا8 الٌبض ء   ٬  79 8قم   11 زنقة   1

21111  البيض ء املغرب. 

و عين:

و  الشليح  ايوب   السيد)ة( 

النو8  حي  عثم ن  سيدي  عنوانه)ا( 

عبد  ش 8ع   19 8قم   1 مجموعة 

البيض ء   21111 الق د8 الصحراوي  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2117 تحت 8قم 11653111.

161I

CABINET BEN MOKHTAR

KYYO ARCHITECTURE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BEN MOKHTAR

 RUE IMAM ASSILI RESIDENCE

TAKAFOUL N°15 1 ETG

TANGER MAROC ،91121 ، 

كييو أ8شيتكتو8 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي 113 مركز 

إنري  ش 8ع ولي العهد الط بق األ8�سي 

املكت3 8قم 13 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

97161

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الق نون  إعداد  تم   2119 أبريل   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية :

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

كييو   : تسميته   بمختصر  االقتض ء 
أ8شيتكتو8

اإلنج ز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ملهنة املهند1  املشترك بين الشرك ء 

و  التشريع ت  إط 8  في  املعم 8ي 

القوانين املعمول به .

املتعلقة  األعم ل  انج ز  ميع 

تخطيط  املعم 8ي:  املهند1  بمهنة 

الطبيعية؛  املن ظر  هندسة  املدن؛ 

التصميم الداخلي و استش 8ات البن ء 
... التخطيط الحضري 

عنوان املقر اال تم عي : 113 مركز 

إنري  ش 8ع ولي العهد الط بق األ8�سي 

طنجة   91111  -  13 8قم  املكت3 

املغرب

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة

 111.111 د8هم مقسم ك لت لي : : 

مبلغ 8أسم ل الشركة

د8هم   111 بقيمة  حصة   511

للحصة السيدة الش هد الوزاني ام 

كلثوم :

السيدة التفرسيتي ز8ويال ي سمين 

د8هم   111 بقيمة  حصة   511  :

للحصة

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

وصف ت ومواطن الشرك ء:

السيدة الش هد الوزاني ام كلثوم 

الجبل  الق ديرية   22 فيال  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب 

ز8ويال  التفرسيتي  السيدة 
ي سمين عنوانه)ا( زنقة أدولفو فيسير 

ك ليفو8ني  91111 طنجة املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الش هد الوزاني ام كلثوم 

الجبل  الق ديرية   22 فيال  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب 

ز8ويال  التفرسيتي  السيدة 
ي سمين عنوانه)ا( زنقة أدولفو فيسير 

ك ليفو8ني  91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أبريل   22 بت 8يخ  بطنجة  التج 8ية 

2119 تحت 8قم 223175

169I

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL EL BOUGHAZ

SARL

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL

EL BOUGHAZ SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL EL

BOUGHAZ SARL

 Complexe Hassani 3, bloc

 Nakhil n° 20 Gzenaya ، 90000،

TANGER MAROC

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL

EL BOUGHAZ SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 

 Complexe Hassani 3, bloc

 Nakhil n° 20 Gzenaya  TANGER

90000 TANGER Maroc

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114313

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 EQUIPEMENT INDUSTRIEL EL

.BOUGHAZ SARL

 Location, : غرض الشركة بإيج ز

 vente et maintenance des engins

.de construction

 : اال تم عي  املقر  عنوان 

 Complexe Hassani 3, bloc

 Nakhil n° 20 Gzenaya  TANGER

.90000 TANGER Maroc

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  AYOUB EL KHAIBER : السيد 

511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

 MJID EL AYADI :  500 السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد MJID EL AYADI عنوانه)ا( 

 Hey Essefah Chouikrech

 Gzenaya, Tanger 90000

.TANGER MAROC

 AYOUB EL KHAIBER السيد 

 Lot Karima 2 n° 60, عنوانه)ا( 

.Tanger 90000 TANGER MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد MJID EL AYADI عنوانه)ا( 

 Hey Essefah Chouikrech

 Gzenaya, Tanger. 90000

TANGER MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231732.

171I

fiding sarl

ARBAT MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

fiding sarl

 IMM 25 APPT 6 AVENUE

 ENNASSER MEKNES ، 50000،

MEKNES MAROC

ARBAT MAROC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 19 

8قم 31 مكر8 التقدم  - 51111 

مكن 1 املغرب.
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8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.33229

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم   2117 نونبر   17 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

»311.111 د8هم« أي من »311.111 

عن  د8هم«   611.111« إلى  د8هم« 

ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدا8 و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   11 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2111 تحت 8قم 172.

171I

nador conseil sarl au

 CENTRE EUROPEEN

 DE RADIOLOGIE  ET

D’IMAGERIE MEDICALE
إعالن متعدد القرا8ات

nador conseil sarl au

 res gourougou b1 av des far ،

62000، nador maroc

 CENTRE EUROPEEN DE

 RADIOLOGIE  ET D’IMAGERIE

MEDICALE   »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: ش 8ع 

محمد الز8قطوني اق مة م 8تشيك  

الط بق الرابع 8قم 19 - 62111 

الن ظو8 املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

. 17527

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 24 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :  1 8قم  قرا8 

ميمون  قيشوح  السيد  ب ع  م يلي: 

511 حصة من حصصه في الشركة 

للسيدة سكوم ابتس م

قرا8 8قم 2 : الذي ينص على م يلي: 
اقرا8 بيع الحصص اال تم عية

قرا8 8قم 3 : الذي ينص على م يلي: 
تعيين السيدة ابتس م سكوم مسيرة 

 ديدة للشركة 
قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
الى  للشركة  اال تم عي  املقر  تحويل 
 34 ايلو  املط 8  حي  الت لي:  العنوان 

املحل 8قم 11 طريق تويمة  الن ظو8
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
ذات  شركة  من  الشركة  تحويل 
مسؤولية محدودة بشريك وحيد الى 

شركة ذات مسؤولية محدودة 
بند 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
عنوان الشركة الح لي هو: حي املط 8 
طريق تويمة    11 املحل 8قم   34 ايلو 

الن ظو8
الذي ينص على   :  7 و   6 بند 8قم 
 111.111 الشركة  8اسم ل  م يلي: 
حصة    1111 ل  مقسم  د8هم  الف 
د8هم ا تم عية منه    111 من قيمة 
511 حصة للسيد ميمون قيشوح و 

511 حصة للسيدة ابتس م سكوم
على  ينص  الذي   :  13 8قم  بند 
تسير الشركة من قبل السيد  م يلي: 
ابتس م  السيدة  و  قيشوح  ميمون 

سكوم 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 12 م 18 

2121 تحت 8قم 293.
172I

 CABINET DE GESTION ET RÉVISION

COMPTABLE

POWER MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

POWER MED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 212 ش 8ع 
عبد املومن 8قم 5 الدا8 البيض ء - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

446199

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد

POWER MED تسمية الشركة        

غرض الشركة بإيج ز : بيع وشراء 

 ميع املعدات الطبية

وتج 8ة  وشراء  وتصدير  استيراد 

تسويق   ، توزيع   ، والتجزئة  الجملة 

املنتج ت أو األنشطة املرتبطة بشكل 

مب شر أو غير مب شر بهدف الشركة

عنوان املقر اال تم عي : 212 ش 8ع 

 - البيض ء  الدا8   5 8قم  املومن  عبد 

21111 الدا8 البيض ء املغرب

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة 

 11.111 الشركة:  8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي

حصة   111  : بنحي  نبيل  السيد 

بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء 

د8ب  عنوانه  بنحي  نبيل  السيد 

غلف ش 8ع 45 8قم 17 21111 الدا8 

البيض ء 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة

د8ب  عنوانه  بنحي   نبيل  السيد 

غلف ش 8ع 45 8قم 17 21111 الدا8 

البيض ء املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 23 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 717771

173I

FIDUCOMPTA

ILTORKYA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCOMPTA

الرقم 13  ش 8ع الحرية مكت3 11 

املدينة الجديدة   اسفي ، 46111، 

اسفي املغرب

ILTORKYA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الرقم 

16 زنقة الو8ود حي السالم اسفي 

46111  اسفي املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

7961

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2116 شتنبر   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ILTORKYA

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

- PEINTURE INDUSTRIELLE

 PEINTURE DE BÂTIMENT ET

-DÉCORATION

 TRAVAUX DE

.-CONSTRUCTION

الرقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

اسفي  السالم  حي  الو8ود  زنقة   16

46111  اسفي املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : ايوب  الصنه جي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الصنه جي ايوب عنوانه)ا( 

اسفي   46111 اسفي  ايير  مركز 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الصنه جي ايوب عنوانه)ا( 

مركز ايير اسفي 46111 اسفي املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   29 بت 8يخ  االبتدائية بآسفي  

2116 تحت 8قم 2112.

174I

Cabinet Comptable Marzofid

 SOCIETE SOULATRAV SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid

 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51

 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA

 SOCIETE SOULATRAV SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة ٱبن 

ع ئشة إق مة ثم نية نخالت الط بق 

الخ مس الشقة 8قم51   ليز - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113153

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE SOULATRAV SARL AU

شركة   •  : بإيج ز  غرض الشركة 

أعم ل البن ء املختلفة ،

• البن ء واألشغ ل الع مة »الصرف 

والطرق  والجسو8  والطرق  الصحي 

والتنمية ... إلخ ،

• الهندسة املدنية وأعم ل الطرق 

 ، املعدات  واستئج 8   ، والنقل   ،

واستغالل املح  ر ،.

عنوان املقر اال تم عي : زنقة ٱبن 

ع ئشة إق مة ثم نية نخالت الط بق 

 - 8قم51   ليز  الشقة  الخ مس 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

سعيد  ن يت  سليم ن  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

سعيد  ن يت  سليم ن  السيد 

ايت  تمسية  بوزوغ  دوا8  عنوانه)ا( 

ملول 16151 ايت ملول املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

سعيد  ن يت  سليم ن  السيد 

ايت  تمسية  بوزوغ  دوا8  عنوانه)ا( 

ملول 16151 ايت ملول املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112697.

175I

ETABBAA LAHCEN

ZAID SAKANE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ETABBAA LAHCEN

 RUE 8 N°41 LOT 98

 LOTISSEMENT SAAD

 BERRECHID RUE 8 N°41

 LOT 98 LOTISSEMENT

 SAAD BERRECHID، 26100،

BERRECHID MAROC

ZAID SAKANE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 61 ش 8ع 

اللة الي قوت زاوية مصطفى املع ني 

8قم 39 الط بق االول الدا8البيض ء - 

21111  الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451353

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZAID  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SAKANE

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي.

61 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

اللة الي قوت زاوية مصطفى املع ني 

8قم 39 الط بق االول الدا8البيض ء - 

21111  الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : امليلودي  زايد  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  امليلودي  زايد  السيد 
41 حي الراحة برشيد 26111 برشيد 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  امليلودي  زايد  السيد 
41 حي الراحة برشيد 26111 برشيد 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 6756.

176I

STE LEPASAMER SARL

ONE BUSINESS HOLDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE ONE BUSINESS HOLDING
SARL au

ش 8ع عمر بن الخط ب عم 8ة م 1 
ب لوم 1 2 ط بق  3 8قم 77 ، 

91111، طنجة املغرب
 ONE BUSINESS HOLDING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع عمر 
بن الخط ب   عم 8ة م 1 ب لوم 21  

ط بق 3 8قم 77 - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114455

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   363(

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ONE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BUSINESS HOLDING

غرض الشركة بإيج ز : • 

تصميم  و  تركي3  تصدير  استيراد 

 ميع أنواع اللواح ت

تصنيع  مبيع ت،  بيع،  شراء،   •

أث ث الشوا8ع

• خدمة التأشير األ8�سي

• صن عة األقف ل والتركي3

• تأ ير شب ك التذاكر واملبيع ت

• إغالق موقع البن ء

عنوان املقر اال تم عي : ش 8ع عمر 

بن الخط ب   عم 8ة م 1 ب لوم 21  

طنجة   91111  -  77 8قم   3 ط بق 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد او وب  حفيظ          :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حفيظ           او وب   السيد 

 92111 5  ش 8ع فوغيت   عنوانه)ا( 

كلي�سي فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حفيظ           او وب   السيد 

 92111 5  ش 8ع فوغيت   عنوانه)ا( 

كلي�سي فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231114.

177I

expertiz partners

IK EQUIPEMENT

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

expertiz partners

املكت3 8قم 2 الك ئن ب لط بق االول 

للعم 8ة الك ئنة بطريق بيوكرى ايت 

ملول ، 11111، ايت ملول املغرب

IK EQUIPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 2 

شقة 8قم 3 ش 8ع الخنس ء مدينة 

الداخلة أغ دير املغرب - 11111 

أغ دير املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

42621

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 IK  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EQUIPEMENT

غرض الشركة بإيج ز :   - استيراد  

تصدير و بيع شراء املعدات.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

3 ش 8ع الخنس ء مدينة  2 شقة 8قم 

 11111  - املغرب  أغ دير  الداخلة 

أغ دير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد هش م قيوح  :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : السيد عبدالغ ني اد8ي�سي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  قيوح   هش م  السيد 

 1164 8قم  الكبرى  النهضة  تجزئة 

ت يمة  اوالد   13351 ت يمة  اوالد 

املغرب.

اد8ي�سي  عبدالغ ني  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة النهضة الكبرى 8قم 

1111 اوالد ت يمة 13351 اوالد ت يمة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قيوح   هش م  السيد 

 1164 8قم  الكبرى  النهضة  تجزئة 

اوالد ت يمة 13351 اوالد ت يمة املغرب

اد8ي�سي  عبدالغ ني  السيد 

عنوانه)ا( تجزئة النهضة الكبرى 8قم 

1111 اوالد ت يمة 13351 اوالد ت يمة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  ب ك دير   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 19771.

171I

BOUCHAHMA HICHAM

UVERO SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BOUCHAHMA HICHAM

 LOT AZZOUZIA IMM 1281

 APT 7 LOT AZZOUZIA

 IMM 1281 APT 7، 40000،

MARRAKECH maroc

UVERO SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دك ن 2 

حي ازلي الجنوبي 8قم 17 مراكش . 

41151 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.UVERO SERVICES

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

. TRAVAUX DIVERS

 2 دك ن   : عنوان املقر اال تم عي 

 . مراكش   17 8قم  الجنوبي  ازلي  حي 

41151 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : هند  دهم تي  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة دهم تي هند عنوانه)ا( حي 

مراكش    17 الجنوبي 8قم  ازيكي ازلي  

41151 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة دهم تي هند عنوانه)ا( حي 

مراكش    17 الجنوبي 8قم  ازيكي ازلي  

41151 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112641.

179I
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AKHAWAYN PRINT

AKHAWAYN PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 AKHAWAYN PRINT

زنقة الرشيدية 8قم 131 حي خط 
الرملة العيون 71111 العيون

شركة ذات مسؤلية محدودة

ذات الشريك الوحيد وعنوان 

مقره  اإل تم عي - زنقة الرشيدية 
8قم 131 حي خط الرملة العيون 

71111 العيون

تأسيس ذات شركة مسؤلية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 8قم 

التقييد في السجل التج 8ي : 31451 

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   19

مسؤلية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية: 

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤلية 

الوحيد. تسمية الشركة متبوعة

عند اإلقتض ء بمختصر تسميته  

AKHAWAYN PRINT :

: مطبعة و  غرض الشركة بإيج ز 

مركز للنسخ

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

حي خط الرملة   131 الرشيدية 8قم 
العيون 71111 العيون

املدة التي تأسست

من أ له  الشركة : 99 سنة . 

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة: 

د8هم، مقسم ك لت لي: السيد : حسن 

 111 بقيمة  حصة   1111 خليفة 

د8هم للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

السيد   : الشرك ء  ومواطن  وصف ت 

حسن خليفة 

الخضراء  املسيرة  ش 8ع  عنوانه 

 4 زنقة سيدي احمد العرو�سي 8قم 

كلميم املغرب

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

السيد  الشركة:  مسيري  ومواطن 

حسن خليفة  

الخضراء  املسيرة  ش 8ع  عنوانه 

 4 زنقة سيدي احمد العرو�سي 8قم 

كلميم املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   13 بت 8يخ  ب لعيون  االبتدائية 

2121 تحت 8قم 97/2121.

111I

CABINET ASOFI

SAMARTGE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET ASOFI

 5AV DE LA MARCHE VERTE RES

 ASSAFIR BLOC B N°7 TANGER،

90000، TANGER MAROC

SAMARTGE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

مسن نة ش 8ع موالي 8شيد إق مة 

التولي3 1 ط بق 2 8قم 14 - 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114519

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAMARTGE

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.PROMOTION IMMOBILIERE

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة  8شيد  موالي  ش 8ع  مسن نة 
التولي3 1 ط بق 2 8قم 14 - 91111 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : املتيوي  8شيد  السيد 

حصة بقيمة 11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  املتيوي  8شيد  السيد 

حي مسن نة ش 8ع موالي 8شيد إق مة 
 91111  14 8قم   2 ط بق   1 التولي3 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 8شيد املتيوي عنوانه)ا( ا8ع 

موالي 8شيد إق مة التولي3 1 ط بق 2 
8قم 14 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1761.

111I

STE FINANCIAL CONSULT

STE DFALETEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FINANCIAL CONSULT

ش 8ع محمد الخ مس عم 8ة 

الب 8ودي الط بق 3 الشقة 8قم 21 ، 

24111، الجديدة املغرب

STE DFALETEC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مركز 
8ي ض 61 زاوية ش 8ع اللة ي قوت 

ومصطفى املع ني 8قم 69 الط بق 2  

- 21611 الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

391993

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2117 د نبر   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DFALETEC

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

التركيب ت الكهرب ئية.

مركز   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ي قوت  اللة  ش 8ع  زاوية   61 8ي ض 

ومصطفى املع ني 8قم 69 الط بق 2  - 

21611 الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

51 حصة    : السيد ب ملوك احمد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

51 حصة    : السيد ح جي محمد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  احمد  ب ملوك  السيد 

 1 عم 8ة  الجديدة  وسط  تجزئة 

الشقة 11 24141 الجديدة  املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  ح جي  السيد 

الدف لي  عين  قي دة  اكتير  اوالد  دوا8 

ق سم   سيدي   16111 امللحة   رف 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  ب ملوك  السيد 

 1 عم 8ة  الجديدة  وسط  تجزئة 

الشقة 11 24141 الجديدة  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2111 تحت 8قم 11653612.

112I
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SUD EST CONSEIL

L’ART MUTUEL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

SUD EST CONSEIL

 Immeuble Dahir B, Apt 16,

 Bd Hassan II,  Hay Hassani ،

40130، Marrakech maroc

L’ART MUTUEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 8قم 

62 الشقة 1 تجزئة البركة املح ميد   

- 41161 مراكش املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 L’ART  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.MUTUEL

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تثبيت اللوح ت اإلشه 8ية.

عنوان املقر اال تم عي : عم 8ة 8قم 

62 الشقة 1 تجزئة البركة املح ميد   - 

41161 مراكش املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : كريم  بيوض  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كريم  بيوض  السيد 

اسكجو8 تجزئة البركة عم 8ة 8قم 62 

الشقة 1 41161 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كريم  بيوض  السيد 

اسكجو8 تجزئة البركة عم 8ة 8قم 62 

الشقة 1 41161 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112723.

113I

ATLAS MAKINA GRUP

MAGU SULTAN KEBAP

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MAGU SULTAN KEBAP

199, زاوية زنقة نو8م ندي و ش 8ع 

أنف  - الدا8 البيض ء .، 21111، 

الدا8البيض ء املغرب

MAGU SULTAN KEBAP  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 199, زاوية 

زنقة نو8م ندي و ش 8ع أنف  - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.419463

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 ين ير   17 املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

سلشوك    GORGULU غو8غولو 

SELCUK كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732217.

114I

ALTA CONSULTING

EL AROUSSI IMMO SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

ALTA CONSULTING

111 ش 8ع موالي سليم ن الط بق 

الت لت 8قم 16 ، 91111، طنجة 

املغرب

 EL AROUSSI IMMO SARL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : ش 8ع 

الحسن الش دلي اق مة لق ء الط بق 

االول 8قم 559 - 91111 طنجة 

املغرب.

قفل التصفية
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.41111

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2111 تقر8  16 من يوليوز  املؤ8خ في 

 EL AROUSSI IMMO SARL حل 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

8أسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقره   وعنوان  د8هم   11.111

الش دلي  الحسن  ش 8ع  اإل تم عي 

 -  559 الط بق االول 8قم  اق مة لق ء 

طنجة املغرب نتيجة لفشل   91111

في املشروع.

و عين:

السيد)ة( مقدم فيصل  العرو�سي 

 25 و عنوانه)ا( ش 8ع ام م مسلم حي 
طنجة   91111 حي ني  عين   41 8قم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

بت 8يخ 31 من غشت 2111 وفي ش 8ع 

الط بق  الحسن الش دلي اق مة لق ء 

طنجة   91111  -  559 8قم  االول 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

من   16 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

د نبر 2111 تحت 8قم 3124.

115I

شيفيرد

شيفيرد

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

شيفيرد

ش 8ع اد8يس األول إق مة طنجة 

اوفيس سنتر ط بق 7 8قم 75، 

91111، طنجة املغرب

شيفيرد شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

اد8يس األول اق مة أوفيس سنتر, 

ط بق 7 8قم 75 - 91111 طنجة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

99733

بمقت�سى  عقد عرفي مؤ8خ في 24 

الق نون  تم إعداد   2119 يونيو  من 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : شيفيرد.

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

*االستش 8ة في اإلعالمي ت واإلنترنت، 

هندسة

األنظمة املعلوم تية، تثبيت وإدا8ة

الشبك ت، إدم ج وتطوير

التطبيق ت، هندسة البرمجي ت.

التقنية،  املت بعة  *التد8ي3، 

الدعم
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البنية  تدبير  الخ 8جي،  التقني 
أسم ء  وتسيير  *إنش ء  التحتية. 
الحم ية  االستض فة،  النط ق ت، 
ملواقع  البحث  محرك ت  وتحسين 
أو  كراء  إدا8ة،  تثبيت/  اإلنترنت. 
استخدام الخوادم.*األنشطة األخرى 
واألنترنت.  ب إلعالمي ت  املرتبطة 
واإلعالن  اإللكتروني  *التسويق 
اإللكترونية  التج 8ة  األنترنت،  في 
االنتس ب،  اإللكتروني،  والبيع 
املتعددة.  والوس ئط  اإلعالم  وس ئل 
أو  االختب 8  األنترنت،  عبر  *التد8ي3 
*االشتراك  األنترنت.  عبر  االمتح ن 
األ نبية،  املنشو8ات  في  اإللكتروني 
*الكراء  األنترنت.  في  والبالغ  اإلعالن 
املتخصصة.  لإلتص الت  اإللكتروني 
في  واالستش 8ة  اإلعالن  *اإلشه 8، 
النيون،  وس ئل اإلعالم، املنشو8ات، 
املعلوم ت املكتوبة  تنظيم األحداث، 
اللوح ت  البصري،  والسمعي 
التصوير،  واإلشه 8ية،  اإلعالنية 
الطبع الرقمي، كل األنشطة املرتبطة 
أعاله.  اال تم عية  ب ألهداف 
*املف وضة، الشراء، البيع، املش 8كة، 
التوزيع،  والتصدير،  االستيراد 
السمسرة في كل  التكليف،  التمثيل، 
الوي3،  ب إلعالم،  املرتبطة  األنشطة 
اإللكترونية.  واأل هزة  األنترنت 
الشراء،  التحصيل،  *الد8اسة، 
البيع،  االستغالل،  التب دل،  التخلي، 
امللكية املحولة واالمتي ز لكل براءات 
التراخيص،  الشواهد،  االختراع، 
للحس ب  والعالم ت  العملي ت 
خ 8ج  أو  داخل  للشركة  الحصري 

املغرب.
طريق  عن  املص لح  *اكتس ب 
االندم ج،  الحصص،  مس همة 
املش 8كة، اكتت ب األسهم، الحصص 

أو االلتزام ت، أو أي
وسيلة أخرى مش بهة في أي مق ولة 
خ 8 ه.  أو  املغرب  داخل  شركة  أو 
األنشطة  ع مة،  ميع  وبصفة 
امل لية،  الصن عية،  التج 8ية، 
املرتبطة  املنقولة  غير  أو  املنقولة 
مب شرا أو غير مب شر ب ألهداف أعاله، 

أو بهدف خدمة تطوير الشركة.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
سنتر,  أوفيس  اق مة  األول  اد8يس 
طنجة   91111  -  75 8قم   7 ط بق 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد الع قل السعدي  :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد الع قل السعدي  عنوانه)ا( 
 21913 أ،   3  6 ك لي الن يس نين 8قم 

91111 مد8يد اسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الع قل السعدي  عنوانه)ا( 
  21913 أ،   3  6 ك لي الن يس نين 8قم 

91111 مد8يد اسب ني 
السيد محمد اعمروش  عنوانه)ا( 
حي النزاهة زنقة ابن الخطي3 8قم 15 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
من   31 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

غشت 2119 تحت 8قم 225761.

116I

CABINET AIT BELHOUCINE

FBI-IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE
 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3
 AMERCHICH MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC
FBI-IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 

 RESIDENCE ESPACE GUELIZ,
 ANGLE RUE MOHAMED

 BEQAL ET RUE RAHAL BEN
 AHMED, A39 MARRAKECH. -

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112159

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

FBI-  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IMMO

 :  : بإيج ز  الشركة  غرض 

 ETUDE DE DEVELOPPEMENT

 DES PROJETS ET

 EXPERTISE; ORIENTATION

 D’INVESTISSEMENT ET

 PROTOCOLE DES PROJETS;

 CONSEIL ET CONSULTING

 FINANCIER )CREDIT(;

 FORMATION ET BREVETAGE

 IMMOBILIER; CENTRE

..D’APPEL

 : اال تم عي  املقر  عنوان 

 RESIDENCE ESPACE GUELIZ,

 ANGLE RUE MOHAMED BEQAL

 ET RUE RAHAL BEN AHMED,

 A39 MARRAKECH. - 40000

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : االز8ق  عم د  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  االز8ق  عم د  السيد 

قط ع 25 تجزئة 8ي ض االطر 8قم 26 

الرب ط    11111 حي الري ض الرب ط  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  االز8ق  عم د  السيد 

قط ع 25 تجزئة 8ي ض االطر 8قم 26 

الرب ط    11111 حي الري ض الرب ط  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112417.

117I

CABINET AIT BELHOUCINE

EMMA’S OILS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CABINET AIT BELHOUCINE

 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF 3

 AMERCHICH MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

EMMA’S OILS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

 LOT 211 وعنوان مقره  اإل تم عي

 MHAMID C MARRAKECH -

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112927

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EMMA’S OILS
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 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 EXPORT; PRODUIT DE
 TERROIR; PRODUITS DE
 BEAUTE; COSMITIQUE;
 LES APPELLATIONS

.  .COMMERCIALES
 211  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 LOT MHAMID C MARRAKECH

40000 - مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : الواحد  السيد 8شيد ايت عبد 
111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الواحد  عبد  ايت  8شيد  السيد 
اق مة دي 8 الخير بلوك   24 عنوانه)ا( 
 41111 مراكش   بويزك 8ن  تجزئة  أ 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الواحد  عبد  ايت  8شيد  السيد 
اق مة دي 8 الخير بلوك   24 عنوانه)ا( 
 41111 مراكش   بويزك 8ن  تجزئة  أ 

مراكش البلد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112411.

111I

OREA

LAIVI MARKET
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OREA
RES M ، 20000، CASA MAROC

LAIVI MARKET شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 15 ش 8ع 
االبط ل, شقة 8قم 4 أكدال الرب ط - 

11191 الرب ط املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
143337

 24 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LAIVI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MARKET
مطعم,   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ممون حفالت, و منظم استقب الت.
15 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
االبط ل, شقة 8قم 4 أكدال الرب ط - 

11191 الرب ط املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيدة ليلى السبيطي :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد بيسنتي شو8دا ألبينطوزا :  
51 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ليلى السبيطي عنوانه)ا( 
 2 حي النهضة  تجزئة الهن ء   47 فيال 

11211 الرب ط املغرب.
السيد بيسنتي شو8دا ألبينطوزا 
ف لنسي   بينيكسيدا  عنوانه)ا( 

46293 ف لنسي  اسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ليلى السبيطي عنوانه)ا( 
 2 حي النهضة  تجزئة الهن ء   47 فيال 

11211 الرب ط املغرب
السيد بيسنتي شو8دا ألبينطوزا 
ف لنسي   بينيكسيدا  عنوانه)ا( 

46293 ف لنسي  اسب ني 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 11167.

119I

مـكـتـ3 الـمحـ سـبـة و الـخـبـرة  حـمـداوي يـحـيـى

CHANAZ TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مـكـتـ3 الـمحـ سـبـة و الـخـبـرة  

حـمـداوي يـحـيـى

11 شـ 8ع بـو8 سـعـيـد I11 شـ 8ع بـو8 

OUJDA MAROC ،61111 ،سـعـيـد

CHANAZ TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 16 فيالج 

النصر طريق العونية - 61111 

و دة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31491

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8   2111 م 18   19 في  املؤ8خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

 CHANAZ الوحيد  الشريك  ذات 

TRAVAUX  مبلغ 8أسم له  111.111 

 16 اإل تم عي  د8هم وعنوان مقره  

فيالج النصر طريق العونية - 61111 

و دة املغرب نتيجة ل : تحصيل عجز 

يفوق ثالث أ8ب ع 8أسم ل الشركة.

و حدد مقر التصفية ب 16 فيالج 

النصر طريق العونية - 61111 و دة 

املغرب. 

و عين:

و  الو8داني  شهين ز   السيد)ة( 

الخ مس  محمد  ش 8ع  عنوانه)ا( 

تجزئة الي تني زنقة ادا8 8قم 7 61111 

و دة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أبريل   16 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2111 تحت 8قم 492.

191I

karama conseil

STE TARGET KPI SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil

8قم 33 الشقة 8قم 1 زنقة اس مة 

ابن زيد ش 8ع الجيش امللكي ف 1 

8قم 33 الشقة 8قم 1 زنقة اس مة 

ابن زيد ش 8ع الجيش امللكي ف 1، 

31111، ف 1 املغرب

STE TARGET KPI SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 72 ش 8ع 

الز8قطوني و ش 8ع السالوي الط بق 

الرابع الشقة32 ف 1 - 31111 

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TARGET KPI SARL

مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االتص ل املشغل.

72 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

الز8قطوني و ش 8ع السالوي الط بق 

الرابع الشقة32 ف 1 - 31111 ف 1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

171 حصة    : السيد عم د ش مي 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 171   : 8بيع  دحم ن  بن  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
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السيد الطي3 بدوي :  331 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد فوزي اوفقير :  331 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ش مي  عم د  السيد 
ف 1 31111 ف 1 املغرب.

السيد بن دحم ن 8بيع عنوانه)ا( 
ف 1 31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  بدوي  الطي3  السيد 
ف 1 31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  اوفقير  فوزي  السيد 
ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ش مي  عم د  السيد 
ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 769/2121.

191I

مدينة فن

مدينة فن
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مدينة فن
حي أو8نجين  زنقة 11 8قم 12 ط بولة 

تطوان ، 9311، تطوان املغرب
مدينة فن شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

أو8نجين  زنقة 11 8قم 12 ط بولة 
تطوان - 93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
26513

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مدينة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

فن.

تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفنية واملهر  ن ت،  وإدا8ة املش 8يع 

والخدم ت  السي حي  التنشيط 

اإلشه 8ية.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ط بولة   12 8قم   11 زنقة  أو8نجين  

تطوان - 93111 تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8ض  الدغمومي عنوانه)ا( 

ط بولة أ8ض بنكيران 8قم 14 تطوان 

93111 تطوان املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 8ض  الدغمومي عنوانه)ا( 

ط بولة أ8ض بنكيران 8قم 14 تطوان 

93111 تطوان املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم -.

192I

SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET FORMATION

 ESSALMI EZZAHRAOUI
TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 SOCIETE FIDUCIAIRE AUDIT ET

FORMATION

 COMPLEXE MLY ISMAIL IMM

 6 APP9 ، 50000، MEKNES

MAROC

 ESSALMI EZZAHRAOUI TRAV

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 1 زنقة 

3 ش 8ع بئر انز8ان  - 51111 مكن 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49465

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ESSALMI EZZAHRAOUI TRAV

اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 
العق 8ي

أشغ ل مختلفة .
 1 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 51111  - انز8ان   بئر  ش 8ع   3 زنقة 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 333   : الزهراوي  السيد يوسف 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 333   : الس لمي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : الس لمي  اللطيف  عبد  السيد 

334 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف الزهراوي عنوانه)ا( 
8قم 1 زنقة 3 ش 8ع بئر انز8ان  51111 

مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الس لمي  احمد  السيد 
مكن 1   51111   1 النسيم   9 8قم 

املغرب.

الس لمي  اللطيف  عبد  السيد 
و ه   4665 8قم   36 زنقة  عنوانه)ا( 

عرو1 51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف الزهراوي عنوانه)ا( 
8قم 1 زنقة 3 ش 8ع بئر انز8ان  51111 

مكن 1 املغرب

عنوانه)ا(  الس لمي  احمد  السيد 
مكن 1   51111   1 النسيم   9 8قم 

املغرب

الس لمي  اللطيف  عبد  السيد 
و ه   4665 8قم   36 زنقة  عنوانه)ا( 

عرو1 51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 951.

193I

MOUSSAOUI HAJJI

MARRUECOS AVENTURAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

MOUSSAOUI HAJJI

 RUE 08 N°07 NOUVELLE CITE

 ERFOUD ، 52200، ERFOUD

MAROC

 MARRUECOS AVENTURAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : قصر 

اهبيب ت عرب الصب ح زيز ص ب 

291 ا8فود - 52211 ا8فود املغرب.

قفل التصفية
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.9427

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2119 نونبر   19 املؤ8خ في 

 MARRUECOS AVENTURAS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

8أسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

عرب  اهبيب ت  قصر  اإل تم عي 

 - ا8فود   291 ب  ص  زيز  الصب ح 

52211 ا8فود املغرب نتيجة الزمة في 

القط ع.
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و عين:
و  عي دي  يوسف   السيد)ة( 
اسم عيل  موالي  ش 8ع  عنوانه)ا( 
ا8فود 52111 ا8فود املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
قصر  وفي   2119 نونبر   19 بت 8يخ 
ب  ص  زيز  الصب ح  عرب  اهبيب ت 

291 ا8فود - 52211 ا8فود املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 116/2121.

194I

RSM Morocco

ERYD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

RSM Morocco
65 ش 8ع الكو8نيش اق مة اليخت 

بن ية أ ̵   21111 ̵   الدا8 البيض ء ، 
21111، الدا8 البيض ء املغرب
ERYD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 16-11 حي 
زي ت د8ب بنسودة ف 1 املدينة  - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62135
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
.ERYD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

غرض الشركة بإيج ز :  
املب شرة  غير  أو  املب شرة  املش 8كة 
 ، لألغلبية أو األقلية بجميع أشك له  
وفي  ميع الشرك ت بأي شكل ق نوني 

وفي  ميع القط ع ت ؛
اإلدا8ة النشيطة ملش 8ك ته  ؛

صن عي  نش ط  أي  وتطوير  إدا8ة 

أو تج 8ي خ ص به  الستكم ل إدا8ة 

املمتلك ت ؛

وإدا8ة  األسهم  وتفويت  إدا8ة 

املح فظ

شراء أو بيع أو تب دل  ميع األو8اق 

امل لية والحقوق اال تم عية ؛

وااالستش 8ة  املس عدة  تقديم 

من  واملمتلك ت  الت بعة  للشرك ت 

خالل تقديم الخدم ت ؛

البحث وتطوير التآز8 بين الشرك ت 

الت بعة للمجموعة واملس هم ت

 16-18  : اال تم عي  املقر  عنوان 

حي زي ت د8ب بنسودة ف 1 املدينة  - 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد 8�سى سريل فصيح :  6.111 

حصة بقيمة 11 د8هم للحصة .

فصيح  سلين  ي سمين  السيدة 

د8هم   11 بقيمة  حصة   3.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

فصيح  سريل  8�سى  السيد 
الفلكي  8ي ن  ابو  زنقة   34 عنوانه)ا( 

الدا8  امينة   فيال  السفلي  الط بق 

البيض ء  الدا8   21371 البيض ء  

املغرب.

فصيح  سلين  ي سمين  السيدة 

 1 الشقة  الت زي  بالد   21 عنوانه)ا( 

الط بق 4 ف 1 31121 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

فصيح  سلين  ي سمين  السيدة 

 1 الشقة  الت زي  بالد   21 عنوانه)ا( 

الط بق 4 ف 1 31121 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم -.

195I

DELLAS-COMPTA

CARGO SAILING LOGISTIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

DELLAS-COMPTA

 B ، 39،ش 8ع لال الي قوت ط5 شقة

21111، الدا8 البيض ء املغرب

 CARGO SAILING LOGISTIC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11، ش 8ع 

موالي سليم ن، بيزنس سنتر عطية 

هللا مكت3 8قم 6. - 21511 الدا8 

البيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.293237

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

املؤ8خ في 11 د نبر 2119 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

بيزنس  موالي سليم ن،  ش 8ع   ،11«

 -  .6 8قم  مكت3  هللا  عطية  سنتر 

إلى  املغرب«  البيض ء  الدا8   21511
لي  اق مة  ب عمران،  ايت  زنقة   ،1«

 - 211 2 مكت3  شومپ د8ج أ، ط بق 

21311 الدا8 البيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732111.

196I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ENT MARBELLAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

ENT MARBELLAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع عمر 

املخت 8 8قم 62 العيون  - 71111 

العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
31151

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ENT  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MARBELLAL
صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتوزيع وتج 8ة الرخ م بجميع انواعه 

- أشغ ل البن ء املتعددة ..
عنوان املقر اال تم عي : ش 8ع عمر 
 71111  - العيون    62 8قم  املخت 8 

العيون  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد سيدي بالل  :  711 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 311   : ز8ك ن   عبد هللا  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  بالل   سيدي  السيد 
 11 8قم  مكن 1  زنقة  السع دة  حي 

العيون  71111 العيون  املغرب .
السيد عبد هللا ز8ك ن  عنوانه)ا( 
حي موالي 8شيد الشطر األول بلوك 
العيون    71111 العيون    15 11 8قم 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بالل   سيدي  السيد 
 11 8قم  مكن 1  زنقة  السع دة  حي 

العيون  71111 العيون  املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
26 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 526.

197I
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fidact

LABO PHOTO BEHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidact
8قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سلم ن املغرب

LABO PHOTO BEHT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 
بلوك 19 حي السالم ش 8ع محمد 
الحنص لي - 14211 سيديسليم ن 

املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.937

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
األشه3  طه  )ة(  السيد  تفويت 
111 حصة ا تم عية من أصل 111 
حصة لف ئدة  السيد )ة( مينة  دي 

بت 8يخ 21 فبراير 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 25 

فبراير 2121 تحت 8قم 26/2121.
191I

fidact

LABO PHOTO BEHT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

fidact
8قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سلم ن املغرب

LABO PHOTO BEHT شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي 11 
بلوك 19 حي السالم ش 8ع محمد 

الحنص لي - 14211 سيدي سلم ني .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.937

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 21 فبراير 2121 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 25 

فبراير 2121 تحت 8قم 26/2121.

199I

BUSINESS CENTER.COM

DIYAH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM

ش 8ع عبد املومن 8قم 236 إق مة 

ف 1 الط بق الث ني 8قم 6 ، 21391، 

الدا8البيض ء املغرب

DIYAH  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

عبد املومن, 8قم 236,  اق مة ف1 , 

الط بق الث ني, 8قم 6 - 21391 الدا8 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451721

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DIYAH :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

من الشركة ، في املغرب والخ 8ج:

منتج ت  وتصنيع  تسويق   •

التجميل.
العطو8  منتج ت  وتصنيع  بيع   •

والتجميل ؛

املنتج ت  وتسويق  توزيع   •

الجم لية واإلكسسوا8ات املوضة ؛

• توزيع وتسويق منتج ت النظ فة 

والصي نة.

• استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق 
األ هزة واملواد الجم لية والتجميلية 

واملواد االستهالكية ؛
وتوزيع  وبيع  وتصدير  استيراد   •

املنتج ت الطبية وشبه الطبية ؛
تنظيم أي حدث ع م أو خ ص   •
والحفالت  العروض  مثل  نق بي  أو 
واالتف قي ت  واألحزاب  املوسيقية 

والندوات ؛
واستئج 8  ميع  وبيع  شراء   •

املعدات املتعلقة بتنظيم األحداث ؛
املنتج ت  وتصدير  استيراد   •

الغذائية ؛
• تسويق وبيع املنتج ت الغذائية 

؛• تج 8ة املنتج ت الغذائية ؛
العملي ت  ،  ميع  ع م  بشكل 
املتعلقة بقط ع املنتج ت الغذائية ؛

في  الخدم ت  توفير  ميع   •
املج الت املذكو8ة أعاله ؛

السلع  وتصدير  ميع  استيراد   •
واملنتج ت والخدم ت ؛

• التج 8ة الع مة.
والخدم ت  النقل  إدا8ة   •

اللو ستية ؛
في  ميع  الشركة  مش 8كة   •
الشرك ت أو الشرك ت التي تم إنش ؤه  
والتي يمكن   ، أو التي سيتم إنش ؤه  
مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل  8بطه  
بك ئن الشركة أو بأي ك ئن ت مم ثلة 
ال سيم  الشرك ت أو   ، أو ذات صلة 
الشرك ت التي من املحتمل أن يسهم 
هدفه  في تحقيق غرض الشركة ، بأي 
شرك ت  بم  في ذلك إنش ء   ، وسيلة 
وعملي ت   ، واملس هم ت   ،  ديدة 

الدمج أو املش 8يع املشتركة.
وبشكل ع م ، فإن  ميع العملي ت 
أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج 8ية 
بشكل  تتعلق  العق 8ية  أو  املنقولة 
مب شر أو غير مب شر بأي من األشي ء 
املذكو8ة أعاله ، أو بأي أشي ء مم ثلة 
أو ذات صلة ، ومن املحتمل أن تعزز 

تطوير الشركة..
عنوان املقر اال تم عي : ش 8ع عبد 
املومن, 8قم 236,  اق مة ف1 , الط بق 
الث ني, 8قم 6 - 21391 الدا8 البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 Amara FOFANA :  280 السيد

حصة بقيمة 21.111 د8هم للحصة .

 195   : مكليس  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 19.511 د8هم للحصة .

195 حصة    : السيد عدن ن عمر 

بقيمة 19.511 د8هم للحصة .

 Fatoumata CAMARA السيدة 

د8هم   5.111 بقيمة  حصة   :  50

للحصة .

حصة   211   : السيد ايوب فتيح 

بقيمة 21.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Amara FOFANA السيد 

عنوانه)ا( الدا8 البيض ء 21111 الدا8 

البيض ء غيني .

عنوانه)ا(  فتيح  ايوب  السيد 

عثم ن  سيدي  هريرة  ابي  ش 8ع   41

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

السيد يوسف مكليس عنوانه)ا( 

8قم   1 عم 8ة  اق مة الفضل م 41 

41 عين السبع 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

السيد عدن ن عمر عنوانه)ا( 226 

ش 8ع م لك ابن انس تجزئة الري ض 2  

54351 ميدلت املغرب.

 Fatoumata CAMARA السيدة 

عنوانه)ا( الدا8 البيض ء 21111 الدا8 

البيض ء غيني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Fatoumata CAMARA السيدة 

عنوانه)ا( الدا8 البيض ء 21111 الدا8 

البيض ء غيني 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732127.

211I
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YATEK AUDIT & CONSEIL SARL AU

1 ر باتي مود
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 YATEK AUDIT & CONSEIL SARL
AU

 IMMEUBLE 104 N° 3
 LOTISSEMENT IGUIDER
 2 ROUIDATE ، 40000،
MARRAKECH MAROC

1 8 ب تي مود شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مس كنة 
في تجزئة أغيد8 2 الرويض ت عم 8ة 
114 8قم 3 - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113151

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 8  1  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ب تي مود.
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

أعم ل الز  ج واألملنيوم
استيراد.

مس كنة   : عنوان املقر اال تم عي 
الرويض ت عم 8ة   2 في تجزئة أغيد8 
114 8قم 3 - 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد املجدوبي يونس 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املجدوبي يونس عنوانه)ا(  

 16 8قم  اسيف  البوعمرية  تجزئة 

مراكش 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املجدوبي يونس عنوانه)ا(  

 16 8قم  اسيف  البوعمرية  تجزئة 

مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112611.

211I

OUATTOU MOHAMMED YASSINE

GRUPO JUPAMAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 OUATTOU MOHAMMED

YASSINE

 El jabha ouatania 17 , Etage 2 ،

911111، طنجة املغرب

GRUPO JUPAMAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE وعنوان مقره  اإل تم عي

 28 KHALID IBN OUALID 1 ER

 ETAGE N 1  - 90000 TANGER

MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114293

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GRUPO JUPAMAR

خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

سي حية.

 RUE  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 21 KHALID IBN OUALID 1 ER

 ETAGE N 1  - 90000 TANGER

.MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد خوان م 8تينيز دي ك سطية 

مونوز :  51 حصة بقيمة 111 د8هم 

للحصة .

س نشيس  ب تريسي   السيدة 

كيخون :  51 حصة بقيمة 111 د8هم 

للحصة .

 السيد خوان م 8تينيز دي ك سطية 

مونوز : 51 بقيمة 111 د8هم.

س نشيس  ب تريسي   السيدة 

كيخون : 51 بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد خوان م 8تينيز دي ك سطية 

ش 8ع بوبلدو8ا دي  مونوز عنوانه)ا( 

ف ل مد8يد 21137 مد8يد اسب ني .

س نشيس  ب تريسي   السيدة 

ش 8ع بوبلدو8ا دي  كخون عنوانه)ا( 

ف ل مد8يد 21137 مد8يد اسب ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد خوان م 8تينيز دي ك سطية 

ش 8ع بوبلدو8ا دي  مونوز عنوانه)ا( 

ف ل مد8يد 21137 مد8يد اسب ني 

س نشيس  ب تريسي   السيدة 

ش 8ع بوبلدو8ا دي  كخون عنوانه)ا( 

ف ل مد8يد 21137 مد8يد اسب ني 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231726.

212I

STE BUR TRAITEMENT COMPTABLE SARL

 STE POUSSI-RONDI DES
VOLAILLES  SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 STE BUR TRAITEMENT
COMPTABLE SARL

 HAY AIT AZZA TARGUISTA AL
 HOCIEMA، 92500، TARGUIST

MAROC
 STE POUSSI-RONDI DES

VOLAILLES  SARL  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 
الصليع  الجم عة القروية لسوق 
القديم قي دة عين الحصن -والية 
تطوان -تطوان  تطوان  93111 

تطوان  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

26615
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 STE POUSSI-RONDI DES

. VOLAILLES  SARL
تقوم   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  الدوا ن  تربية  ب شغ ل  الشركة 
الحرف  و  ميع  الفالحية  االشغ ل 

املرتبطة به  ..
دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
لسوق  القروية  الجم عة  الصليع  
-والية  الحصن  عين  قي دة  القديم 
 93111 تطوان   -تطوان   تطوان 

تطوان  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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 611   : الرندي   سعيد  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 411   : ح دق   ع ئشة  السيدة 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد سعيد الرندي  
 13 8قم  السالم  تجزئة  القالليين 

-تطوان  93111 تطوان  املغرب.
السيدة ع ئشة  ح دق  عنوانه)ا( 
القالليين تجزئة 8ي ض  السالم  8قم 
13 -تطوان  93111 تطوان  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد سعيد الرندي  
 13 8قم  السالم  تجزئة  القالليين 

-تطوان  93111 تطوان  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 131/21.

213I

ائتم نية الراحة

احمد لغليمي سكن
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ائتم نية الراحة
41 ش 8ع محمد الخ مس تجزئة 
الص في برشيد برشيد، 26111، 

MAROC برشيد
احمد لغليمي سكن  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 226 

ش 8ع مكة حي تسير 1  - 26111 
برشيد املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
13447

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
احمد   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

لغليمي سكن .
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي .
عنوان املقر اال تم عي : 8قم 226 
 26111  -   1 تسير  حي  مكة  ش 8ع 

برشيد املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 911   : محمد  الغليمي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيدة دي ني زهيرة :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  الغليمي  السيد 
26111 برشيد  3 م 18   36 تع ونية 

املغرب.
عنوانه)ا(  زهيرة  دي ني  السيدة 
26111 برشيد  3 م 18   36 تع ونية 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  الغليمي  السيد 
26111 برشيد  3 م 18   36 تع ونية 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت 8قم 151.
214I

MOHAMED SAFRIOUI

INVENTORIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
INVENTORIS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي غ ندي 

مول ش 8ع غ ندي عم 8ة 9 الط بق 2  

- 21211 الدا8 البيض ء  املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.211169

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 فبراير   15 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
»311.111 د8هم« أي من »311.111 
عن  د8هم«   611.111« إلى  د8هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731641.

215I

MOHAMED SAFRIOUI

STARTI
إعالن متعدد القرا8ات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
STARTI »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: زنقة 

حسن كريط عك شة 3 تجزئة 8قم 
4 - - الدا8 البيض ء  املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.91617

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 25 د نبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
2511 حصة للسيد طي3 الهزاز  بيع 
بنعمو8  فيصل  السيدين  لف ئدة 
حصة   1251 بقد8  بنعمو8  وهش م 

لكل واحد منهم 
على  ينص  الذي   :2 8قم  قرا8 
الهزاز  طي3  السيد  إستق لة  م يلي: 
القيطوني  االد8ي�سي  خ لد  والسيد 
تعيين  و  كمتصرفين  منصبهم   من 
هش م  و  بنعمو8  فيصل  السيدين 

بنعمو8 كمتصرفين.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي: 

الت لي  الشكل  على  الحصص  توزيع 

 : السيد خ لد االد8ي�سي القيطوني   :

2511 حصة السيد فيصل بنعمو8: 

حصة السيد هش م بنعمو8:   1251

1251 حصة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731437.

216I

cabinet idrissi

STE DAIMLER
إعالن متعدد القرا8ات

cabinet idrissi

 rue abdelkrim benjelloun ، 13

30000، fes maroc

STE DAIMLER »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: عم 8ة 13 

شقة 14 واد زحون  - - ف 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.33147

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 13 أكتوبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

والسيد  مسفر  امين  السيد  تفويت 

ي سين مسفر حصصهم  اال تم عية  

للسيد مصطفى   يل

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تحويل شركة ديملر من شركة دات 

الى شركة دات  املسؤولية املحدودة 

الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

والسيد  مسفر  امين  السيد  تفويت 

ي سين مسفر حصصهم  اال تم عية  

للسيد مصطفى   يل.
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بند 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تحويل شركة ديملر من شركة دات 
الى شركة دات  املسؤولية املحدودة 
الشريك  دات  املحدودة  املسؤولية 

الوحيد 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   11 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 3551/2119.

217I

CBG CONSULTING

WIREX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CBG CONSULTING
 5BD ABDELLAH BEN YACINE
 6e Etg Bur 4 CASABLANCA ،

20300، CASABLANCA MAROC
WIREX شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  197 ش 8ع 
املق ومة اق مة النج ح الط بق 6 - 

21311  الدا8البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
457157

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WIREX
استيرا و   : غرض الشركة بإيج ز 
بعد  الخدم ت  املهنية,  املعدات  بيع 

البيع.
 197   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش 8ع املق ومة اق مة النج ح الط بق 

6 - 21311  الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : منير  ا8خ وي  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ا8خ وي منير عنوانه)ا( حي 
 62111  31 8قم   112 الكندي زنقة 

الن ظو8 املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ا8خ وي منير عنوانه)ا( حي 
 62111  31 8قم   112 الكندي زنقة 

الن ظو8 املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731915.

211I

مجموعة أطلنتيك للمح سبة

شركة بلغزال لألشغال
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمح سبة
شقة 8قم 3 الط بق الث ني عم 8ة 

22 زنقة الع دل حي ا ن ن عيالن، 
46111، آسفي املغرب

شركة بلغزال لألشغ ل شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 33 
زنقة 161 تجزئة املسيرة - 46111 

آسفي املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
9923

بمقت�سى  عقد عرفي مؤ8خ في 15 
تم إعداد الق نون   2119 من غشت 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

بلغزال لألشغ ل.

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

و بصفة  األشغ ل املختلفة أو البن ء. 

املتعلقة  العملي ت  ع مة،  ميع 

بشكل مب شر أو غير مب شر بأغراض 

الشركة..

 33 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 46111  - املسيرة  تجزئة   161 زنقة 

آسفي املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بلغزال  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بلغزال  محمد  السيد 
 46111 21 حي السع دة  1 زنقة  8قم 

آسفي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بلغزال  محمد  السيد 
 46111 21 حي السع دة  1 زنقة  8قم 

آسفي املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

من   14 بت 8يخ  ب سفي   االبتدائية 

شتنبر 2119 تحت 8قم 1136.

219I

WAROD CONTA SARL

CAVAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

WAROD CONTA SARL

34 ش 8ع اململكة العربية السعودية 

قطعة 8قم 51 الط بق الث ني 8قم 16 

طنجة ، TANGER ،91111 املغرب

CAVAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي  34 ش 8ع 

اململكة العربية السعودية تجزئة 

انب 8، قطعة 51 ,الط بق 3 8قم 7 

طنجة . - 91111 طنجة املغرب.

حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.92329

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2119 نونبر   13 املؤ8خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

 111.111 8أسم له   مبلغ    CAVAL

 34 د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي  

السعودية  العربية  اململكة  ش 8ع 

 3 ,الط بق   51 قطعة  انب 8،  تجزئة 

8قم 7 طنجة . - 91111 طنجة املغرب 

فشل الغرض اال تم عي   : نتيجة ل 

الذي تأسست من ا له.

و حدد مقر التصفية ب  34 ش 8ع 

تجزئة  السعودية  العربية  اململكة 

 7 8قم   3 ,الط بق   51 قطعة  انب 8، 

طنجة . - 91111 طنجة املغرب. 

و عين:

القدو8ي  عبد املجيد    السيد)ة( 

 16 و عنوانه)ا( تجزئة الداودية زنقة 

8قم 16 طنجة 91111 طنجة املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 1314.

211I



3653 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

CAFIGEC

JET ONE PRODUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
JET ONE PRODUCTION شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

القصر، تق طع ش 8ع غ ندي، ش 8ع 
يعقوب املنصو8 و زنقة ميوسوتيس، 
الط بق4، عم 8ة E، 8قم 11 - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.137493

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تقر8   2119 د نبر   16 في  املؤ8خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 JET ONE الوحيد  الشريك  ذات 
8أسم له   مبلغ    PRODUCTION
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
تق طع  القصر،  اق مة  اإل تم عي 
ش 8ع غ ندي، ش 8ع يعقوب املنصو8 
و زنقة ميوسوتيس، الط بق4، عم 8ة 
الدا8 البيض ء   21111  -  11 8قم   ،E
و  م لية  ازمة   : ل  نتيجة  املغرب 

اقتص دية.
اق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ش 8ع  تق طع ش 8ع غ ندي،  القصر، 
يعقوب املنصو8 و زنقة ميوسوتيس، 
الط بق4، عم 8ة E، 8قم 11 - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب. 
و عين:

بن ني و عنوانه)ا(  نبيل   السيد)ة( 
36 زنقة كو8ليس 8فييرا 21111 الدا8 
البيض ء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 724197.

211I

Tigos

ESPACE SIDI EL MEKKI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Tigos
 rue felix max guedeg ، 71
21111، الدا8 البيض ء املغرب

ESPACE SIDI EL MEKKI شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 755 

تجزئة املسيرة مجموعة G4 الط بق 
السفلي الد8وة  - 26212 برشيد 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
13315

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ESPACE SIDI EL MEKKI
غرض الشركة بإيج ز : مقهى وبيع 

 ميع أنواع املشروب ت.
 755  : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   G4 تجزئة املسيرة مجموعة 
برشيد   26212  - الد8وة   السفلي 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد محمد املنص 8ي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد املنص 8ي عنوانه)ا( 

 G4 مجموعة  املسيرة  تجزئة   755

برشيد   26212 الد8وة    2 الط بق 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد املنص 8ي عنوانه)ا( 

 G4 مجموعة  املسيرة  تجزئة   755

برشيد   26212 الد8وة    2 الط بق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

د نبر   27 بت 8يخ  االبتدائية ببرشيد  

2119 تحت 8قم -.

212I

COMPTAFFAIRES

DAILY CHICKEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

COMPTAFFAIRES

 EL WAFA RUE EL JAHID

 RESIDENCE ZOHOUR

 IMM 144 1er ETAGE N°2

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

DAILY CHICKEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

محمد 6 اق مة سمالل  الط بق 

السفلي محل 8قم 12 املسيرة - 

21111 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

25249

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAILY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CHICKEN

تحضير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و ب ت سريعة..

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  سمالل   اق مة   6 محمد 

 - املسيرة   12 8قم  محل  السفلي 

21111 املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 611   : السيد حسن ابوالق سم 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 411   : السيدة اسم ء ابوالق سم 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ابوالق سم  حسن  السيد 

 21111 مومن  حي   129 عنوانه)ا( 

املحمدية املغرب.

ابوالق سم  اسم ء  السيدة 

 21111 مومن  حي   129 عنوانه)ا( 

املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابوالق سم  حسن  السيد 

 21111 مومن  حي   129 عنوانه)ا( 

املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 357.

213I
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M.A.M Progress

M.A.M Progress
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.A.M Progress

 21PLACE ABOU BAKR ESSEDIK,

 APP N°8 AGDAL RABAT ،

10090، RABAT MAROC

M.A.M Progress  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 21 ، أبو 

بكر الصديق ، شقة 8قم 1 أكدال 

الرب ط - 11191 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

142117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.A.M :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. Progress

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

-االستش 8ات اإلدا8ية

 -تد8ي3

.عنوان املقر اال تم عي : 21 ، أبو 

أكدال   1 8قم  شقة   ، الصديق  بكر 

الرب ط - 11191 الرب ط املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بنكيران  سعد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بنكيران  سعد  السيد 
8قم 79 ش 8ع املسيرة الخضراء بط نة 

سال 11111 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بنكيران  سعد  السيد 
8قم 79 ش 8ع املسيرة الخضراء بط نة 

سال 11111 سال املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 17915.

214I

HORICOM

 SOCIETE UNLIMITED
EVENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE UNLIMITED EVENTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
بيروت 8قم 11 مونت فلو8ي 2  - 

31161 ف 1 املغرب .
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.55693

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   16 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
الوزاني  أنس  )ة(  السيد  تفويت 
211 حصة ا تم عية من أصل 711 
حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد علمي 

حسني بت 8يخ 21 ين ير 2121.
اد8ي�سي  عمر  )ة(  السيد  تفويت 
حصة ا تم عية من أصل   51 أزمي 
311 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

علمي حسني بت 8يخ 21 ين ير 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   12 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 611.

215I

Maghreb Nord Etudes 20

مغرب الشمال للدراسات 1)  
م.ش.د

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

Maghreb Nord Etudes 20
 Résidence Al Azizia Blvrd

 Royaume Saoudite 3 éme étage
 N 20 Tanger ، 90000، TANGER

maroc
مغرب الشم ل للد8اس ت 21  
م.ش.د شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي مجمع 
العززية ش 8ع اململكة العربية 

السعودية الط بق 3 8قم 21 طنجة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113945

 14 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مغرب   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

الشم ل للد8اس ت 21  م.ش.د.
غرض الشركة بإيج ز : الد8اس ت 
التقنية واالشغ ل في الهندسة املدنية 
مجمع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
العربية  اململكة  ش 8ع  العززية 
السعودية الط بق 3 8قم 21 طنجة - 

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 51   : ابراهيم  م شي�سي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 51   : حفيظة  الرا�سي  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ابراهيم  م شي�سي  السيد 
اق مة   21 119عم 8ة  8قم  عنوانه)ا( 

فضل هللا  91111 طنجة املغرب.
حفيظة  الرا�سي  السيدة 
اق مة   21 119عم 8ة  8قم  عنوانه)ا( 

فضل هللا  91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ابراهيم  م شي�سي  السيد 
اق مة   21 119عم 8ة  8قم  عنوانه)ا( 

فضل هللا  91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231375.

216I

ديفي اكسبيرتيز

 SERVICE BATIMENT BASSE
CONSOMMATION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ديفي اكسبيرتيز
إق مة الي سمين زاوية ش 8ع عمر 
الخي م وزنقة البنفسج عم 8ة 7 

بوسيجو8 ، 21221، الدا8 البيض ء 
املغرب

 SERVICE BATIMENT BASSE
CONSOMMATION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  61 ملتقى 
ش 8ع لال الي قوت ومصطفى املع ني 
الط بق األول الرقم 49 - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.216477

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 22 يوليوز 2119 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الي قوت  لال  ملتقى ش 8ع   61  « من 
ومصطفى املع ني الط بق األول الرقم 
املغرب«  الدا8 البيض ء   21111  -  49
بلدية  ملحمدية   السبع  دوا8   3« إلى 
مراكش    41161  - مراكش   لويدان 

املغرب«.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 722771.

217I

ديكسون

STOP DISTRIBUTION
إعالن متعدد القرا8ات

ديكسون
23  ون  و8يس الط بق الث لث 
الدا8 البيض ء، 21161، الدا8 

البيض ء املغرب
STOP DISTRIBUTION »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: 6، ش 8ع 

الش طئ، عين السبع - 21111 الدا8 
البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.171213
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 14 نونبر 2119
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  ا تم عية  حصص   11 تفويت 
إلى   RAMISI Sarl 8امي�سي  شركة 

السيدة وزن م 8يبيك  مرسيد1
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
6: الذي ينص على  بند 8قم امل دة 
11 حصص ا تم عية  م يلي: تفويت 
إلى   RAMISI Sarl من شركة 8امي�سي 

السيدة وزن م 8يبيك  مرسيد1
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 729941.

211I

STE FIDUCONFIANCE

ESSEN-CITY
إعالن متعدد القرا8ات

STE FIDUCONFIANCE
 Imm 116, Bureaux Nada, Appt
 9, Bd Med V, V.N, Fès ، 30000،

FES MAROC

ESSEN-CITY  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: 77 ه ، 

تجزئة 8ي ض الي سمين، طريق عين 

الشقف  - 31111 ف 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.51555

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 19 نونبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
قرا8 8قم  1 8فع 8أسم ل الشركة : 

الذي ينص على م يلي: من 111,111 

د8هم إلى 451,111 د8هم

8أسم ل  انخف ض   2 8قم  قرا8 

الذي ينص على م يلي: من   : الشركة 

451,111 د8هم إلى 311,111 د8هم 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذي   :7  6 8قم  بند 
من  الشركة  امل ل  8ا1  8فع  م يلي:  

451,111 د8هم   إلى  111,111 د8هم  

من  الشركة  8أسم ل  انخف ض  و 

451,111 د8هم  إلى 311,111 د8هم 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 361.

219I

FLASH ECONOMIE

 EXPERIAL AUDIT ET
CONSEIL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EXPERIAL AUDIT ET CONSEIL 

شركة ذات مسؤولية محدودة  ذات 

الشريك الوحيد
8أ1 امل ل  : 51111 د8هم

السجل التج 8ي  377935     

املقر الرئي�سي: إق مة املستقبل 

الط بق األول الشقة 8قم  سبعة 

الدا8البيض ء

 21 بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
أبريل   2117 تم تأسيس شركة ذات 

الخص ئص الت لية:
 EXPERIAL AUDIT :اسم الشركة

ET CONSEIL
محدودة  الق نوني:شركة  الشكل 

املسؤولية ذات شريك وحيد
املستقبل  إق مة  الرئي�سي:  املقر 
سبعة  8قم   الشقة  األول  الط بق 

الدا8البيض ء
الهدف االس �سي:- مح س3 خبير.

املــــــدة:  99 سنة.
8أ1 املــــ ل:   51111د8هم مقسمة 
د8هم   111 بقيمة   سهم   511 الى 

مدفوعة ب لك مل من نصي3:
     511 مع فير  مروان  السيد   -

سهم.   
سيتولى تسيير الشركة  التسييـــــر: 
غير  ملدة  مع فير  مروان  السيد 

محدودة.
ب ملركز  الق نوني   االيداع  تم 
ب لدا8البيض ء  لإلستثم 8  الجهوي 
عدد  تحت   2117 م ي   25 بت 8يخ  

.635773
221I

societe comptaline for you

 SOCIETE SOUFIANE
MOTOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

societe comptaline for you
26 زنقة عب 1 املسعدي ف 1 

ف 1، 31111، ف 1 املغرب
 SOCIETE SOUFIANE MOTOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي :  كلم 5 

الط بق السفلى  طريق مكن 1 بلوك 
سيدي اميرة مر ة o - 30020 ف 1 

املغرب .
قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
.55151

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2119 تقر8 حل  23 د نبر  املؤ8خ في 
 SOCIETE SOUFIANE MOTOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

وعنوان  د8هم   11.111 8أسم له  

الط بق   5 كلم  اإل تم عي   مقره  

السفلى  طريق مكن 1 بلوك سيدي 

اميرة مر ة o - 30020 ف 1 املغرب  

نتيجة لعدم بداية املشروع .

و عين:

و  الزدكي   مصطفى   السيد)ة( 

اق مة  القرويين  ش 8ع  عنوانه)ا( 

كميلي   8قم 611 نر س 1  31171 

ف 1  املغرب  كمصفي )ة( للشركة.

و  يونس  محمد   السيد)ة(  

 HMPO  11111 انجلترا   عنوانه)ا( 

انجلترا  كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 5 كلم  وفي    2119 د نبر   23 بت 8يخ 

الط بق السفلى  طريق مكن 1 بلوك 

سيدي اميرة مر ة o - 30020 ف 1  

املغرب .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 21/273.

221I

NOTAIRE BERRADA ADIL

ملتي سطوك
إعالن متعدد القرا8ات

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue Omar Ibn El

 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger

Maroc

ملتي سطوك »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: ش 8ع 

ف 1 عم 8ة 137 الط بق تحت ا8�سي 

- 91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.66917

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 31 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
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قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

و21   24 بت 8يخ  توثيقي  هبة  عقد 

ف ن السيد عثم ن   2121 ين ير  و31 

حصصه  مجموع  وه3  قد  املودن, 

في  يملكه   التي  حصة   161 الب لغة 

ش.م.م,دات  سطوك«  »ملتي  شركة 

8ا1 م ل قد8ه 111.111,11 د8هم و 

مقره  اال تم عي بطنجة,ش 8ع ف 1 

,الى  الط بق تحت ا8�سي   137 عم 8ة 

11 حصة و  :السيد عبدهللا املودن  

السيد محمد املودن 11 حصة.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 8قم  بند 

ف ن  التفويت  هدا  بمو 3  م يلي: 

املتعلق براسم ل الشركة   5 الفصل 

ك التي  االس �سي سيتغير  النظ م  من 

ابراهيم  بن  املودن   السيد محمد   :

املودن  عبدهللا  حصة,السيد   251

بن ابراهيم 251 حصة,السيد محمد 

املودن بن عبد هللا 251 حصة,السيد 

 251 هللا  عبد  بن  املودن  ابراهبم 

حصة. 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1411.

222I

NOTAIRE BERRADA ADIL

دوغري
إعالن متعدد القرا8ات

NOTAIRE BERRADA ADIL

 Tanger, Avenue Omar Ibn El

 Khattab, résidence Tortola B,

 1er étage n°6 ، 90000، Tanger

Maroc

دوغري  »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: ش 8ع 

ق �سي عي ض اق مة القلعة الط بق 

تحت اال8�سي 8قم 5 - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.22161

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 27 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

على  ينص  الذي   :1 8قم  قرا8 

عبدهللا  املودن  السيد  وف ة  م يلي: 

333  زء  11/14/2111,وتوزيع  يوم 

والسيدة  الو8ثة  بين  م   ب لتس وي 

ع ئشة تراست حصلت على 3 ا زاء.  

على  ينص  الذي   :2 8قم  قرا8 

و13و27   11 يومه  عقد هبة   م يلي: 

ين ير2121 من طرف السيدة ع ئشة 

املودن,خديجة  ,ف طمة  تراست 

املودن ومليكة املودن  للس دة محمد 

املودن  و ابراهيم املودن . 

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

ين ير  و21  15و21  يومه  عقد هبة  

2121 من طرف السيد عثم ن املودن 

ومحمد  املودن  هللا   عبد  ,للس دة 

املودن.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

بمو 3 هدا التفويت ف ن الفصل5 

املتعلق براسم ل الشركة من النظ م 

:السيد  ك التي  سيتغير  االس �سي 

محمد املودن بن ابراهيم  511 حصة 

ابراهيم  بن  املودن  هللا  ,السيدعبد 

511 حصة,السيد محمد املودن بن 

حصة,السيد ابراهبم    511 عبد هللا 

املودن  بن عبد هللا 511 حصة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1412.

223I

SAVOIR EXPERT

CERIZACAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
CERIZACAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 66 

تجزئة بيئرانران  بلوك 19  - 31111 
صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2791

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CERIZACAR
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.
 66 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
 31111  -  19 تجزئة بيئرانران  بلوك 

صفرو املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 161.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.611   : املزواغي  الل  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  املزواغي  الل  السيد 
 13 6 زنقة بو8سعيد حي األزهر شقة 
ف 1   31111 الخطي3   ابن  ش 8ع 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  املزواغي  الل  السيد 
8سعيد حي األزهر شقة 13 ش 8ع ابن 

الخطي3  31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت 8قم 59.

224I

ديكسون

LES DOCKS DU SUD
إعالن متعدد القرا8ات

ديكسون

23  ون  و8يس الط بق الث لث 

الدا8 البيض ء، 21161، الدا8 

البيض ء املغرب

LES DOCKS DU SUD »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 5، زنقة ال 

م 8ين - 21161 اسفي املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.115

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 25 د نبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

قبول استق لة السيد بوقنوف سعيد 

أي  بدون   
ً
فو8ا كمسير،  مه مه  من 

تحفظ مع إعط ئه إبراء الذمة الك مل 

خالل  لإللغ ء  الق بل  وغير  والنه ئي 

د8غ م  السيد  تعين  مع  إدا8ته.  فترة 

التعريف  لبط قة  الح مل  زكري ء 

كمسير   ،BK216563 8قم  الوطنية 

 ديد.

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذي   :43 8قم  بند 

م يلي: تعيين املسير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت 8قم 142.

225I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

 SOCIETE ESSAADI BEN
SALEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

  SOCIETE ESSAADI BEN SALEM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 

السعيدات ،  م عة السعيدات ، 

شيش وة. - 41111 شيش وة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1439

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOCIETE ESSAADI BEN SALEM
-1مق ول    : غرض الشركة بإيج ز 

أعم ل مختلفة أو البن ء.

مشروع ت  وتنفيذ  -2د8اس ت 

الري.

-3ت  ر.

-4حفر االب 8 بمحرك ت ميك نيكية

مع  الحفر  أو  صوت  -4حسن  

املحرك ت امليك نيكية..

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 ، السعيدات  ،  م عة  السعيدات 

شيش وة. - 41111 شيش وة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السعدي  الواحد  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السعدي  الواحد  عبد  السيد 

شيش وة  املحمدي  حي  عنوانه)ا( 

41111 شيش وة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السعدي  الواحد  عبد  السيد 

شيش وة  املحمدي  حي  عنوانه)ا( 

41111 41111 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  ب منت نوت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 11/2121.

226I

CHICHAOUA FINANCES SARL AU

STE TELECOM BTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL

AU

 APPT N°2 IMMEUBLE

 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،

chichaoua MAROC

STE TELECOM BTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 296 

النهضة ،شيش وة. - 41111 شيش وة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1437

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TELECOM BTS

-1مو8د   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أ هزة الكمبيوتر.

تشغيل  وإدا8ة  -2االتص الت 

الخدم ت.

-3بيع ا هزة الحم ية و الحراسة.

 296  : اال تم عي  املقر  عنوان 

النهضة ،شيش وة. - 41111 شيش وة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيدة ابتس م الهالل 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ابتس م الهالل عنوانه)ا( 

296، شيش وة.  تجزئة النهضة الرقم 

41111 شيش وة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابتس م الهالل عنوانه)ا( 

296، شيش وة.  تجزئة النهضة الرقم 

41111 شيش وة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  ب منت نوت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 11/2121.

227I

SMK BUILDING

SMK BUILDING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMK BUILDING

56 ش 8ع موالي يوسف ط بق 3 

شقة 14 دا8 البيض ء ، 21111، 

الدا8 البيض ء املغرب

SMK BUILDING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 56 ش 8ع 

موالي يوسف ط بق 3 شقة 14 

دا8 البيض ء - 21111 دا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451413

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SMK  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BUILDING

:  ميع  بإيج ز  الشركة  غرض 

،االستش 8  ،التج 8ة  البن ء  االشغ ل 

و ميع عملي ت التصدير واالستيراد.

56 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

 14 شقة   3 ط بق  يوسف  موالي 

البيض ء  دا8   21111  - البيض ء  دا8 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد د8اع محسن :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة د8اع سومية :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(   محسن  د8اع  السيد 
إق مة  الصحراوي  الق د8  ش 8ع عبد 
 21451 دا8 البيض ء   5 5 شقة   هند 

دا8 البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  سومية  د8اع  السيدة 
دا8   1 8قم   35 زنقة   3 الحسنية 
البيض ء 21451 دا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(   محسن  د8اع  السيد 
إق مة  الصحراوي  الق د8  ش 8ع عبد 
 21451 دا8 البيض ء   5 5 شقة   هند 

دا8 البيض ء املغرب
عنوانه)ا(  سومية  د8اع  السيدة 
دا8   1 8قم   35 زنقة   3 الحسنية 
البيض ء 21451 دا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732526.
221I

fiduciaire le point

PROMANOV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

fiduciaire le point 
  bd oued oum errabii oulfa ، 311

21211 الدا8 البيض ء املغرب.
پروم نوڢ شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد )في 
طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 4 زنقة 
عبد الوه ب الزق ق بلڢيدير  - 
21211 الدا8 البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.325713
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2119 تقر8 حل  19 د نبر  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ  پروم نوڢ  الوحيد  الشريك 
وعنوان  د8هم   51.111 8أسم له  
مقره  اإل تم عي 4 زنقة عبد الوه ب 
الدا8   21211  - بلڢيدير   الزق ق 
نتيجة ملشروع غير  املغرب  البيض ء 

مربح.

زنقة   4 و حدد مقر التصفية ب 
 - بلڢيدير   الزق ق  الوه ب  عبد 

21211 الدا8 البيض ء املغرب.
و عين:

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 726517.  

229I

HORICOM

SOCIETE AZAR IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE AZAR IMMO شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 
8قم 2 عم 8ة 26 ش 8ع كيف  تجزئة 
البطح  - 51111 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
49477

 21 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE AZAR IMMO
اإلنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي.

عنوان املقر اال تم عي : محل 8قم 
2 عم 8ة 26 ش 8ع كيف  تجزئة البطح  

- 51111 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد حدو�سي عنوانه)ا( 

بلجيك  1141 بلجيك  بلجيك .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد حدو�سي عنوانه)ا( 

بلجيك  1141 بلجيك  بلجيك 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 975.
231I

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م ش و

دار الوفا ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م 
ش و

ش 8ع محمد داود اق مة بد8ط بق 
فوق ا8�سي 8قم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب
دا8 الوف  ش.م.م شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
الشرا8دة د8ب 5 عم 8ة الن صر 
اليوسفي  مرتيل 93141 مرتيل 

املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.21453

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8 حل   2121 ين ير   31 املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
8أسم له   مبلغ  ش.م.م   الوف   دا8 
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
د8ب  الشرا8دة  ش 8ع  اإل تم عي 
مرتيل  اليوسفي   الن صر  عم 8ة   5

93141 مرتيل املغرب نتيجة ل : ازمة 

الزبن ء  في قط ع البن ء مع عدم وف ء 

ب لتزام تهم.

ش 8ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

الن صر  عم 8ة   5 د8ب  الشرا8دة 

اليوسفي  - 93141 مرتيل املغرب. 

و عين:

و  العويني   احمد   السيد)ة( 

 7 بلوك   2 مرك3 الكرامة  عنوانه)ا( 

1  93141 مرتيل  اق مة د شقة 8قم 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 651.

231I

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م ش و

كويان ش.م.م
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م 

ش و

ش 8ع محمد داود اق مة بد8ط بق 

فوق ا8�سي 8قم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب

كوي ن ش.م.م شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

الكروان الط بق اال8�سي 8قم 4 

مرتيل - 93111 مرتيل املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.25715

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2119 د نبر   15 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

لعويني  احمد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   167

511 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

شكوش بت 8يخ 15 د نبر 2119.
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)ة( مصطفى كربى  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   167
511 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

شكوش بت 8يخ 15 د نبر 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
19 د نبر  االبتدائية بتطوان  بت 8يخ 

2119 تحت 8قم 4115.
232I

STE MAISON DE LA COMTABILITE

»MINI MARKET« مني مركت
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MAISON DE LA
COMTABILITE

 N°7 Bureau n°4 kiss. Mernissi
 AV Llalla Meryem V.N. FES،

30000، FES MAROC
 »MINI MARKET« مني مركت

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 12 أ 
تجزئة املنتزه 3 طريق مكن 1 ف 1 - 
msopcompta@gmail.com ف 1 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي 
: 62195بمقت�سى  عقد عرفي 

مؤ8خ في 14 فبراير 2121 تم إعداد 
الق نون األس �سي لشركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
مني   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.»MINI MARKET« مركت
: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 

الغذائية ب لتقسيط.
أ   12  : اال تم عي  املقر  عنوان 
تجزئة املنتزه 3 طريق مكن 1 ف 1 - 
ف 1   msopcompta@gmail.com

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : كريم  الشب ب  السيد 

حصة بقيمة 111.111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كريم  الشب ب  السيد 

نوزي   93161 م لني   ش 8ع   92

لوكغون فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الواحد  عبد  الغدواني  السيد 

حي  العندلي3  زنقة   45 عنوانه)ا( 

ط 8ق  31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 751.

233I

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م ش و

نورط ايطانشيطي سيستيم 

ميطغيز ش.م.م ش.و
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

بروفيد خدم ت متعددة ش.م.م 

ش و

ش 8ع محمد داود اق مة بد8ط بق 

فوق ا8�سي 8قم 3 تطوان ، 93141، 

تطوان املغرب

نو8ط ايط نشيطي سيستيم ميطغيز 

ش.م.م ش.و شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي االن 8ة 

اق مة شمس تطوان - 93111 

تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

23151

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2111 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

نو8ط   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

ايط نشيطي سيستيم ميطغيز ش.م.م 

ش.و.

العزل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحرا8ي و الصوتي للبن ي ت.

عنوان املقر اال تم عي : حي االن 8ة 

اق مة شمس تطوان - 93111 تطوان 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

اشيب ن  الح فظ  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اشيب ن  الح فظ  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي اغط 1 زنقة 9 ت مكر8 

8قم 75 93111 الفنيدق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اشيب ن  الح فظ  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي اغط 1 زنقة 9 ت مكر8 

8قم 75 93111 الفنيدق املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2111 تحت 8قم 333.

234I

ديكسون

I.E INVEST
إعالن متعدد القرا8ات

ديكسون
23  ون  و8يس الط بق الث لث 
الدا8 البيض ء، 21161، الدا8 

البيض ء املغرب
I.E INVEST »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: مرك3 
البوغ ز، ش 8ع محمد الس د1، 

الط بق السفلي، بلوك ب3 - 91161 
طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.11117
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 27 يونيو 2119
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  ا تم عية  حصة   51 تفويت 
السيد ايكد8 عبد الحكيم إلى السيد 
بلمقدم عمر، و 51 حصة ا تم عية 
الى  الحكيم  عبد  ايكد8  السيد  من 
51 حصة  و  السيد بوقنوف سعيد، 
عبد  ايكد8  السيد  من  ا تم عية 
الحكيم الى السيد منصو8 اسم عيل

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �سي الت لية: 

على  ينص  الذي  6و7:  8قم  بند 
م يلي: تفويت حصص

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231716.

235I

كف ءات كونسولتينغ

TERRA CLEAN
إعالن متعدد القرا8ات

كف ءات كونسولتينغ
412 ش 8ع محمد الخرازعم 8ة 

التوزاني تطوان ، 93111، تطوان 
املغرب

 TERRA CLEAN
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
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وعنوان مقره  اال تم عي: ش 8ع 
ك بول اق مة الكواك3 ج 8قم 4  - 

93111 تطوان املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.23917

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 31 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 8قم  قرا8 
251 حصة  املوافقة على هبة  م يلي: 
محمد  للسيد   هج ه  ا تم عية 

لف ئدة السيد   هج ه ع دل
على  ينص  الذي   :2 8قم  قرا8 
211 حصة  املوافقة على هبة  م يلي: 
حنيفة  ابسعيد  للسيدة  ا تم عية 

لف ئدة السيدة   هج ه سن ء
قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
تمديد التسيير للمسيرة   هج ه سن ء
قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
العنوان  الى  اال تم عي  املقر  تغيير 
ش 8ع الجيش امللكي اق مة فلو8انس  

الط بق الس بع 8قم 19 تطوان
قرا8 8قم 5: الذي ينص على م يلي: 
املوافقة على تعديل النظ م االس �سي

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
اق مة  امللكي  الجيش  ش 8ع  العنوان 
 19 8قم  الس بع  الط بق  فلو8انس  

تطوان
بند 8قم 6: الذي ينص على م يلي: 
حصة   د8هم   61.111 تقديم  تم 
و  سن ء  للشريكة    هج ه  نقدية 
41.111د8هم حصة نقدية للشريك 

  هج ه ع دل
على  ينص  الذي   :7 8قم  بند 
1111 حصة  م يلي: 8اسم ل الشركة 
611  صة  الى  تنقسم  ا تم عية 
 411 و  سن ء  للشريكة    هج ه 

حصة  للشريك   هج ه ع دل
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 226.

236I

STE TIB COMPT SARL AU

HMO TELECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى ش 8ع املرابطين وزنقة 

البخ 8ي إق مة بغدادي مكت3 8قم 
15 ، 61111، و دة املغرب

HMO TELECOM شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ملتقى 
ش 8ع املرابطين و زنقة البخ 8ي  
عم 8ة بغدادي الط بق الخ مس 
مكت3 8قم 21 - 61111 و دة  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
34797

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 HMO  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.TELECOM
غرض الشركة بإيج ز : 

وك لة االتص الت والتسويق.
ملتقى   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش 8ع املرابطين و زنقة البخ 8ي  عم 8ة 
بغدادي الط بق الخ مس مكت3 8قم 

21 - 61111 و دة  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد حجوط محمد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  السيد حجوط 
 24 8قم   7 ن بلس  زنقة  القد1  حي 

61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  السيد حجوط 
 24 8قم   7 ن بلس  زنقة  القد1  حي 

61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 723.
237I

DUBAI DRIVEN CAR

DUBAI DRIVEN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

DUBAI DRIVEN CAR
 Immeuble 1     Magasin 4 Al
 boustane 4 C OUISLANE –

 MEKNES ، 50000، MEKNES
MAROC

DUBAI DRIVEN CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 

 Immeuble 1     Magasin 4 Al
 boustane 4 C OUISLANE –
 MEKNES - 50000 MEKNES

.MAROC
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.43353

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 نونبر   17 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
  SAID )ة(  السيد  تفويت 
حصة   HAKKOUNI 5.111
 5.111 أصل  من  ا تم عية 
  AMINE )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 
نونبر   17 بت 8يخ   BOUMAJANE

.2119
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
ين ير   21 بت 8يخ  بمكن 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 435.
231I

CABINET BAHMAD

EMMECI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET BAHMAD

إق مة مراكش بالزا عم 8ة د 1 شقة 

ب 21 الط بق الث ني  ليز مراكش 

إق مة مراكش بالزا عم 8ة د 1 شقة 

ب 21 الط بق الث ني  ليز مراكش، 

41111، مراكش املغرب

EMMECI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

مراكش بالزا عم 8ة د1 شقة21، 

الط بق الث ني،  ليز  - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EMMECI

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

بيوت الضي فة والري ض ت وتشغيل 

 ميع الفن دق واملوتيالت واملجمع ت 

السي حية واملنتجع ت.

إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

شقة21،  د1  عم 8ة  بالزا  مراكش 

 41111  - الث ني،  ليز   الط بق 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  غ 8ين    م 8ين   السيدة 

 12161   .41 8قم  ك ست ني  ش 8ع 

فردانو »كونيو«  إيط لي .

بروغن تيلي   ك ميال  السيدة 

 27/29 8قم  ب 8ي  ش 8ع  عنوانه)ا( 

21161  ميدغلي  »ميالنو«  إيط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  غ 8ين    م 8ين   السيدة 

 12161  41 8قم  ك ست ني  ش 8ع 

فردانو »كونيو«  إيط لي 

برو ن تيلي   السيد  ولي نو 

 39131   33 بو8ج  ش 8ع  عنوانه)ا( 

بغينيغو ب 2   إيط لي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112645.

239I

موثقة

 GULF-MAGHREB
INVESTMENT COMPANY

إعالن متعدد القرا8ات

موثقة

ش 8ع يعقوب املنصو8 اق مة االميرة 

3 الط بق الث لث مكت3 8قم 27 

مراكش ، 4111، مراكش املغرب

 GULF-MAGHREB INVESTMENT

COMPANY »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: بنهج 

يعقوب املنصو8 إق مة األميرة 3 

الط بق الث ني مكت3 8قم 19  - 

41111 مراكش مغرب .

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.15517

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 27 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

ينص  الذي   : قرا8 8قم -1 

الشركة  مسيرا  تحديد  م يلي:  على 

والسلط ت قصد القي م ب إل راءات 

الق نونية.

ينص  الذي   : قرا8 8قم -2 
الصالحي ت  تحديد  م يلي:  على 

املخولة ملسيران الشركة )التوقيع(
ينص  الذي   : قرا8 8قم -3 

على م يلي: مس ئل مختلفة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
على  ينص  الذي   :  1 8قم  بند 
السيد  م ل  هم   املسيران  م يلي: 
محمد سلط ن عي�سى و السيد سعد 
محمد سعد عبدهللا الزامل و الذي 
لديهم   ميع السلط ت للعمل ب سم 

الشركة.
بند 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
أن الشركة ستلتزم ب لتوقيع فردا أو 
اشتراك  ملسيرا الشركة السيد  م ل 
محمد سلط ن عي�سى و السيد سعد 
محمد سعد عبدهللا الزامل وذلك ب :  
* توقيع على  ميع عقود الوعد ب لبيع 
الفسخ   عقود  أو  التمديد  وعقود 
الشراء،   ، النه ئي  البيع  عقود  وكدا 
الهبة * توقيع كل امللحق ت التعديلية 
أو اإلض فية الضرو8ية لتقيد عقود 
 * العق 8ية..  املح فظة  لدى  البيع 
إيداع ثمن البيع في الحس ب املفتوح 
*تحديد مدة الوعد  ب سم الشركة.  
التمتع.   سري ن  فترة  كدا  و  ب لبيع 
العمل  و  االثب ت ت  كل  استلزام   *
و  الوث ئق  و  8سوم  كل  تسليم  على 
إعط ء إبراء عنه    *كم  لسيد  م ل 
محمد سلط ن عي�سى و السيد سعد 
الزامل  ميع  عبدهللا  سعد  محمد 
السلط ت في توكيل أو عزل من ش ءا 

في التوقيع ت على  ميع العقود
بند 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
ويخول لسيد  م ل محمد سلط ن 
سعد  محمد  سعد  السيد  و  عي�سى 
السلط ت  الزامل  ميع  عبدهللا 
اإلدا8ية لح مل أصل أو نظير أو نسخة 
أو مستخلص من هذا املحضر، قصد 
الوا بة  اإل راءات  بجميع  القي م 

ق نون 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 2414.
241I

ACCOUNTING & OUTSOURCING

Y.O. SERVICE DISTR
إعالن متعدد القرا8ات

 ACCOUNTING &
OUTSOURCING

 AVENUE MERS SULTAN ، 26
21251، الدا8 البيض ء املغرب

Y.O. SERVICE DISTR »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 26 ش 8ع 
مر1 السلط ن الط بق 1 شقة 3 - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.311619

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 11 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :1 8قم  قرا8 
تغيير تسمية الشركة لتصبح   م يلي: 
 SOCIETE PLATERIE PEINTURE

 ET ISOLATION  SPPI
قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
أعم ل  ليصبح  الشركة  تغييرنش ط 

التجهيز وأعم ل متعددة
قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
تغيير مقر الشركة من الدا8 البيض ء 
 1 ش 8ع مر1 السلط ن الط بق   26
شقة 3 إلى الدا8 البيض ء زنقة محمد 
ابن احمد البق ل الط بق 7 شقة 711
قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
 11111 من  الشركة  م ل  8أ1  8فع 

د8هم إلى 51111 د8هم
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

نش ط الشركة 
بند 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تسمية الشركة
بند 8قم 4: الذي ينص على م يلي:  

مقر الشركة
بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي:  

8أ1 م ل الشركة
بند 8قم 6: الذي ينص على م يلي: 

مس همة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732492.

241I

FIDUINVEST

RAOUNADA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUINVEST

 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S

 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC

RAOUNADA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع ف 1 

اق مة دين  132 الط بق 6 8قم 12 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62619

 15 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2113 د نبر 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RAOUNADA SARL

غرض الشركة بإيج ز : شراء بيع و 

كراء العق 8ات

االنشطة  ع مة  ميع  بصفة  و 

املرتبطة ب لغرض االس �سي للشركة.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

6 8قم  الط بق   132 ف 1 اق مة دين  

12 - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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 211   : حميد   التليدني  السيد 
حصة بقيمة 21.111 د8هم للحصة .
السيد ازن ك محمد :  111 حصة 

بقيمة 11.111 د8هم للحصة .
 111   : سعيدة  ازن ك  السيدة 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .

 111   : ليلى  اليعقوبي  السيدة 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .

 111   : 8وداء  التليدني  السيدة 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .

 111   : ندى  التليدني  السيدة 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .
111 حصة    : السيدة ازن ك وئ م 

بقيمة 11.111 د8هم للحصة .
111 حصة    : السيد ازن ك احمد 

بقيمة 11.111 د8هم للحصة .
111 حصة    : السيد ازن ك ي سر 

بقيمة 11.111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
التليدني حميد عنوانه)ا(  السيد 

مقيم بهولندا 1111 1111 هولندا.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عبدالحميد  التليدني  السيد 
عنوانه)ا( مقيم بهولندا 1111 1111 

هولندا
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   19 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2113 تحت 8قم 121719.
242I

FIDUINVEST

RAOUNADA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

FIDUINVEST
 AVENUE SAYED KOTB

 RESIDENCE ASSEDK E/S
 N° 34/M TANGER، 90000،

TANGER MAROC
RAOUNADA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي ش 8ع 

ف 1 اق مة دين  132 الط بق 6 8قم 
 TANGER-ASSILAH 91111 - 12

املغرب.

توسيع نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.62619

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2116 غشت   11 في  املؤ8خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

و  ميع  البن ء  اشغ ل  شركة 

االنشطة املرتبطة به .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

غشت   11 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2116 تحت 8قم 176521.

243I

AZ CONSULATNTS

MLR 26
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

MLR 26  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 151 زنقة 

أس مة ابن زيد الط بق 2 املدينة  

اليس 8 ، ن ج املع 8يف - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.451733

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 14 فبراير  املؤ8خ في 

ابن  السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

 ب 8ة شكي3  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732561.

244I

LAMAN EXPERTISE

3MONKEYS CONSEILS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE
 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,
 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،
Marrakech Maroc

3MONKEYS CONSEILS شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املكت3 
8قم 2، الشقة C5، عم 8ة G، عرصة 
صينكو 4، ش 8ع املزدلفة - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113139
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.3MONKEYS CONSEILS
مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش 8ات .
املكت3   : اال تم عي  املقر  عنوان 
8قم 2، الشقة C5، عم 8ة G، عرصة 
 41111  - ش 8ع املزدلفة   ،4 صينكو 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
RANIERY JEAN- السيد 

  JACQUES LEON DESMULIER :
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
 CHRISTOPHE BOUWY السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   :  500

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

RANIERY JEAN- السيد 

 JACQUES LEON DESMULIER

 30Allée des Ormeaux عنوانه)ا( 

.59910 Bondues France

 CHRISTOPHE BOUWY السيد 

  25Rue Rohan 67230 عنوانه)ا( 

.Benfeld France

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

RANIERY JEAN- السيد 

 JACQUES LEON DESMULIER

 30Allée des Ormeaux عنوانه)ا( 

59910 Bondues France

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   25 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112611.

245I

SOCIETE FIDAV SARL

STE SODIAMET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عم 8ة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكن 1 

املغرب

STE SODIAMET SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

47 قط ع 1 تجزئة قرطبة سيدي 

بوزكري - 51111  مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49451

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SODIAMET SARL
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بإيج ز  الشركة  غرض 

الصحي  الصرف  -أعم ل   :

(ASSAINISSEMENT(

- منعش عق 8ي

- أشغ ل مختلفة.

 47 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

قط ع 1 تجزئة قرطبة سيدي بوزكري 

- 51111  مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد الشبيهي الوحودي محمد  

د8هم   111 بقيمة  حصة   511   :

للحصة .

  : الرحيم   عبد  الصقلي  السيد 

511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الشبيهي الوحودي محمد  

16 ش 8ع  اق مة عمر شقة  عنوانه)ا( 

  51111 ج  م  عبد هللا  موالي  االمير 

مكن 1 املغرب.

الرحيم  عبد  الصقلي  السيد 

8ي ض  تجزئة   515 8قم  عنوانه)ا( 

توالل 1 51111  مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشبيهي الوحودي محمد  

16 ش 8ع  اق مة عمر شقة  عنوانه)ا( 

  51111 ج  م  عبد هللا  موالي  االمير 

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 944.

246I

FLASH ECONOMIE

NEXT MANAGEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

-NEXT MANAGEMENT -SARL

الحل املبكر للشركة

   RC N° 213593   IF N°1113721

ICE N°000030176000048

- بمو 3 الجمع الع م االستثن ئي 

 ،2119/12/31 بت 8يخ  املنعقد 

لشرك ء شركة                       

 -    NEXT MANAGEMENT   

محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 
 ، د8هم    111.111,11 8أسم له  
ومقره  اال تم عي : 12،زنقة فينيلون 

الدا8  بو8كون  األ8�سي  الط بق 

البيض ء، تقر8 م  يلي:

1( - الحل املبكر للشركة

علي  محمد  السيد  تعيين   –  )2

ز8والي املصفي لشركة و الذي يتمتع 

مقر  ويثبت  الصالحي ت  بجميع 
زنقة   39 اليض ء  الدا8  في  التصفية 

ضوء النه 8.

 3( - نه ية وضيفة املسير من  ميع 

امله م املنسوبة اليه  .

بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم   -

الضبط لدى املحكمة التج 8ية ب لدا8 

تحت   2121/12/14 بت 8يخ  البيض ء 
8قم 729436.    

للخالصة و البي ن

247I

س يطو

سايطو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

س يطو

31 زنقة موالي أحمد وكيلي ، 8قم 1 

، حس ن ، 11121، الرب ط املغرب

س يطو شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 31 زنقة 

موالي أحمد وكيلي ، 8قم 1 ، حس ن 

- 11121 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

142133

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : س يطو.

شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء واألعم ل املختلفة.
زنقة   31  : عنوان املقر اال تم عي 
موالي أحمد وكيلي ، 8قم 1 ، حس ن 

- 11121 الرب ط املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : العطالتي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد حمزة بنعرفة :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد العطالتي عنوانه)ا( 

ملكوف     92241 بودلير  ش 8ل   1

فرنس .

عنوانه)ا(  بنعرفة  حمزة  السيد 
 91 عم 8ة   1 ا8ين   االندلس  8ي ض 

شقة 37 حي الري ض 11111 الرب ط 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد العطالتي عنوانه)ا( 

ملكوف     92241 بودلير  ش 8ل   1

فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

.D17911 2121 تحت 8قم

241I

STAF CONSULTING

 MIRACLE SOFTWARE

SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

STAF CONSULTING

  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA

 HAY HASSANI، 20230،

CASABLANCA MAROC

 MIRACLE SOFTWARE

SOLUTION شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

القد1 عم 8ة التع ون 8قم 9 ط بق 

3 سيدي معروف الدا8 البيض ء 

املغرب - 22111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.315311

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

 2119 د نبر   26 في  املؤ8خ 

املسؤولية  ذات  شركة  حل  تقر8 

 MIRACLE SOFTWARE املحدودة 

SOLUTION  مبلغ 8أسم له  11.111 

د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

القد1 عم 8ة التع ون 8قم 9 ط بق 3 

سيدي معروف الدا8 البيض ء املغرب 

املغرب  البيض ء  الدا8   22111  -

فرص  قلة املوا8د غي ب    : نتيجة ل 

اإلستثم 8.

ش 8ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

القد1 عم 8ة التع ون 8قم 9 ط بق 3 

سيدي معروف الدا8 البيض ء املغرب 

- 22111 الدا8 البيض ء  املغرب. 

و عين:

ابوالشرف و  يوسف    السيد)ة(  

عنوانه)ا( اق مة املستقبل  ج ش 23 

معروف  سيدي   5 8قم   191 عم 8ة 

الدا8 البيض ء  22111 الدا8 البيض ء  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
ش 8ع   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
القد1 عم 8ة التع ون 8قم 9 ط بق 3 
سيدي معروف الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 725616.

249I

STAF CONSULTING

SAITED
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

STAF CONSULTING
  AL YASSMINE R 5  IMM 74

 RC APRT  N° 02 OUELFA
 HAY HASSANI، 20230،
CASABLANCA MAROC

SAITED شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 97 زنقة 
ا8ع 8  ط بق 3 مر1 سلط ن الدا8 
البيض ء املغرب - 22111 الدا8 

البيض ء  املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.315365

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تقر8   2119 د نبر   23 في  املؤ8خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
ذات الشريك الوحيد SAITED  مبلغ 
وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  
ا8ع 8   زنقة   97 اإل تم عي  مقره  
3 مر1 سلط ن الدا8 البيض ء  ط بق 
البيض ء   الدا8   22111  - املغرب 
املوا8د   غي ب   : ل  نتيجة  املغرب 

وفرص اإلستثم 8.
97 زنقة  و حدد مقر التصفية ب 
مر1 سلط ن الدا8   3 ط بق  ا8ع 8  
الدا8   22111  - املغرب  البيض ء 

البيض ء  املغرب. 

و عين:
و  بفرخ ن   عبدهللا   السيد)ة(  
الخظراء  املسيرة  اق مة  عنوانه)ا( 
8قم 51 سوالم بيرشيد 26212 الدا8 
البيض ء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 97 زنقة 
مر1 سلط ن الدا8   3 ط بق  ا8ع 8  

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 725619.
251I

MOHAMED SAFRIOUI

FRIDGE GROUP
إعالن متعدد القرا8ات

MOHAMED SAFRIOUI
 GHANDI MALL BD GHANDI
 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC
FRIDGE GROUP »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: 131 ش 8ع 
أنف  الط بق 6 شقة 16  - - الدا8 

البيض ء  املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.454929

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 13 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
السيد  طرف  من  حصة   611 بيع 
لف ئدة  الصفريوي  هش م  محمد 
 331 في حدود   KSS INVEST شركة 
حصة ولف ئدة السيد محمد إلي 1 

العثم ني في حدود 271 حصة
على  ينص  الذي   :2 8قم  قرا8 
طرف  من  حصة   411 بيع  م يلي: 
لف ئدة  الصفريوي  السيد  ليل 
 221 في حدود   KSS INVEST شركة 
حصة ولف ئدة السيد محمد إلي 1 

العثم ني في حدود 111 حصة

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعيين السيد محمد إلي 1 العثم ني 

كمسير

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي: 
8أسم ل الشركة موزع ك لت لي : شركة 

السيد  حصة    KSS INVEST: 550

محمد إلي 1 العثم ني: 451 حصة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732211.

251I

LAMAN EXPERTISE

 MAISON DES TROIS
MAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAMAN EXPERTISE

 Résidence Riad Arfoud, Imm. 8,

 Bureau N° 9, Rue Mouzdalifa,

 Aarset Sinko ، 40000،

Marrakech Maroc

 MAISON DES TROIS MAGES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املكت3 
8قم 9، اق مة 8ي ض أ8فود، املدخل 

8قم 1، ش 8ع املزدلفة، عرصة 

صينكو - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112911

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAISON DES TROIS MAGES

دا8   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ضي فة.

املكت3   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املدخل  اق مة 8ي ض أ8فود،   ،9 8قم 
عرصة  املزدلفة،  ش 8ع   ،1 8قم 

صينكو - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : ب 8ي   السيدة ح فص تو 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ح فص تو ب 8ي  عنوانه)ا( 

 Galt Verdun  QC H4G 2P3  65

.Montréal  Canada

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ح فص تو ب 8ي  عنوانه)ا( 

 Galt Verdun  QC H4G 2P3  65

Montréal  Canada

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112539.

252I

FLASH ECONOMIE

 SOCAT «  SOCIETE
 CHERIFIENNE DES

» ARTICLES TRANSFORMES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وف ة شريك

  SOCIETE SOCAT  » SOCIETE

 CHERIFIENNE DES ARTICLES

 » TRANSFORMES

شركة ذات مسؤولية محدودة 
8أسم له : 3511111 د8هم 

مقره  اإل تم عي :8قم 9 زنقة ٱبن 

غزالة الفيالت -الدا8 البيض ء
8قم السجل التج 8ي  :7733 
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

   SOCAT   »  « شركة  لشرك ء 

 SOCIETE  CHERIFIENNE DES

  ARTICLES TRANSFORMES

بت 8يخ 13 نونبر 2119          

املرحوم  بوف ة  علم   أحيط   -

امحمد  أفوع 8

اإل تم عية  حصصه  تق سم 

أفوع 8  :العربي  و8ثته  بين 

ف ضمة  حصة،السيدة   429

214,51حصة،خديجة  أفوع 8 

214,51حصة،زينة  أفوع 8 

ئشة  ع  ، 2حصة 1 4 , 5 1 8 فوع  أ

تعزة   ، 2حصة 1 4 , 5 1 8 ع  فو أ

8قية   ، 2حصة 1 4 , 5 1 8 ع  فو أ

أفوع 214,518حصة-

للشركة  مسيريين  دد  تعيين 

العربي  :السيد  محدودة  غير  ملدة 

أفوع 8 و 8قية   أفوع 8،السيدة تعزة  

أفوع 8-

تش 8ك  سوف  الشركة  بأن  قر8 

العربي  للسيد  املشترك  ب لتوقيع  

أو  أفوع 8  تعزة   السيدة  و  أفوع 8 
السيدة  8قية  أفوع 8-

 توسيع نش ط الشركة-

-مرا عة القوانين   

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  البيض ء  ب لدا8  التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732124

253I

ديكسون

I.E INVEST
إعالن متعدد القرا8ات

ديكسون

23  ون  و8يس الط بق الث لث 

الدا8 البيض ء، 21161، الدا8 

البيض ء املغرب

I.E INVEST »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: مرك3 

البوغ ز، ش 8ع محمد الس د1، 

الط بق السفلي، بلوك ب3 - 91161 

الطنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.11117
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 23 أبريل 2121
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  ا تم عية  حصة   211 تفويت 
السيد بوندا محمد الى السيد بلمقدم 
عمر، و 211 حصة من السيد بوندا 
سعيد،  بوقنوف  السيد  الى  محمد 
وتفويت 111 حصة من السيد بوندا 
محمد الى السيد منصو8 اسم عيل، 
حصة من السيد اكيد8 عبد  و111 
الحكيم الى السيد منصو8 اسم عيل

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
الحكيم  عبد  اكيد8  السيد  تعين 
والسيد منصو8 اسم عيل كمسيرين 

ب لتش 8ك، مع صالحية التوقيع
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
على  ينص  الذي  6و7:  8قم  بند 

م يلي: تفويت حصص
على  ينص  الذي   :51 8قم  بند 

م يلي: تعيين مسير
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231715.

254I

 مكتـــ3 حس بــ ت أك ديرفسك  ش. م. م

ABATAR TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مكتـــ3 حس بــ ت  يف ك  ش. م. م
شــ 8ع حسن الث ني 8قم 351  ايت 
ملــول ، 11151، ايت ملــول املغرب
ABATAR TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
سيدي إفني بلوك د 8قم 169 أيت 

ملول انزك ن - 16151  انزك ن 
املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19711

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ABATAR TRANS

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االبض ئع لحس ب الغير.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

أيت   169 بلوك د 8قم  إفني  سيدي 

ملول انزك ن - 16151  انزك ن املغرب 

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : حسن  فر�سي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حسن  فر�سي  السيد 

ت 8ودانت  حس ين  سيدي  افري 

13111  ت 8ودانت املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حسن  فر�سي  السيد 

ت 8ودانت  حس ين  سيدي  افري 

13111  ت 8ودانت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   29 بت 8يخ  ب نزك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 177.

255I

S.H EXPERTISE

S.H EXPERTISE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.H EXPERTISE

 Rue Chrarda RDC ,11

 Derb  Loubila Bourgogne

 Casablanca– MAROC ، 20400،

CASABLANCA MAROC

S.H EXPERTISE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11,ش 8ع 

الشرا8دة الط بق السفلي د8ب لوبيال 

بو8كون - 21411 الدا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

442429

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 شتنبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 S.H  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EXPERTISE

إستش 8ة   : غرض الشركة بإيج ز 

في التسيير.

11,ش 8ع   : عنوان املقر اال تم عي 

الشرا8دة الط بق السفلي د8ب لوبيال 

البيض ء  الدا8   21411  - بو8كون 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد حنين علي :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(   علي  حنين  السيد 
د8ب عبد هللا زنقة 23 8قم 37 الدا8 

الدا8البيض ء   12111 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(   علي  حنين  السيد 
د8ب عبد هللا زنقة 23 8قم 37 الدا8 

الدا8البيض ء   12111 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

شتنبر 2119 تحت 8قم -.

256I

SOFINACTE

K.F DISTRIBUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

K.F DISTRIBUTION شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ح نوت 
8قم 327 س حة الكرامة زنقة صقر 

دي ت الحداد الزهو8 1 - 31161 

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62217

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 K.F  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DISTRIBUTION

ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

حلواني

تج 8ة املنتج ت الغدائية و توزيعه 

استيراد و تصدير.

ح نوت   : اال تم عي  املقر  عنوان 

327 س حة الكرامة زنقة صقر  8قم 

 31161  -  1 الزهو8  الحداد  دي ت 

ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

الكوهن  الرحيم  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الكوهن  الرحيم  عبد  السيد 

8ي ض  تجزئة   2 شقة  عنوانه)ا( 

 31151 الزيتون طريق عين الشقف 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الكوهن  الرحيم  عبد  السيد 

8ي ض  تجزئة   2 شقة  عنوانه)ا( 

 31151 الزيتون طريق عين الشقف 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 166.

257I

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA

STE NOUKABLI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIARE KARIMI RACHIDA
ش 8ع محمد الخ مس 8قم 13 

الط بق الث ني خنيفرة ، 54111، 
خنيفرة املغرب

 STE NOUKABLI SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  م عة 

أيت أوقبلي واويزغت عم لة أزالل - 
22111 أزيالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
3917

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NOUKABLI SERVICES
صيدلي   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وخدم ت مختلفة .
:  م عة  اال تم عي  املقر  عنوان 
 - أيت أوقبلي واويزغت عم لة أزالل 

22111 أزيالل املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد املصطفى نوفير  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد املصطفى نوفير  عنوانه)ا( 
 م عة أيت أوقبلي واويزغت عم لة 

أزالل 22111 ازيالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى نوفير  عنوانه)ا( 

 م عة أيت أوقبلي واويزغت عم لة 

أزالل 22111 ازيالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   13 بت 8يخ  ب زيالل   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 7/2121.

251I

CRI MEKNES

IRRIGATION SOUFI  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

IRRIGATION SOUFI  SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي ش 8ع 

املسيرة طريق القد1 8قم 21 بومية  

- 54351 ميدلت املغرب.

تغيير نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1929

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2121 فبراير   14 املؤ8خ في 

إدا8ة  مق ول   -« من  الشركة  نش ط 

الصن عية  او  التج 8ية  العملي ت  

آو  املدنية  للخدم ت  الفالحية  او 

العسكرية.

-نش ط الري .

اإلشغ ل  في  مق ول   -« إلى   «

املختلفة او البن ء.

- املف وض ت .

- التصدير و االستيراد.«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

27 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 43.

259I
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HORICOM

SOCIETE QUINPLUS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
استد8اك خطٍإ

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  استد8اك 
الرسمية

HORICOM
 21AV HASSAN II APPT N°4
 VN-MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
شركة   SOCIETE QUINPLUS
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة   
زين الع بدين ش 8ع ب  سيدي اق مة 
 - الزيتون   37 محل 8قم   1 املحمدية 

5111 مكن 1 املغرب.

ب لجريدة  وقع  خطٍإ  إستد8اك   
الرسمية عدد 5612 بت 8يخ 27 فبراير 

.2121
التج 8ي  السجل  8قم   : من  بدال 

49459
يقرأ : 8قم السجل التج 8ي الفعلي 

للشركة 49439
الب قي بدون تغيير.

261I

audiciaire compta

شركة ياسين لتغذية املاشية
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

audiciaire compta
8قم 5 ش 8ع غس ن كنف ني عم 8ة 
الط بق الث ني    5 لالمريم 8قم  فض ء 

ف 1 ، 31111، ف 1 املغرب
امل شية   لتغذية  ي سين  شركة 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 35 
تجزئة مبروكة بلوك 1 4 حي بد8  - 

31111 ف 1 املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62163

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

ي سين لتغذية امل شية .

ب ئع   /1  : بإيج ز  الشركة  غرض 

ب لجملة ملنتو  ت العلف للم شية و 

الدوا ين

2/ مق ولة نقل البض ئع .

 35 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

تجزئة مبروكة بلوك 1 4 حي بد8  - 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : محمد  سبتي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سبتي محمد عنوانه)ا( 8قم 

14 حي االدا8سة طريق عين الشقف 

31141 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سبتي محمد عنوانه)ا( 8قم 

14 حي االدا8سة طريق عين الشقف 

31141 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية بف 1  بت 8يخ 21 فبراير 2121 

تحت 8قم 41311121111111.

261I

WAFCOM

CENTRAL STUDIOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAFCOM
 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23
 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،
CASABLANCA MAROC

CENTRAL STUDIOS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي تق طع 
ش 8ع اللة الي قوت و مصطفى 
املع ني الط بق 1 8قم 56 مركز 
الري ض الدا8 البيض ء 21111 

الدا8البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451115

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CENTRAL STUDIOS
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
وأ هزة  السينم   استوديوه ت 

التلفزيون.
تق طع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش 8ع اللة الي قوت و مصطفى املع ني 
الري ض  مركز   56 8قم   1 الط بق 
الدا8البيض ء   21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1111  : السيد زكري ء نصر الدين 

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  نصر  زكري ء  السيد 

نصير   بن  مو�سى   35 عنوانه)ا( 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الدين  نصر  زكري ء  السيد 

نصير   بن  مو�سى   35 عنوانه)ا( 

21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.

262I

WAFCOM

VNSIMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

VNSIMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش 8ع 

الز8قطوني الط بق 1 8قم 24 - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

8فع  تم   2119 د نبر   14 في  املؤ8خ 
8أسم ل الشركة بمبلغ قد8ه »91.111 

إلى  د8هم«   11.111« أي من  د8هم« 

»111.111 د8هم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 721111.

263I
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 INSTITUT LABEL DE GESTION ET(

 DES AFFAIRES (EL KASMI ABDEL JALIL

COMPTABLE AGREE

روباسيو ماتريال ترميك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 INSTITUT LABEL DE GESTION(
 ET DES AFFAIRES )EL KASMI
 ABDEL JALIL COMPTABLE

AGREE
إق مة السالم 2 عم 8ة 1 شقة 3 اهل 
لغالم سيدي مومن الدا8 البيض ء 

سيدي مومن الدا8 البيض ء، 
21511، الدا8 البيض ء املغرب

8وب سيو م تري ل ترميك  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
سوه ي3 الرومي مجموعة 39 8قم 

21 سيدي البرنو�سي  - 21111 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451659

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

8وب سيو م تري ل ترميك .
إصالح   •  : غرض الشركة بإيج ز 

الغالية ،
• استيراد وتصدير ،

والتعبئة  والتصنيع  اإلنت ج   •
والتغليف ،

• الخدم ت الفنية والتد8ي3 ،.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
8قم   39 مجموعة  الرومي  سوه ي3 
 21111  - البرنو�سي   سيدي   21

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد قنوفي عبد الغ ني 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد قنوفي محمد :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغ ني  عبد  قنوفي  السيد 
 21 12  ر ك زنقة  سالم  عنوانه)ا( 
8قم 132 اهل لغالم 21111 البيض ء 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  قنوفي  السيد 
سيدي مومن القديم ش 8ع االدا8سة 

8قم 22 21111 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الغ ني  عبد  قنوفي  السيد 
 21 12  ر ك زنقة  سالم  عنوانه)ا( 
8قم 132 اهل لغالم 21111 البيض ء 

املغرب
عنوانه)ا(  محمد  قنوفي  السيد 
سيدي مومن القديم ش 8ع االدا8سة 

8قم 22 21111 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732723.
264I

CAB ASSISTANCE

N-AIR-J TMK
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

CAB ASSISTANCE
 ROUTE DE TETOUAN 76
 RESIDENCE NABIL 1ER

 ETAGE N° 3 TANGER ، 90000،
TANGER MAROC

N-AIR-J TMK شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 
مونت بالك نيو سونتر الط بق الث ني 

8قم 12 حي زن تة ش 8ع م الب ط  - 
91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.97219

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

فريديريك  )ة(  السيد  تفويت 

حصة   34 ليون  فرنسوا  بوتيو1 

حصة   111 أصل  من  ا تم عية 
ن دية عبدالغفو8  )ة(  السيد  لف ئدة  

بت 8يخ 13 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231915.

265I

AZ CONSULATNTS

 LEBADY STUDIO
ARCHITECTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

AZ CONSULATNTS

 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141

 CASABLACA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

  LEBADY STUDIO ARCHITECTS

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 33 زنقة 

ب ني 8يتون السوي�سي - 11111 

الرب ط املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.141175

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2121 ين ير   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( محمد  اللب دي 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

محمد  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

اللب دي بت 8يخ 21 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

ين ير   22 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114623.

266I

FLASH ECONOMIE

ALTUM ADVISORY

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ALTUM ADVISORY

شركة ذات مسؤولية  محدودة ذات 

الشريك الوحيد 

8أ1 امل ل: 111.111 د8هم

السجل التج 8ي : 451715– 

البيض ء

املقر الرئي�سي:  11 زنقة الحرية  

الط بق الت لث 8قم 5 الدا8البيض ء.

 21 بت 8يخ   بمقت�سى عقد عرفي 

تم تأسيس شركة ذات  فبراير2121 

الخص ئص الت لية:

 ALTUM:الشركة اسم 

ADVISORY

ذات  الق نوني:شركة  الشكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية  

الوحيد 

11 زنقة    الحرية    املقر الرئي�سي:  

الط بق الت لث 8قم 5 الدا8البيض ء

االستش 8ات  الهدف الس �سي:-  

والد8اسة في تنظيم الشرك ت

املــــــدة: 99سنة.

د8هم   111.111 8أس ملــــ ل: 

 111 مقسمة الى الف سهم بقيمة  

د8هم مدفوعة ب لك مل من نصي3:

منتصر1111  أعضم  السيد   -

سهم.  

سيتولى تسيير الشركة  التسييـــــر: 

غير  منتصرملدة  أعضم  السيد 

محدودة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ   ب لدا8 البيض ء  التج 8ية 

م 18 2121 تحت عدد 732794.

267I
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ISDM CONSULTING

 STE BEN LAHMANE
TRAVAUX SARL AU   BLT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ISDM CONSULTING
 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME
 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب
 STE BEN LAHMANE TRAVAUX

SARL AU   BLT  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  مدينة 
الوف ق بلوك ا 8قم 613 العيون  - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
31167

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 BEN LAHMANE TRAVAUX SARL

. AU   BLT
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS
مدينة    : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - العيون    613 الوف ق بلوك ا 8قم 

71111 العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

لحم ن  بن  الق د8  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

لحم ن  بن  الق د8  عبد  السيد 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

لحم ن  بن  الق د8  عبد  السيد 
العيون   71111 العيون  عنوانه)ا( 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 367/2121.

261I

.sté. fidev SARL - A.U

.HNS NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

.sté. fidev SARL - A.U

مكن 1 - 491 اديو8 ا داد ابني 

امحمد ، 51111، مكن 1 املغرب

HNS NEGOCE. شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي عم 8ة 8قم 

319، املحل 8قم 4، تجزئة املنصو8 - 

51111 مكن 1 املغرب.

تغيير نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.49169

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم تغيير   2121 فبراير   17 املؤ8خ في 

نش ط الشركة من » أشغ ل مختلفة 

» إلى »الغسيل و التنظيف في املقر ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1155.

269I

ISDM CONSULTING

 STE SLATRAVE SAHARA
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ISDM CONSULTING

 IMM EL HAIRACH NR 351

 AVENUE MED 6  APP 05 2EME

 ،ETAGE LAAYOUNE ، 70000

العيون املغرب

 STE SLATRAVE SAHARA SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

مزوا8 8قم 514  العيون - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31143

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SLATRAVE SAHARA SARL AU

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 CONSTRUCTION ET TRAVAUX

.DIVERS DE GROS OEUVRES

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 71111  - العيون    514 8قم  مزوا8 

العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : هالب  سليمة  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هالب  سليمة  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  هالب  سليمة  السيد 

العيون 71111 العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

24 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 514/2121.

271I

ADEV CONSULTING

ALTO PARKING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADEV CONSULTING

 Route de Tanger Km5  , BP :

2485 ، 93002، Tetouan maroc

ALTO PARKING شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

املنظر الجميل  - 92111 العرائش 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

5195

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ALTO  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PARKING

استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

مواقف السي 8ات.
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 ، الصي نة   ، السي 8ات  ميك نيك 
الغسيل ، و ميع الخدم ت املس عدة 

األخرى في النقل الطرقي..
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
العرائش   92111  - الجميل   املنظر 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
الشريف  بن  محمد  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الشريف  بن  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 8قم 15 ألطو 8اديو  92111 

العرائش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الشريف  بن  محمد  السيد 
عنوانه)ا( 8قم 15 ألطو 8اديو  92111 

العرائش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لعرائش  بت 8يخ 25 فبراير 

2121 تحت 8قم 16.

272I

مستأمنة س مي للمح سبة

STE SONABOTRA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مستأمنة س مي للمح سبة
حي ميمونة 8قم 55 بلوك 4 الط بق 
األول بني مالل ، 23114، بني مالل 

املغرب
STE SONABOTRA SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11  
نزالة أوالد حمدان الط بق األول  - 

23141 بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

9967

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   29

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SONABOTRA SARL

غرض الشركة بإيج ز : -مق ول في 

األشغ ل املختلفة أو البن ء.

  11 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 - نزالة أوالد حمدان الط بق األول  

23141 بني مالل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

1.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

 5.111   : بو8ط ل  بهية  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 5.111   : ن جي  سعيد  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بو8ط ل  بهية  السيدة 

بني   23121  154 8قم   1 ش 8ع شوقي 

مالل املغرب.

عنوانه)ا(  ن جي   سعيد  السيد  

دوا8 ايت علي اعي�سى تندوت 45111  

و8زازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو8ط ل  بهية  السيدة 

بني   23121  154 8قم   1 ش 8ع شوقي 

مالل املغرب

عنوانه)ا(  ن جي   سعيد  السيد  

دوا8 ايت علي اعي�سى تندوت 45111  

و8زازات املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت 8يخ 21 فبراير 

2121 تحت 8قم 115.

273I

STE GUERCIF TEXTILE

جرسيف تيكستيل
إعالن متعدد القرا8ات

STE GUERCIF TEXTILE
 N° 17 RUE MALILIA HAY
 TAKADOUM ، 65800،

TAOURIRT MAROC
 رسيف تيكستيل »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: حي 

التقــدم زنقـة مليلية  8قم 17 حي 
التقــدم زنقـة مليلية  8قم 17 65111 

ت و8يرت املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 29.
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 16 فبراير 2121
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي:  
للشركة  اال تم عية  الحصص  هبة 

لف ئدة السيد عبد العزيز برني�سي
قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي:   
القدامى  الشركة  مسيري  استق لة 

وتعيين مسيرين للشركة 
قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي:   
األس �سي  النظ م  صي غة  إع دة 

للشركة 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
ينص  الذي   :7 و   6 8قم  بند 
اال تم عية  الحصص  م يلي:    على 
أصبح   : اال تم عي  والرأسم ل 
8أسم ل الشركة موزع  على الشكل 
 (%61( عبد العزيز برني�سي   -  : الت لي 
الجياللي   - و  د8هم   3.331.111,11
 1.111.111,11  (%21( لكحل 
 (%11( لكحل عبد الكريم  د8هم و- 
مراد  لكحل  و-  د8هم   555.111,11

)11%) 555.111,11 د8هم 
على  ينص  الذي   :11 8قم  بند 
م يلي:  التسيير: الشركة مسيرة وملدة 
عبد  السيد  غير محدودة من طرف 
الجياللي  السيد  و  برني�سي  العزيز 

لكحل .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بت و8يرت  بت 8يخ 24 فبراير 

2121 تحت 8قم 13.

274I

phare consulting

LABERINTO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

phare consulting

 marrakech av. allal el fassi °41

 imm alhamra 2 n ، 40000،

marrakech maroc

LABERINTO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 5 
زنقة سو8ي  شقة 8قم 27 الط بق 

الخ مس - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113159

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LABERINTO

غرض الشركة بإيج ز : - مق ول في 
خدم ت الديكو8

- االدا8ة الفنية.
 5 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   27 8قم  شقة  سو8ي   زنقة 

الخ مس - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
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 FAYCAL TIAIBA :  100 السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

 FAYCAL TIAIBA السيد 
 75119 مين ديي  زنقة   3 عنوانه)ا( 

ب 8يس فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 FAYCAL TIAIBA السيد 
 75119 مين ديي  زنقة   3 عنوانه)ا( 

ب 8يس فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112711.

276I

سل سوليسيون

مدرسة تعليم السياقة مايسترو 
قيادة

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

سل سوليسيون
تجزئة البس تين ش 8ع البلح 8قم 

119 ، 91111، طنجة املغرب
م يسترو  السي قة  تعليم  مد8سة 
قي دة شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
 3767 اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 QUA GZENAYA 1A Q.GZENAYA
 DOUAR LT. 3767 2° ETAGE  -

91111 طنجة املغرب
مسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114465
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : مد8سة 

تعليم السي قة م يسترو قي دة.
مد8سة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تعليم السي قة.
 3767  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 QUA GZENAYA 1A Q.GZENAYA
 DOUAR LT. 3767 2° ETAGE  -

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
العبدالوي  سعيد  محمد  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
العبدالوي  سعيد  محمد  السيد 
ا زن ية  ا زن ية  م عة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
العبدالوي  سعيد  محمد  السيد 
ا زن ية  ا زن ية  م عة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231119.

271I

HIDA SERVICE TAROUDANT

ENERGIE RAZAN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HIDA SERVICE TAROUDANT
 BP 979 IMM LAAYADI
 AV HASSAN II MHAITA

 TAROUDANNT، 83000،
TAROUDANT MAROC

 ENERGIE RAZAN TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

املحمدي 8قم 96 الصط ح - 13111 
ت 8ودانت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
6575

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ENERGIE RAZAN TRAVAUX
: -1أشغ ل  غرض الشركة بإيج ز 
األبق 8  -2اصتراد  والتنقط  الري 
البيوت  -3تجهيز  الفالحية  واآللي ت 

املغط ت..
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 13111  - 96 الصط ح  املحمدي 8قم 

ت 8ودانت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 334   : مرسلي  شيم ء  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 333   : السيد عبد الصمد 8زاني 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد اسم عيل اشهبون  :  333 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
مرسلي عنوانه)ا(  السيدة شيم ء 
املح يطة   العمومية  األشغ ل  عم 8ة 

13111 ت 8ودانت املغرب.
8زاني  الصمد  عبد  السيد 
املحمدي  الحي   16 8قم  عنوانه)ا( 

لسط ح  13111 ت 8ودانت  املغرب.
اشهبون   اسم عيل  السيد 
 31 الرقم  بلق 1  سيد  عنوانه)ا( 

13111 ت 8ودانت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
مرسلي عنوانه)ا(  السيدة شيم ء 
املح يطة   العمومية  األشغ ل  عم 8ة 

13111 ت 8ودانت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  بت 8ودانت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 91.

279I

مركز الجب ي ت و املح سبة

 ARCHITECTURE CREATION
CONCEPTION - ACC

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مركز الجب ي ت و املح سبة
8قم 31 الط بق الرابع عم 8ة امن 8 ، 

16351، انزك ن املغرب

 ARCHITECTURE CREATION

CONCEPTION - ACC شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الرقم 

55 الط بق 2 ش 8ع املق ومة الحي 

الصن عي اك دير - 11111 اك دير 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

41319

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 م ي   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ARCHITECTURE CREATION

.CONCEPTION - ACC

مهند1   : بإيج ز  الشركة  غرض 

معم 8ي.

الرقم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الحي  املق ومة  ش 8ع   2 الط بق   55

اك دير   11111  - اك دير  الصن عي 

املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الحجبي  سعد  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الحجبي  سعد  السيد 
 1 ع   11 8قم   1 زنقة   1 سلومة 

البيض ء 21251 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحجبي  سعد  السيد 
 1 ع   11 8قم   1 زنقة   1 سلومة 

البيض ء 21251 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي   29 بت 8يخ  ب ك دير   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 12151.
211I

BEAUTY EQUIPMENT

BEAUTY EQUIPMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEAUTY EQUIPMENT
117 زنقة ابن منير إق مة الز8ق ء 
الط بق األول 8قم 2 مع 8يف ، 
21251، الدا8 البيض ء املغرب

BEAUTY EQUIPMENT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 117 زنقة 
ابن منير إق مة الز8ق ء الط بق األول 

8قم 2 مع 8يف - 21111  الدا8 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
457699

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BEAUTY EQUIPMENT

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واملواد  املنتج ت  وتصدير  ميع 

والسلع واملواد من أي نوع ،

املنتج ت  وبيع  ميع  شراء   -

واملواد والسلع واملواد من أي نوع..

 117  : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  زنقة ابن منير إق مة الز8ق ء 

األول 8قم 2 مع 8يف - 21111  الدا8 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ايم ن  ه ني  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ايم ن  ه ني  السيدة 

عم 8ة  أ     47  1 م  األزهر  تجزئة 

152 شقة 22  االلفة 21221  الدا8 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايم ن  ه ني  السيدة 

عم 8ة  أ     47  1 م  األزهر  تجزئة 

152 شقة 22  االلفة 21221  الدا8 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731713.

213I

مكت3 مو�سى 8شيد

LION›S GARD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

مكت3 مو�سى 8شيد
عم 8ة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

ش 8ع محمد الخ مس م ج ، 51111، 
مكن 1 املغرب

LION›S GARD شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
طرف ية - إق مة معلمة املدينة مكت3 
8قم 11 املدينة الجديدة  - 51111 

مكن 1 املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.37117

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2119 د نبر   31 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
 11.111« أي من  د8هم«   921.111«
عن  د8هم«   1.111.111« إلى  د8هم« 
ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 
الشركة املحددة املقدا8 و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1141.
215I

G.MAO.CCF

SOCIETE IRRINOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

G.MAO.CCF
 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES
MAROC

SOCIETE IRRINOS شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الشقة 
اليمنى الط بق الت ني  دوا8 والد طي3 
السفلى ف 1 الشقة اليمنى الط بق 
الت ني  دوا8 والد طي3 السفلى ف 1 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62167

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE IRRINOS
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
املختلفة  األشغ ل  في  مق ول 
مواد  شراء  و  والبن ء+التج 8ة+بيع 

البن ء ب لتقسيط .
الشقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اليمنى الط بق الت ني  دوا8 والد طي3 
السفلى ف 1 الشقة اليمنى الط بق 
دوا8 والد طي3 السفلى ف 1  الت ني  

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  غدان   اد8يس  السيد 
 5 الشقة  ج  عم 8ة    2 السالم  ب ب 
2 طريق عين الشقف  ف 1  الط بق 

31111 ف 1 املغرب.
السيد محمد فرط ص عنوانه)ا( 
دوا8 اوالد معلة  عين الشقف  موالي 

يعقوب ف 1 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  غدان   اد8يس  السيد 
 5 الشقة  ج  عم 8ة    2 السالم  ب ب 
2 طريق عين الشقف  ف 1  الط بق 

31111 ف 1 املغرب
السيد محمد فرط ص عنوانه)ا( 
دوا8 اوالد معلة  عين الشقف  موالي 

يعقوب ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 121/21.
217I
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DIGITAL FORTRESS

ديجين ل فو8تريس

DIGITAL FORTRESS 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

DIGITAL FORTRESS
11 زنقة الحرية ط 3 شقة 5 ، 
21111، الدا8 البيض ء املغرب
 DIGITAL ديجين ل فو8تريس

FORTRESS شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 
الحرية ط 3 شقة 5 - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.411247

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2119 تقر8 حل  27 شتنبر  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد ديجين ل فو8تريس 
DIGITAL FORTRESS  مبلغ 8أسم له  
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
اإل تم عي 11 زنقة الحرية ط 3 شقة 
املغرب  البيض ء  الدا8   21111  -  5

نتيجة ل : قرا8 الشريك الوحيد.
زنقة   11 و حدد مقر التصفية ب 
الدا8   21111  -  5 3 شقة  الحرية ط 

البيض ء املغرب. 
و عين:

عم د  حمزة   محمد  السيد)ة( 
عم 8ة   43 ش  عنوانه)ا(  و  الدين 
زنقة  ك ليفو8ني   ب ب  اق مة  النخيل 
الدا8 البيض ء   21111 مكة الوزيس 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 23122.

211I

societe el moustanir

STE MEDAL TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

societe el moustanir
 imm 16 n 10 a A.V joulane lido

fes ، 30000، fes maroc
ste medal trans شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11 

زنقة الخوا8زمي الحي الصن عي ف 1 
- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
59415

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 ين ير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ste  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.medal trans
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع للغير الوطني و الدولي.
 11 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
زنقة الخوا8زمي الحي الصن عي ف 1 

- 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : السيد العراقي الحسيني املهدي 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
محمد  الحسيني  العراقي  السيد 
111 د8هم  511 حصة بقيمة    : علي 

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
املهدي  الحسيني  العراقي  السيد 
الخوا8زمي  زنقة   11 8قم  عنوانه)ا( 
ف 1   31111 ف 1  الصن عي  الحي 

املغرب.

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 
زنقة   11 8قم  عنوانه)ا(  علي 

ف 1  الصن عي  الحي  الخوا8زمي 

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املهدي  الحسيني  العراقي  السيد 
الخوا8زمي  زنقة   11 8قم  عنوانه)ا( 

ف 1   31111 ف 1  الصن عي  الحي 

املغرب

محمد  الحسيني  العراقي  السيد 
زنقة   11 8قم  عنوانه)ا(  علي 

ف 1  الصن عي  الحي  الخوا8زمي 

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية بف 1  بت 8يخ 21 م ي 2119 

تحت 8قم 1144.

291I

CCFCHADI

BENGRINE CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CCFCHADI

27  ش 8ع عبد هللا بن ي سين الرقم 

1 الط بق 1 ، 21311، الدا8البيض ء 

املغرب

 BENGRINE CONSULTING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش 8ع 
مر1 السلط ن الط بق األول 

الشقة 3 الدا8البيض ء 21131 

الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457217

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BENGRINE CONSULTING
غرض الشركة بإيج ز : اإلستش 8ة 

في التسيير.
26 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
مر1 السلط ن الط بق األول الشقة 
3 الدا8البيض ء 21131 الدا8البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 111   : توفيق  بنكرين  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  توفيق  بنكرين  السيد 
 31 الشقة  د  بلوك  الب لمي  إق مة 
سيدي معروف 21271 الدا8البيض ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  توفيق  بنكرين  السيد 
 31 الشقة  د  بلوك  الب لمي  إق مة 
سيدي معروف 21271 الدا8البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731337.
291I

ASHAM  MOHAMED

PORTORICO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ASHAM  MOHAMED
 WELLAYA  TETOUAN

 TETOUAN، 93000، TETOUAN
MAROC

 PORTORICO IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قرية 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3673

ك بو 8قم 211 ك بونيكرو مرتيل - 
93152 مرتيل املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
26337

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PORTORICO IMMOBILIER
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي.
عنوان املقر اال تم عي : قرية ك بو 
8قم 211 ك بونيكرو مرتيل - 93152 

مرتيل املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد نو8الدين اشراط 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد نو8الدين اتو :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اشراط  الدين  نو8  السيد 
2 8قم  عنوانه)ا( ش 8ع الجوالن زنقة 

11 تطوان 93111 تطوان املغرب.
عنوانه)ا(  اتو  نو8الدين  السيد 
املخ زن  واد  ش 8ع  العلي   كنديسة 
الفنيدق   93112 الفنيدق    46 8قم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
اشراط  الدين  نو8  السيد 
عنوانه)ا( ش 8ع الجوالن زنقة 2  8قم 

11 تطوان 93111 تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   23 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 131.
292I

AZ CONSULATNTS

AUDIOCENTER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

AUDIOCENTER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
أميلي  زنقة مزن ت  مركز أسيم  املدينة 
حي الري ض - 11111 الرب ط املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
143453

 17 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AUDIOCENTER
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وإصالح أ هزة السمع.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
أميلي  زنقة مزن ت  مركز أسيم  املدينة 
حي الري ض - 11111 الرب ط املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : شبعتو  مروان  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

511 حصة    : السيد وديع مرابط 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شبعتو  مروان  السيد 
تجزئة  لالمريم  األميرة  زنقة   17
الرب ط   11111 السو�سي   الس حل 

املغرب.

عنوانه)ا(  مرابط  وديع  السيد 

شقة  ه ء  بلعربي عم 8ة  زنقة ض ية 

12 إق مة  ن ن السوي�سي السوي�سي 

11111 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شبعتو  مروان  السيد 

تجزئة  لالمريم  األميرة  زنقة   17

الرب ط   11111 السو�سي  الس حل 

املغرب

عنوانه)ا(  مرابط  وديع  السيد 

شقة  ه ء  بلعربي عم 8ة  زنقة ض ية 

12 إق مة  ن ن السوي�سي السوي�سي 

11111 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

.D11115 2121 تحت 8قم

294I

CAPITALIS

ROSS RENT A CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAPITALIS
زنقة صحراوي عم 8ة الصحراوي 

8قم ٣٥ الط بق ٦ ، 21691، 

CASABLANCA MAROC

ROSS RENT A CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 45 

املركز التج 8ي عزيزة 8قم 91-11 

ش 8ع الحزام الكبير  الحي املحمدي  

21691 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451131

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ROSS  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.RENT A CAR

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.

املحل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

45 املركز التج 8ي عزيزة 8قم 80-90 

الحي املحمدي   ش 8ع الحزام الكبير  

21691 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

511.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد ع دل لب ني :  2.511 حصة 

بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

  : االبراهيمي  خديجة   السيدة 

د8هم   111,11 بقيمة  حصة   2.511

للحصة . 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لب ني  ع دل  السيد 

 11 شقة   7 عم 8ة  الحديقة  اق مة 

الشطر 2 سيدي مؤمن  21412 الدا8 

البيض ء املغرب.

االبراهيمي  خديجة   السيدة 

شقة  اق مة نزا8 العبيدي   عنوانه)ا( 

البيض ء  الدا8   21141 بو8كون   6

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لب ني  ع دل  السيد 

 11 شقة   7 عم 8ة  الحديقة  اق مة 

الشطر 2 سيدي مؤمن  21412 الدا8 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732112.

295I
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CHICHAOUA FINANCES SARL AU

MAZA IRRIGATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CHICHAOUA FINANCES SARL
AU

 APPT N°2 IMMEUBLE
 MAYORCA HAY EL QODS

 CHICHAOUA ، 41000،
chichaoua MAROC

MAZA IRRIGATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 
سيدي بوزيد  م عة سيدي بوزيد 
شيش وة - 41111 شيش وة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1443
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MAZA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.IRRIGATION
-1مق ول   : غرض الشركة بإيج ز 

بن ء واعم ل مختلفة
-2بيع االت فالحية

املش 8يع  ومرا عة  -3د8اسة 
الفالحية

-4حفر االب 8 ب الالت امليك نيكية.
دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
بوزيد  بوزيد  م عة سيدي  سيدي 

شيش وة - 41111 شيش وة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد عبد هللا بوالزيت 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : السيد عبد هللا اكوض 8 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا بوالزيت عنوانه)ا( 

بوزيد  بوزيد ج سيدي  دوا8 سيدي 

شيش وة 41111 شيش وة املغرب.

السيد عبد هللا اكوض 8 عنوانه)ا( 

عم 8ة   2 برادي   2 تجزئة  اسكجو8 

 41111 مراكش   3 الشقة   717

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بوالزيت عنوانه)ا( 

بوزيد  بوزيد ج سيدي  دوا8 سيدي 

شيش وة 41111 شيش وة املغرب

السيد عبد هللا اكوض 8 عنوانه)ا( 

عم 8ة   2 برادي   2 تجزئة  اسكجو8 

 41111 مراكش   3 الشقة   717

مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب منت نوت   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 36/2121.

296I

fam consulting

 MOROCCAN EMERGING
CAPITAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

fam consulting

 res koutoubia center 2 avenue

 hassan II gueliz 2 eme etage n°9

، 40000، marrakech maroc

 MOROCCAN EMERGING

11.111  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 AV وعنوان مقره  اإل تم عي

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 109 APPT N°43

ETAGE MARRAKECH 3  مراكش 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MOROCCAN EMERGING

. 11.111

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 PRESTATION DE SERVICE LIE A

. TÉLÉCOMMUNICATION

 AV  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 ABDELKRIM EL KHATTABI RES

 JAWAD IMM 109 APPT N°43

مراكش    3 ETAGE MARRAKECH

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 YOUSRA السيدة 

 IMM  24 عنوانه)ا(    IFLAHEN

 FNCTIONNAIRES RUE ADAN

 VILLE NOUVELLE SAFI  41111

اسفي املغرب.

عنوانه)ا(    OLIVI ERIC السيد 

 RUE HONORE 13127  3

 VITROLLES  FRANCE  75111

. VITROLLES  FRANCE

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 YOUSRA السيد 

 IMM  24 عنوانه)ا(    IFLAHEN

 FNCTIONNAIRES RUE ADAN

 VILLE NOUVELLE SAFI  41111

اسفي املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112561.
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FIDUCIAIRE LA VIE ECONOMIQUE

جيبر
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE LA VIE

ECONOMIQUE

 APT N°2   BD PRINCE MY

  ABDELLAH LOT DRISSIA

 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 يبر شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 بن 

عالل سع دة مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113179

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  :  يبر.

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 41111  - مراكش  بن عالل سع دة 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ابراهيم اكرنيو  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اكرنيو  ابراهيم  السيد 

دوا8 بن عالل سع دة مراكش 41111 

مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  اكرنيو  ابراهيم  السيد 
دوا8 بن عالل سع دة مراكش 41111 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 2237.

291I

AIT TAQI MOULAY SAID

BON COIN CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AIT TAQI MOULAY SAID
 AV TARIK IBN ZIAD RUE

 71 ETAGE 2 N°03 ، 92000،
TANGER MAROC

BON COIN CAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

املنصو8 ابي ع مر 8قم 97 الط بق 
االول 8قم 12 االد8يسية 1 طنجة - 

92111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114497

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BON  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.COIN CAR
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   97 8قم  ع مر  ابي  املنصو8 
 - طنجة   1 االد8يسية   12 االول 8قم 

92111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ع مر  محمد  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ع مر  محمد  السيد 
 69 حي ب لخبري ش 8ع العشرين 8قم 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ع مر  محمد  السيد 
 69 حي ب لخبري ش 8ع العشرين 8قم 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231921.
299I

FLASH ECONOMIE

RUPUERTA  ريبويرتا
إعالن متعدد القرا8ات

ديوان   األست ذ   كريم بنشقرون
موثق

زاوية اميل زوال ، 25 زنقة ش مبيني  
الط بق 3

الدا8 البيض ء
SOCIETE RUPUERTA

شركة ذات مسؤولية محدودة
 برأ1 م ل 111.111 د8هم

املقر اال تم عي :  املحمدية ش 8ع 
الحسن  الث ني

بت 8يخ   عرفي  عقد  -1بمو 3 
السيد  م ل  ق م   15/13/2113
الدين ايت م نة بتفويت 511 حصص 
8أسم ل  في  يمتلكه   ا تم عية  
8يبويرت   الشركة  املسم ة  الشركة 
))RUPUERTA و دالك لف ئدة السيد 
زهير عبد اله دي  و السيد زهير سعيد  

ب لتس وي بينهم .
من  موثق  محضر   -2بمو 3 
كريم   شقرون  بن  األست ذ  طرف  
بت 8يخ الدا8 البيض ء  22 شتنبر 2114   
االعتي دي الغير  الع م  الجمع   قر8 

  م  يلي :

تفويت  ميع  على  *املص دقة 
الس لفة  اال تم عية  الحصص 

الذكر.
* استق لة  م ل الدين ايت م نة  
و  للشركة  وحيد  كمسير  مه مه  من 

منحه االبراء الت م و القطعي.
السيد  تعيين   على  املص دقة   *
السيد  و  م نة   ايت  الدين   م ل 
مسيرين وحيدين  عبد اله دي زهير  
وبدلك  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

تلتزم الشركة بتوقيعهم   املزدوج .
ب ملحكمة   الق نوني    - تم اإليداع  
بت 8يخ  ب ملحمدية  االبتدائية  

21/11/2119  تحت 8قم 1919
للبي ن

بنشقرون  كريم

موثق

311I

ZHAR AHMED

KANO HOUSE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZHAR AHMED
 HAY QODS BENSOUDA ، 11

30030، FES MAROC
KANO HOUSE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي القطعة 
8قم 275 أ تجزئة املنتزه 3 طريق 
مكن 1 - 31191 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62193

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KANO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.HOUSE

منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي - االستراد و التصدير.

القطعة   : عنوان املقر اال تم عي 

طريق   3 املنتزه  تجزئة  أ   275 8قم 

مكن 1 - 31191 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : خ لد  العتقي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  خ لد  العتقي  السيد 

8قم 276 ك 2 تجزئة الحديقة تغ ت  

31191 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خ لد  العتقي  السيد 

8قم 276 ك 2 تجزئة الحديقة تغ ت 

31191 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 151/2121.

312I

BADII COMPTABILITE ET CONSEIL

ATELYS SOLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

 BADII COMPTABILITE ET

CONSEIL

  YSMINA 4 RUE 70 N°23

 CASABLANCA ، 20150،

CASABLANCA MAROC

 ATELYS SOLUTION

شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
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 N° 51 BD وعنوان مقره  اإل تم عي
 BIR ANZARANE 3EME ETAGE

 APPRT N° 5 CASABLANCA
 MAARIF 20100 CASABLANCA

.MAROC
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.234745

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 11 فبراير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 N° 51 BD BIR ANZARANE«
 3EME ETAGE APPRT N° 5
 CASABLANCA MAARIF 21111
إلى   »CASABLANCA MAROC
 N° 84 RUE IBNOU MOUNIR«
 APPRT N° 10 CASABLANCA
  MAARIF 21111 CASABLANCA

.»MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ البيض ء   ب لدا8   التج 8ية 
 27 فبراير 2121 تحت 8قم 732441.
314I

FIDUCIAIRE MOLIFID

OBESUS PARTNERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MOLIFID
 AVENUE MOHAMED V

 RESIDENCE AL ANDALOUSE
 B BUREAU N°09 ، 92000،

LARACHE MAROC
OBESUS PARTNERS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
محمد الخ مس اق مة االندلس 

ب الط بق االول املكت3 8قم 19 - 
92111 العرائش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
5117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. OBESUS PARTNERS
الصيد   •  : غرض الشركة بإيج ز 
لجميع املنتج ت البحرية وتصديره  ؛
سمك  وتسمين  وتربية  صيد   •

التونة وتصديره ؛
• تسويق وتصدير  ميع املنتج ت 

السمكية أو املنتج ت الث نوية.
و تحويل    ، و تثمين   ، استغالل   •

 ميع أنواع املنتو  ت البحرية.
• تربية  ميع املنتو  ت البحرية.

الخ 8ج  في  أو  املغرب  في  شراء   •
أي معدات مرتبطة  تمثيل  أو  بيع   ،
بنش ط  مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 

الصيد وتركي3 سفن الصيد.
والتج 8ية  امل لية  الد8اس ت   •
واالستش 8ات  والخدم ت  والفنية 
الصيد  بنش ط  املتعلقة  املختلفة 

بشكل ع م.
 ، أي عملي ت استيراد وتصدير   •
وبشكل أعم ،  ميع العملي ت امل لية 
واملنقولة  والصن عية  والتج 8ية 
مب شر  بشكل  املتعلقة  والعق 8ية 
اال تم عي  ب لهدف  مب شر  غير  أو 
أو  التمديد  تسهيل  على  القد8ة  أو 

التطوير..
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
االندلس  اق مة  الخ مس  محمد 
 -  19 8قم  املكت3  االول  الط بق  ب 

92111 العرائش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

3.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:
 UPWELLING الشركة 
FISHERIES :  10.000 حصة بقيمة 

111 د8هم للحصة .
  AFRIQUE TUNA : الشركة 
د8هم   111 بقيمة  حصة   21.111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 UPWELLING الشركة 

ابرون  عم 8ة  عنوانه)ا(   FISHERIES
8قم 32 الط بق الث ني و الث لث زاوية 
زنقة ف ل ولد اعمير و زنقة واد بهت 

اكدال  11191 الرب ط املغرب.

 AFRIQUE TUNA الشركة 

ب لعرائش  الجديد  املين ء  عنوانه)ا( 

92111 العرائش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الفهري  الف �سي  احمد  السيد 
عنوانه)ا( اق مة مريم 4 شقة 1 زنقة 

الرب ط   11191 وادي املخ زن اكدال 

املغرب

بنمو�سى  كريم  محمد  السيد 
ايت  زنقة   11 8قم  عنوانه)ا( 

السوي�سي  السفراء  حي  شغروشن 

11171 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش  بت 8يخ 21 فبراير 

2121 تحت 8قم 159.

315I

ORIEN.COMPTA

B.S.S CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ORIEN.COMPTA

52 ش 8ع محمد الخ مس حي 

الحسني برك ن ، 61311، برك ن 

املغرب

B.S.S CAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

11 زنقة احفير حي الوف ق سيدي 

سليم ن - 61311 برك ن املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

7169

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 B.S.S  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.CAR
ت  ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.
8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
سيدي  الوف ق  حي  احفير  زنقة   11

سليم ن - 61311 برك ن املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد بوعزاوي عمر :  951 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
51 حصة    : السيدة امب 8ك لبنى 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بوعزاوي عمر عنوانه)ا( 11 
حي الوف ق سيدي سليم ن    14 8قم 

61311 برك ن املغرب.
السيدة امب 8ك لبنى عنوانه)ا( 11 
حي الوف ق سيدي سليم ن   14 8قم 

61311 برك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحفيظ  عبد  ملقدمي  السيد 
زنقة النصر حي الهن ء   67 عنوانه)ا( 
سيدي سليم ن 61311 برك ن املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 113.
316I

FLASH ECONOMIE

RUPUERTA ريبويرتا
إعالن متعدد القرا8ات

ديوان  األست ذ   كريم بنشقرون
موثق

زاوية اميل زوال ، 25 زنقة ش مبيني  
الط بق 3

الدا8 البيض ء
SOCIETE RUPUERTA

شركة ذات مسؤولية محدودة
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 برأ1 م ل 111.111 د8هم
املقر اال تم عي :  املحمدية ش 8ع 

الحسن  الث ني
-1بمو 3 عقد موثق من طرف 
 11 األست ذ بن شقرون كريم بت 8يخ 
يوليوز و 12 نونبر 2119  ق م السيد 
بتفويت  م نة  ايت  مهدي  محمد 
ق مت  و  ا تم عية  حصة   211
السيدة ي سمينة ايت م نة بتفويت 
يمتلكونه  في  حصة ا تم عية    111
الشركة  املسم ة  الشركة  8أسم ل 
دالك  و   RUPUERTA(( 8يبويرت  

لف ئدة السيد زهير عبد اله دي .
من  موثق  محضر   -2بمو 3 
كريم   شقرون  بن  األست ذ  طرف 
بت 8يخ الدا8 البيض ء  12 نونبر 2119   
االعتي دي الغير  الع م  الجمع   قر8 

  م  يلي :
تفويت  ميع  على  املص دقة   ·
الس لفة  اال تم عية  الحصص 

الذكر.
السيد  تعيين   على  املص دقة   ·
السيد  و  م نة   ايت  الدين   م ل 
مسيرين وحيدين  عبد اله دي زهير  
وبدلك  محدودة  غير  ملدة  للشركة 

تلتزم الشركة بتوقيعهم   املزدوج .
-3بمو 3 عقد موثق من طرف  
 11 األست ذ بن شقرون كريم بت 8يخ 
يوليوز و 12 نونبر 2119  ق م السيد 
 211  م ل الدين ايت م نة بتفويت 
حصة ا تم عية يمتلكه  في 8أسم ل 
8يبويرت   الشركة  املسم ة  الشركة 
))RUPUERTA و دالك لف ئدة السيد 

زهير عبد اله دي .
من  موثق  محضر   بمو 3    4
كريم   شقرون  بن  األست ذ  طرف 
بت 8يخ الدا8 البيض ء  12 نونبر 2119   
قر8 الجمع الع م الغير االعتي دي  م  

يلي :
تفويت  ميع  على  املص دقة   ·
الس لفة  اال تم عية  الحصص 

الذكر.
الدين  السيد  م ل  استق لة   ·
 ايت م نة  من مه مه كمسير للشركة 

و منحه االبراء الت م و القطعي.

املص دقة على تعيين  السيد عبد 

اله دي زهير  مسير وحيد للشركة ملدة 

الشركة  تلتزم  وبدلك  محدودة  غير 

الوحيد  للمسير  الوحيد  ب لتوقيع 

للشركة .

الق نوني    - اإليداع   تم   /5

ب ملحمدية  االبتدائية   ب ملحكمة  

8قم  تحت    11/12/2119 بت 8يخ 

 1939
للبي ن

بنشقرون  كريم

موثق

319I

AEX ET COM MAROC AUDIT ET EXPERTISE

صامافيا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 AEX ET COM MAROC AUDIT

ET EXPERTISE
زاوية  ش 8ع محمد الخ مس و ش 8ع 

ابن كثير إق مة دو1 م 18 8قم 44 ، 

91111، طنجة املغرب

ص م في  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عين الرامي 
 م عة ب ب ت زة  - 91111 شفش ون 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1467

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ص م في .

التغذية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة٬ التج 8ة٬ التوزيع٬ بيع مختلف 

املشروب ت استيراد وتصدير.

عين   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 91111  - ت زة   ب ب  الرامي  م عة 

شفش ون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : الودغيري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : بوط ل3  أحمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد الودغيري عنوانه)ا( 
املوحدين  ش 8ع  الوسطى  كنديسة 
 93112  91 8قم  الرابع  الط بق 

الفنيدق املغرب.
عنوانه)ا(  بوط ل3  أحمد  السيد 
ولي  ش 8ع  الك مل  موالي  22  ن ن 

العهد م ج 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الز لي  طه  السيد 
ش 8ع اشبيلية زنقة 2 8قم 5  93111 

تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  بشفش ون   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 97/2121.

311I

JIHA FIDUCIAIRE

SMAIL  ALKHALIJ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JIHA FIDUCIAIRE
 N° 5 RUE 3908 HAY EL QODS
 DCHEIRA INEZGANE ، 86360،

INEZGANE MAROC
SMAIL  ALKHALIJ شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 74 
شقة 8قم 4 زنقة 111 الدشيرة 
انزك ن  - 16361 انزك ن املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19915

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  SMAIL :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.ALKHALIJ

تقديم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

  ( اال تم عي  املج ل  في  االستش 8ات 

تشغيل أصح ب الدبلوم ت ( .

 74 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

شقة 8قم 4 زنقة 111 الدشيرة انزك ن  

- 16361 انزك ن املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 31.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 311   : السيد عنت 8 عبد الرحيم 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الرحيم  عبد  عنت 8  السيد 

 614 الزنقة  كيوان  ايت  عنوانه)ا( 

 16361 انزك ن  الدشيرة   56 8قم 

انزك ن  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الرحيم  عبد  عنت 8  السيد 

 614 الزنقة  كيوان  ايت  عنوانه)ا( 

 16361 انزك ن  الدشيرة   56 8قم 

انزك ن املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  االبتدائية ب نزك ن  

2121 تحت 8قم 363.

312I
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 TEAMWORK
CONSUNLTING
إعالن متعدد القرا8ات

 TEAMWORKشركة
CONSULTING SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد 

8أسم له 111111,11د8هم
مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
الشريك  قر8   2121/11/21 بت 8يخ 
 TEAMWORK لشركة  الوحيد 
ذات  شركة   CONSUNLTING
مسؤولية محدودة ب لشريك الوحيد 
 113 البيض ء  ب لدا8  مقره   الك ئن 

ش 8ع مر1 السلط ن الت لي:
األس �سي  الق نون  تحديث   -

للشركة بت 8يخ 21.11.2121
بكت بة  الق نوني  اإليداع  تم 
ب لدا8  التج 8ية  للمحكمة  الضبط 
تحت   2121/13/12 بت 8يخ  البيض ء 

8قم 732759.
314I

MAGHREB TADBIR

LINEA DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

MAGHREB TADBIR
ش 8ع مراكش اق مة النجد الط بق 

االول 8قم 14 اق مة العرف ن 
-GH27E18Z2 الط بق الث ني 8قم 

352، 91111، طنجة املغرب
LINEA DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : تجزئة 
الكريري  8قم 36 - 91111 طنجة 

املغرب.
قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
.35119

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2121 تقر8 حل  11 فبراير  املؤ8خ في 
شركة   LINEA DISTRIBUTION
مبلغ  املحدودة  املسؤولية  ذات 
وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  

مقره  اإل تم عي تجزئة الكريري  8قم 

نتيجة  املغرب  طنجة   91111  -  36

لعدم توفر االمك ني ت .

و عين:

و  الدهن ني  محمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( اق مة الزمو8ي 2 ن دية 8قم 

املغرب كمصفي  طنجة   91111  45

)ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

تجزئة  وفي   2121 فبراير   12 بت 8يخ 

طنجة   91111  -  36 8قم  الكريري  

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1513.

315I

 CABINET SOLUTION CONSULTING AND

ACCOUNTING

ACTIF BUILDING  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 CABINET SOLUTION

 CONSULTING AND

ACCOUNTING

 AVENUE AL QODS APPT.2 6

 TABRIQUET SALE ، 11010،

SALE MAROC

ACTIF BUILDING  SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية زنقة  

كرات�سي و زنقة الفقيه بن ص لح 

 SALE حي اإلنبع ث 8قم 251 سال

11111 سال املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ACTIF  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

. BUILDING  SARL
األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة في البن ء.
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة  كرات�سي و زنقة الفقيه بن ص لح 
 SALE سال   251 8قم  اإلنبع ث  حي 

11111 سال املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد فراجي ع دل :  911 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
حصة   111   : السيد فراجي طه 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ع دل  فراجي  السيد 
إق مة مكة زنقة فيتن م عم 8ة 6 شقة 
8قم 6 الرب ط 11111 الرب ط املغرب.
السيد فراجي طه عنوانه)ا( إق مة 
مكة زنقة فيتن م عم 8ة 6 شقة 8قم 6 

الرب ط 11111 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ع دل  فراجي  السيد 
إق مة مكة زنقة فيتن م عم 8ة 6 شقة 
8قم 6 الرب ط 11111 الرب ط املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بت 8يخ  بسال   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 34125.
316I

CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE SARL

GESTRAD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

 CONSEIL AUDIT ET SYNTHESE
SARL

 RES SOFIA PALMERAIE IMM
 F N106, AV ABDELKRIM

 KHETTABI RES SOFIA
 PALMERAIE IMM F N106،

40000، MARRAKECH MAROC

GESTRAD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11 

إق مة كوثر ش 8ع عالل الف �سي 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31193

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2119 د نبر   14 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

أي  د8هم«   3.111.111,11«

إلى  د8هم«   5.111.111,11« من 

  : عن طريق  د8هم«   1.111.111,11«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112231.

317I

TRUST ECONOMIC LIFE

كزير للتعمير
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TRUST ECONOMIC LIFE

 APP 01 A IMM 202 PORTE

 DE MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC

كزير للتعمير  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الطبق 

1 8قم العم 8ة 117 تجوئة 1 ب  

مدينة الجديدة ت منصو8ت مراكش 

مراكش 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

111291/521

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
كزير   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

للتعمير .
خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و املطو8 العق 8ي.
 1 : الطبق  عنوان املقر اال تم عي 
8قم العم 8ة 117 تجوئة 1 ب  مدينة 
الجديدة ت منصو8ت مراكش مراكش 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 2121 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : كزير  مروان  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  السيد مروان كزير عنوانه)ا( 
ا8ير   ايت   41111 او8ير  ايت  امه ن 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
حي  السيد مروان كزير عنوانه)ا( 
ا8ير   ايت   41111 او8ير  ايت  امه ن 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   14 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 111769.

311I

مجموعة أطلنتيك للمح سبة

 FTD FIANSOU TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مجموعة أطلنتيك للمح سبة
شقة 8قم 3 الط بق الث ني عم 8ة 

22 زنقة الع دل حي ا ن ن عيالن، 
46111، آسفي املغرب

 FTD FIANSOU TRAVAUX
DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

السفلي 8قم 266 تجزئة ك سطو8 حي 

او8يدة 2 - 46111 آسفي املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

11267

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FTD  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FIANSOU TRAVAUX DIVERS

نقل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

األشخ ص لحس ب الغير

- أشغ ل البن ء املختلفة

العملي ت  ع مة،  ميع  بصفة  و 

املتعلقة بشكل مب شر أو غير مب شر 

بأغراض الشركة..

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

السفلي 8قم 266 تجزئة ك سطو8 حي 

او8يدة 2 - 46111 آسفي املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد سفي ن احمودا 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سفي ن احمودا عنوانه)ا( 

 46111 الري ض  حي   25 بلوك   14

آسفي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سفي ن احمودا عنوانه)ا( 

 46111 الري ض  حي   25 بلوك   14

آسفي املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  االبتدائية بآسفي  

2121 تحت 8قم 393.
319I

TRUST ECONOMIC LIFE

حوز بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A IMM 202 PORTE
 DE MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
حوز بريف  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 111 
دوا8 القرية  م عة غم ت الحوز 

مراكش 8قم 111 دوا8 القرية  م عة 
غم ت الحوز مراكش 41111 

مراكش املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.79443

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تحويل   تم    2117 م ي   14 املؤ8خ في 
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»8قم 111 دوا8 القرية  م عة غم ت 
مراكش   41111 مراكش   الحوز 
البهجة  ش 8ع   2 »8قم  إلى  املغرب« 

ت حن وت 41111 مراكش  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2117 تحت 8قم 11721.
321I

cafdeco

yan capital
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cafdeco
 rue al wahda 5éme étage

 imm 110 casablanca ، 20500،
casablanca maroc

yan capital شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 15 عم 8ة 

سنطرال ب 8ك GHA املحمدية - 

21999 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

25115

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 yan  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.capital

غرض الشركة بإيج ز : االستيراد و 

التصدير بصفة ع مة.

عنوان املقر اال تم عي : 15 عم 8ة 

 - املحمدية   GHA ب 8ك  سنطرال 

21999 املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

حصة   51   : اكيو هش م  السيد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة هن ء اكالك ل :  31 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

حصة   21   : ينيس  اكيو  السيد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  هش م  اكيو  السيد 

دا8   22 ب   11 عم 8ة  ميلروز  اق مة 

21511 الدا8لبيض ء  بوعزة النواصر 

املغرب.

عنوانه)ا(  اكالك ل  هن ء  السيدة 

 22 ب   11 عم 8ة  ميلروز  ق مة 

 21511 النواصرل  بوعزة  دا8 

الدا8لبيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  بنيس  اكيو  السيد 

دا8   22 ب   11 عم 8ة  ميلروز  ق مة 

21511 الدا8لبيض ء  بوعزة النواصر 

املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

السيد اكيو هش م عنوانه)ا( ق مة 
بوعزة  دا8   22 ب   11 عم 8ة  ميلروز 
النواصر 21511 الدا8لبيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 211.

321I

FITICOF

G.A IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FITICOF
9 ش 8ع غس ن كنف ني اق مة نبيلة ، 

31111، ف 1 املغرب
G.A IMMO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 9 ش 8ع 
طنجة إق مة  وهرة محل 1  - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62161

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 G.A  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IMMO
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي.
ش 8ع   9  : عنوان املقر اال تم عي 
 -   1 محل  إق مة  وهرة  طنجة 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

  : الكريم  سو1   عبد  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الكريم  سو1   عبد  السيد 
طريق  الكتبية  ش 8ع   11 عنوانه)ا( 

إموزا8  31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  سو1   عبد  السيد 
طريق  الكتبية  ش 8ع   11 عنوانه)ا( 

إموزا8  31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 111/2121.
322I

fiduciaire mohammedia

digital century ديجتال 
سونتغي

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

fiduciaire mohammedia
 lot wafa residence el 199

 mouahidine appartement a2 ،
28820، mohammedia maroc

digital century ديجت ل سونتغي 
شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 

طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
الوف ء املحمدية 8قم 191 8قم 1 
الط بق االول  - 21111 املحمدية 

املعرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.15423

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8 حل   2121 ين ير   29 املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
سونتغي   ديجت ل   digital century
د8هم   111.111 8أسم له   مبلغ 
تجزئة  اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 1 8قم   191 8قم  املحمدية  الوف ء 

املحمدية   21111  - االول   الط بق 
املعرب نتيجة ل : كس د .

تجزئة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 1 8قم   191 8قم  املحمدية  الوف ء 
املحمدية   21111  - االول   الط بق 

املغرب. 
و عين:

و  خميري  خ لد    السيد)ة( 
الزقطوني   ش 8ع   13 عنوانه)ا( 
كمصفي  املغرب  املحمدية   21111

)ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 371.
323I

JIYAR JAOUAD

 BOUGHRARA
RENOVATION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

8فع 8أسم ل الشركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC

 BOUGHRARA RENOVATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 17 طريق 

بك ي لهبيل الحي الحسني ط بق 
الرابع الشقة 8قم 1  - 63311 برك ن 

املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.6573

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم   2121 فبراير   14 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   2.111.111«
 2.111.111« إلى  د8هم«   111.111«

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 
نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 111/2121.
324I

مكت3 مو�سى 8شيد

SOCIBAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

مكت3 مو�سى 8شيد
عم 8ة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

ش 8ع محمد الخ مس م ج ، 51111، 
مكن 1 املغرب

SOCIBAD شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : عم 8ة 
ف 8قم 7 اق مة أم الربيع ب م ع  - 

51111 مكن 1 املغرب.
قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
.42911

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  11 فبراير  املؤ8خ في 
مسؤولية  ذات  شركة   SOCIBAD
محدودة ذات الشريك الوحيد مبلغ 
وعنوان  د8هم   11.111 8أسم له  
 7 8قم  ف  عم 8ة  اإل تم عي  مقره  
 51111  - ع   الربيع ب م  أم  اق مة 
عن  للعجز  نتيجة  املغرب  مكن 1 

اإلستمرا8.
و عين:

السيد)ة( علي  صدوك و عنوانه)ا( 
عم 8ة ف 8قم 7 اق مة أم الربيع ب م 
مكن 1 املغرب كمصفي   51111 ع  

)ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
عم 8ة  وفي   2121 فبراير   11 بت 8يخ 
 - اق مة أم الربيع ب م ع    7 ف 8قم 

51111 مكن 1 املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 336.
325I
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ECOCOMPTA

DOBAI LUBRIFIANTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ECOCOMPTA
 BD AMBASSADEUR 316
 BEN AICHA RESIDENCE
 MACHALLAH B.P:20290
 CASABLANCA ، 20290،

CASABLANCA MAROC
DOBAI LUBRIFIANTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 
 RESIDENCE ALMOSTAKBAL
 GH 26 IMM 239 N° 2 SIDI

MAAROUF - 20150 الدا8البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451731

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DOBAI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.LUBRIFIANTS
االتج 8   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و  السلع  نقل  و  التشحيم  مواد  في 

البض ئع و املحروق ت.
 : اال تم عي  املقر  عنوان 
 RESIDENCE ALMOSTAKBAL
 GH 26 IMM 239 N° 2 SIDI
MAAROUF - 20150 الدا8البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيدة الف تحي مونية 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة الف تحي مونية عنوانه)ا( 

القلعة  م ي ت  عبدهللا  اوالد  دوا8 

43111 قلعة السراغنة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة الف تحي مونية عنوانه)ا( 

القلعة  م ي ت  عبدهللا  اوالد  دوا8 

43111 قلعة السراغنة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732132.

326I

ع دل الزميتة - مح س3-

BARA SSO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

ع دل الزميتة - مح س3-

251 حي االدا8سة بلوك 2 ت زة ، 

35111، ت زة املغرب

BARA SSO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 

أغب ل  م عة بوشف عة واد امليل  - 

35273 ت زة املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.4197

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 فبراير   19 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   1.751.111«

 1.141.111« إلى  د8هم«   91.111«

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 156/2121.

327I

الب زي استش 8ات ش.م.م

 STE YATS D›IMPORTATION
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

الب زي استش 8ات ش.م.م
8قم 13 ش 8ع اللة أمينة قلعة 

السراغنة ، 43111، قلعة السراغنة 
املغرب

 STE YATS D›IMPORTATION
SARL A.U شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 697 
الهن ء 1 قلعة السراغنة - 43111 

قلعة السراغنة املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.2419

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تقر8   2121 فبراير   27 في  املؤ8خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 STE YATS الوحيد  الشريك  ذات 
  D’IMPORTATION SARL A.U
مبلغ 8أسم له  61.111 د8هم وعنوان 
الهن ء   697 8قم  اإل تم عي  مقره  
قلعة   43111  - السراغنة  قلعة   1
السراغنة املغرب نتيجة ل : عدم توفر 
ب لعملي ت  للقي م  املالئمة  الشروط 

التج 8ية.
و حدد مقر التصفية ب 8قم 697 
 43111  - السراغنة  قلعة   1 الهن ء 

قلعة السراغنة املغرب. 
و عين:

و  ف 8�سي  محمد   السيد)ة( 
القلعة   1 الهن ء   697 8قم  عنوانه)ا( 
املغرب  السراغنة  قلعة   43111

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بقلعة السراغنة  بت 8يخ 14 

م 18 2121 تحت 8قم 71/2121.
321I

FLASH ECONOMIE

IMMOBILIERE HASSANIA
إعالن متعدد القرا8ات

ديوان األست ذ كريم بنشقرون
موثق

زاوية اميل زوال ، 25 زنقة ش مبيني  
الط بق 3

الدا8 البيض ء
 SOCIETE IMMOBILIERE

    HASSANIA
شركة ذات مسؤولية محدودة

 8أسم له  : 31.111.111,11 د8هم
 III املقر اال تم عي :  سيدي معروف

الحي الصن عي
السجل التج 8ي :254717 -الدا8 

البيض ء  
من  موثق  عقد  بمو 3   /1
كريم  شقرون  بن  األست ذ  طرف 
قر8   2119 نونبر   13 بت 8يخ 
شركة  لشرك ء  الع م  الجمع 
IMMOBILIERE HASSANIA  م  يلي:                                                                                                                                             
            -تحويل الشكل الق نوني للشركة 
إلى شركة ذات  من شركة مس همة 

مسؤولية محدودة
-استق لة السيد بنجلون محمد, 
السيد  و  انتص 8  بنجلون  السيدة 
كإدا8يين  بنجلون أن 1 من مه مهم  
بنجلون  السيد  تعيين  و  للشركة, 
محمد كمسير وحيد للشركة ملدة غير 
أس �سي  نظ م  اعتم د  مع  محدودة 
محدودة  مسؤولية  ذات  لشركة 
 96-5 8قم  للق نون  سيخضع  الذي 
بت 8يخ    49-97-1 الص د8 عن الظهير 

13/12/1997
2/  بمو 3 عقد تفويت الحصص 
اإل تم عية و الحس ب الج 8ي الذي 
كريم  األست ذ  طرف  من  توثيقه  تم 
بنشقرون بت 8يخ 13 نونبر 2119:                                                            
تم بيع 151.111حصة ا تم عية 
اململوكة  الحصص  من   ٪  51 أي 
بنجلون  مجموعة  إليه   تنتمي  التي 
 IMMOBILIERE شركة  8أسم ل  في 
تم نقله  لف ئدة السيد   HASSANIA
 MONI وشركة  قيدي  السالم  عبد 

INVEST ب لتس وي بينهم .
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بمو 3 عقد موثق من طرف   /3
 13 األست ذ بن شقرون كريم بت 8يخ 
نونبر 2119 الجمع الع م الغير الع دي 
 IMMOBILIERE شركة   لشرك ء 
HASSANIA وافق على عملي ت نقل 
األسهم و أش 8 على استق لة السيد 
بنجلون محمد من مه مه كمسير و 
حيد للشركة و تعيين السيد بنجلون 
و  ان 1  بنجلون   السيد  و  محمد 
السيد  و  السالم  عبد  قيدي  السيد 
قيدي منير  كمسيريين  للشركة  ملدة 

غير محدودة
نظ م  اعتم د  و  املوافقة   /4
 IMMOBILIERE لشركة  أس �سي 
من  إعداده  تم  الذي   HASSANIA
طرف األست ذ كريم بنشقرون بت 8يخ 

31 نونبر 2119
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم    
 12 بت 8يخ  ب لدا8البيض ء  التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732769 .
329I

nezha elwassi

SOCIETE KAHVE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

nezha elwassi
 BD. MOHAMMED V. RES .61

 MANSOUR BILLAH 1ER ETAGE
 N°1 EL JADIDA ، 24000، el

jadida marco
SOCIETE KAHVE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 31 

تجزئة لفقيه ط بق اال8�سي الرقم 1 
ش 8ع  بران خليل  بران الجديدة  - 

24111 الجديدة  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
16377

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE KAHVE

بإيج ز  الشركة  غرض 

 ACHAT ET VENTE ET  :

 COMMERCIALISATION DE

TOUES SORTE DE CAFÉ

 C O M M E R C I A L I S AT I O N

 ET REPARATION DE TOUTES

.  SORTES DE MACHINES CAFE

 31 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 1 تجزئة لفقيه ط بق اال8�سي الرقم 

ش 8ع  بران خليل  بران الجديدة  - 

24111 الجديدة  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

املنصو8  الرحم ن  عبد  السيد 

 111 بقيمة  حصة   1.111   : ب هلل 

د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املنصو8  الرحم ن  عبد  السيد 

ش 8ع املوحدين 8قم  ب هلل عنوانه)ا( 

17 الجديدة 2411 الجديده املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املنصو8  الرحم ن  عبد  السيد 

ش 8ع املوحدين 8قم  ب هلل عنوانه)ا( 

17 الجديدة 2411 الجديدة  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 12 م 18 

2121 تحت 8قم 24175.

331I

MOORISH

TEAM COSMETIC SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

حل شركة

MOORISH

ش 8ع لال اليقوت الط بق الخ مس 

الشقة د الدا8 البيض ء  39 ، 

21111، لدا8 البيض ء املغرب

 TEAM COSMETIC SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 411 ش 8ع 

الز8قطوني إق مة ح مد الط بق 1 

الشقة 1 - 21141 الدا8 البيض ء 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.416953

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2121 تقر8 حل  12 فبراير  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TEAM COSMETIC الشريك الوحيد

 31.111 مبلغ 8أسم له     SARL AU

 411 د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي 

ش 8ع الز8قطوني إق مة ح مد الط بق 

الدا8 البيض ء   21141  -  1 الشقة   1

الت م  لتوقف   : ل  نتيجة  املغرب 

لنش ط الشركة.

 411 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

ش 8ع الز8قطوني إق مة ح مد الط بق 

الدا8 البيض ء   21141  -  1 الشقة   1

املغرب. 

و عين:

و  موهي3   سعيدة    السيد)ة( 

 16 حي قطع الشيخ زنقة  عنوانه)ا( 

املغرب  سط ت    26111  7 الرقم 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732461.

331I

HELP ENTREPRISE

 BOULANGERIE PATISSERIE

CHAHD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

HELP ENTREPRISE

 23RUE BOURED 2EME ETG

 APPT 4 ROCHES NOIRES ،

20290، CASABLANCA MAROC

 BOULANGERIE PATISSERIE

CHAHD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي سكن 

 C الد8وة 3/1 اق مة نج ح عم 8ة

8قم M 1 الد8وة  - 26212 برشيد 

املغرب.

تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.11977

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2119 د نبر   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

8شيد املؤدن  )ة(   تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111

الصعبي  أحمد أسعد عبد الرحمن  

بت 8يخ 11 د نبر 2119.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

د نبر   25 بت 8يخ  االبتدائية ببرشيد  

2119 تحت 8قم 4119.

332I
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ODIBI CONSULTING

ODIBI CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ODIBI CONSULTING
 Boulevard Zerktouni ETG9 265

 N92، 20000، Casablanca
Maroc

ODIBI CONSULTING شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 265 
 boulevard ZerktounI ETG9 N92

20000 Casablanca Maroc
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112315621111116
في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ODIBI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CONSULTING
 Conseil  : غرض الشركة بإيج ز 

.de gestion
 265  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 boulevard ZerktounI ETG9 N92

.20000 Casablanca Maroc
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 Olivier de Bayser :  75 السيد 

حصة بقيمة 7.511 د8هم للحصة .
 Florence Marie ép de السيدة 
 2.511 بقيمة  حصة   Bayser :  25

د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Olivier de Bayser السيد 
 rue Dayat Arroumi  ,5 عنوانه)ا( 

.20000 Casablanca Maroc

 Florence Marie ép de السيدة 

 rue Dayat  ,5 عنوانه)ا(   Bayser

 Arroumi 20000 Casablanca

.Maroc

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Olivier de Bayser السيد 

 rue Dayat Arroumi  ,5 عنوانه)ا( 

20000 Casablanca Maroc

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 456557.

333I

ZOHASI SAHARA

ABS FAST SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 ش 8ع مزوا8، حي الفتح، 

العيون، 71111، العيون املغرب

ABS FAST SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي موالي 

8شيد ش 8ع محمد الز8قطوني  فيال 

بوصولة 71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31161

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ABS  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FAST SERVICES

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلنش ءات   ، املختلفة  التشييد 

السكنية  املب ني  إنش ءات   ، الع مة 

األعم ل   ، والصن عية  واإلدا8ية 

 ، الب طن  العق 8ات من   ، املس عدة 

منشآت البن ء ، شراء وبيع مواد البن ء 

الصيدالنية  واملستحضرات  واملواد 

الع مة ، الترويج العق 8ي ،

وتسليم  ونقل  وتسويق  تصنيع 

املتكتل  والطوب  الطوب  واستيراد 

الع مة  واألدوية  البن ء  ومواد 

ومنتج ت األ هزة.

أعم ل الصرف الصحي والسب كة 

تبليط  أعم ل   ، الري  أعم ل   ،

ومع لجة التربة ، أعم ل الحفر ، كسر 

البالط ، إمدادات مي ه الشرب ، آب 8 

واإلصالح  الصي نة  أعم ل   ، الحفر 

الع مة.

تسويق اللوازم واملعدات املكتبية 

، معدات الكمبيوتر ، أث ث املك.

 عنوان املقر اال تم عي : حي موالي 
فيال  8شيد ش 8ع محمد الز8قطوني  

بوصولة 71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : احمد  بوصولة  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  احمد  بوصولة  السيد 
خط  حي   116 8قم  الفشت لي  زنقة 

الرملة 2 71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  بوصولة  السيد 
خط  حي   116 8قم  الفشت لي  زنقة 

الرملة 2 71111 العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

13 م 18  بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 579/2121.

334I

EURO ACCOUNTING HOUSE

 INGENIERIE DES TRAVAUX
DIVERS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

 INGENIERIE DES TRAVAUX

DIVERS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 332 ش 8ع 

ابراهيم الروداني الط بق الخ مس 

الشقة 21 إق مة 8يح ن - 27111 

الدا8 البيض ء اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451637

 13 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 INGENIERIE DES TRAVAUX

.DIVERS

غرض الشركة بإيج ز : الد8اس ت 

البيئة  قط ع  في  اإلستش 8ات  و 

الطبيعية - مق ول في الهندسة املدنية 

و  استيراد   - امليك نيكية  الخدم ت   -

تصدير و تسويق .

عنوان املقر اال تم عي : 332 ش 8ع 

الخ مس  الط بق  الروداني  ابراهيم 

 27111  - 8يح ن  إق مة   21 الشقة 

الدا8 البيض ء اململكة املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
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 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : أمين  البوشبتي  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  أمين  البوشبتي  السيد 
مكر8 تجزئة أسم ء   5 8قم   6 الزنقة 

2 24111 الجديدة اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أمين  البوشبتي  السيد 
الزنقة 6 8قم 5 مكر8 تجزئة أسم ء 2 

24111 الجديدة اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 7123.
335I

FIGEC

AGRINOVATION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGEC
 N°3 IMM. NASR CITE DAKHLA

 AGADIR AGADIR، 80000،
AGADIR MAROC

AGRINOVATION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11 
مركز الحي ة الحي الصن عي ايت 
ملول - 16151 ايت ملول املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.15319
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( ابراهيم بوستة 
161 حصة ا تم عية من أصل 331 
هش م  )ة(   السيد  لف ئدة   حصة 

االشرفي  بت 8يخ 11 فبراير 2121.
تفويت السيد )ة( ابراهيم بوستة 
171 حصة ا تم عية من أصل 331 
حصة لف ئدة  السيد )ة( امين بنبر8ة 

بت 8يخ 11 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 18   13 بت 8يخ  االبتدائية ب نزك ن  

2121 تحت 8قم 311.
336I

مست منة ش مة

GENIUS HOME
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مست منة ش مة
ش 8ع املسيرة 8قم 142 الط بق االول 
الن ظو8 ، 62111، الن ظو8 املغرب

GENIUS HOME شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي املط 8  
اق مة لين  الرس لة 1 الن ظو8 - 

62111 الن ظو8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

11917
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 م ي   29
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GENIUS HOME
بيع    : بإيج ز  الشركة  غرض 

اال هزة الكهرب ئية
استيراد اال هزة الكهرب ئية.

عنوان املقر اال تم عي : حي املط 8  
 - الن ظو8   1 الرس لة  لين   اق مة 

62111 الن ظو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد ي سين الشرق وي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
  : الرحموني  الق د8  عبد  السيد 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
 السيد ي سين الشرق وي : 51111 

بقيمة 111 د8هم.

 : الق د8الرحموني  عبد  السيد 
51111 بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ي سين الشرق وي عنوانه)ا( 
ش 8ع الحسن الث ني 8قم 12 الن ظو8 

62111 الن ظو8 املغرب.
الرحموني  الق د8  عبد  السيد 
8قم  املهدي  موالي  ش 8ع  عنوانه)ا( 
14 الن ظو8 62111 الن ظو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد ي سين الشرق وي عنوانه)ا( 
ش 8ع الحسن الث ني 8قم 12 الن ظو8 

62111 الن ظو8 املغرب
الرحموني  الق د8  عبد  السيد 
8قم  املهدي  موالي  ش 8ع  عنوانه)ا( 

14 الن ظو8 62111 الن ظو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 21 يونيو 

2119 تحت 8قم 1111.
337I

karama conseil

STE SEFO SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

karama conseil
8قم 33 الشقة 8قم 1 زنقة اس مة 
ابن زيد ش 8ع الجيش امللكي ف 1 
8قم 33 الشقة 8قم 1 زنقة اس مة 
ابن زيد ش 8ع الجيش امللكي ف 1، 

31111، ف 1 املغرب
STE SEFO SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 9 ش 8ع 
س نت لويس طريق عين الشقف 

ف 1 - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62175
في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SEFO SARL

غرض الشركة بإيج ز : مق ولة في 

تسيير فندق.

ش 8ع   9  : عنوان املقر اال تم عي 

الشقف  عين  طريق  لويس  س نت 

ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد االاله كرامي الصنه جي 

د8هم   111 بقيمة  حصة   711   :

للحصة .

  : الصنه جي  كرامي  هال  السيدة 

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

  : الصنه جي  كرامي  كنزة  السيدة 

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

  : الصنه جي  كرامي  مريم  السيدة 

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد االاله كرامي الصنه جي 

عنوانه)ا( ف 1 31111 ف 1  املغرب.

الصنه جي  كرامي  هال  السيدة 

عنوانه)ا( ف 1 31111 ف 1 املغرب.

الصنه جي  كرامي  كنزة  السيدة 

عنوانه)ا( ف 1 31111 ف 1 املغرب.

الصنه جي  كرامي  مريم  السيدة 

عنوانه)ا( ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد االاله كرامي الصنه جي 

عنوانه)ا( ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 131/2121.

331I



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3616

ADVALORIS

MUSE CREATIVE STUDIOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ADVALORIS
 IMM COLLABORATION 3ETG 9
 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA
MAROC

 MUSE CREATIVE STUDIOS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 34, 
ش 8ع لنكيدوك , حي املتشفي ت, 
الدا8 البيض ء - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

455149
 16 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 شتنبر 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MUSE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CREATIVE STUDIOS
التصوير   : غرض الشركة بإيج ز 
الديكو8  وتصميم  الفوتوغرافي 

وتصميم املس ح ت.
 ,34 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
ش 8ع لنكيدوك , حي املتشفي ت, الدا8 
البيض ء  الدا8   21111  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيدة السطي ندى :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد محمد نوفل  :  211 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ندى  السطي  السيدة 
زنقة   2 13,بلوك ل 8قم  قط ع  حي  
 21111 مونيلي  حي الري ض الرب ط  

الرب ط املغرب.
السيد محمد نوفل  عنوانه)ا( 19 
اكدال   6 زنقة ه 8ون الرشيد شقة 

الرب ط 21111 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ندى  السطي  السيدة 
زنقة   2 13,بلوك ل 8قم  قط ع  حي  
 21111 الرب ط  الري ض  مونيلي  حي 

الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 729126.
339I

AUDEC EXPERTISE

FARMASI MAKE UP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

AUDEC EXPERTISE
 Boulevard Zerktouni, ,223
 7éme étage, bur 7, Quartier
 Racine, Casablanca ، 20100،

Casablanca Maroc
FARMASI MAKE UP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 51 
 RUE MOHAMED RADI

 SLAOUI, ETAGE 4, BELVEDERE
 CASABLANCA 20300
.CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.221491
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 13 فبراير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 RUE MOHAMED RADI  51«
 SLAOUI, ETAGE 4, BELVEDERE
 CASABLANCA 21311
إلى   »CASABLANCA MAROC
 RUE BAPAUME, RESIDENCE AL«
 MANAR, 9EME ETAGE N° 41 -

.»21111 CASABLANCA  MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732111.
341I

ديوان الخدم ت

STE TRANS MAHDIABDO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدم ت
ش 8ع محمد الخ مس 8قم 94 سيدي 

ق سم ، 16111، سيدي ق سم 
املغرب

STE TRANS MAHDIABDO شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تع ونية 
الفوز زيرا8ة سيدي ق سم - 16111 

سيدي ق سم املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

21379
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRANS MAHDIABDO
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
ولحس ب  الغير  لحس ب  االشخ ص 

الشركة.
تع ونية   : املقر اال تم عي  عنوان 
 16111  - الفوز زيرا8ة سيدي ق سم 

سيدي ق سم املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد املهدي املومن :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : السيد عبد الحق املومن 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  املومن  املهدي  السيد 
سيدي  الصف فعة  املرادسة  دوا8 
سليم ن  سيدي   14211 سليم ن 

املغرب.
املومن  الحق  عبد  السيد 
الصف فعة  املرادسة  دوا8  عنوانه)ا( 
سيدي   14211 سليم ن  سيدي 

سليم ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
املومن  الحق  عبد  السيد 
الصف فعة  املرادسة  دوا8  عنوانه)ا( 
سيدي   14211 سليم ن  سيدي 

سليم ن املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

فبراير 2121 تحت 8قم 151.
341I

ste fiducieolympia

nourayam  نوريام
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fiducieolympia
 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10
 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC
nourayam  نو8ي م شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 8قم  
14 الط بق االول 8قم 12  امسرن ت  

اك دير املغرب - 11111 اك دير  
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
42279

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

nourayam  نو8ي م.

غرض الشركة بإيج ز :   التصدير  

الفالحية  املواد  لجميع   ، واالستيراد 

،واملنتج ت  الزيوت  ومنتج ت 

البحرية .

لجميع  التج 8ية  ت   العملي  

املواد كيفم  ك نت طبيعته .استغالل 

محط ت التلفيف..

عم 8ة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

  12 8قم  االول  الط بق   14 8قم  

 11111  - املغرب  اك دير  امسرن ت  

اك دير  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : نو8ة   اخراز   السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  نو8ة   اخراز   السيدة 

8قم  االول  الط بق   14 8قم   عم 8ة 

12  امسرن ت عم 8ة 8قم  14 الط بق 

     11111 امسرن ت      12 االول 8قم 

اك دير  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نو8ة   اخراز   السيدة 

امسرن ت    12 الط بق االول 8قم   4

عم 8ة 8قم  14 الط بق االول 8قم 12  

امسرن ت  11111    اك دير  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   21 بت 8يخ  ب ك دير   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 19317.

342I

مغرب تدبير

GLOT LAIN LOGISTIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

مغرب تدبير

ش 8ع مراكش إق مة النجد الط بق 1 

8قم 14 ، 91111، طنجة املغرب

GLOT LAIN LOGISTIQUE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

مراكش اق مة النجد 8قم 14 الط بق 

 GH27E18Z2- االول  اق مة العرف ن

الط بق الث ني 8قم 352 91111 

طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2119 م 18  من   15 في  املؤ8خ 

تعيين مسير  ديد للشركة السيد)ة( 

العمراني الع لمي  كمسير وحيد

تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

31 من م ي  بت 8يخ  التج 8ية بطنجة  

2119 تحت 8قم 3971.

343I

FUDICAIRE ISMAILI

 STE FONCTION TRAVAUX

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 8قم 17 السم 8ة ، 

ES-SMARA MAROC ،72111

 STE FONCTION TRAVAUX

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة  بل 

ص غرو8 8قم 62 السم 8ة - 72111 

السم 8ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1695

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FONCTION TRAVAUX SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

نقل  و  تصدير  و  االستيرد  و  الع مة 

البض ئع.

عنوان املقر اال تم عي : زنقة  بل 

 72111  - السم 8ة   62 ص غرو8 8قم 

السم 8ة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد الهرا1 ي سين  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد الهرا1 ي سين  

حي النج ح زنقة 14  8قم 29 السم 8ة 

72111 السم 8ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد الهرا1 ي سين  

حي النج ح زنقة 14  8قم 29 السم 8ة 

72111 السم 8ة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لسم 8ة  بت 8يخ 11 يوليوز 

2119 تحت 8قم 125/19.

344I

احمد ايت دحم ن

MTS MEZI TRADE SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

احمد ايت دحم ن

حي اكلي الشم لي ميسو8 ، 33251، 

ميسو8 املغرب

 *mts*MEZI TRADE SERVICE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

بئرانز8ان ميسو8 33251 ميسو8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1579

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.*mts*MEZI TRADE SERVICE

البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واالشغ ل املختلفة.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ميسو8   33251 ميسو8  بئرانز8ان 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

ازم  عزالدين  الحسسن  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3611

ازم  عزالدين  الحسن  السيد  

 33251 بئرانز8ان  حي  عنوانه)ا( 

ميسو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ازم  عزالدين  الحسن  السيد 

 33251 بئرانز8ان  حي  عنوانه)ا( 

ميسو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

شتنبر   16 بت 8يخ  االبتدائية ببومل ن  

2119 تحت 8قم 221/2119.

345I

FISCOMPTES

 OUHMMOU-OUJDA
ORIENTAL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن 8شد عم 8ة ب الط بق 

الث ني 8قم 11 ، 61121، و دة 

املغرب

 OUHMMOU-OUJDA

ORIENTAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الفتح الزنقة ب 31 الرقم 2 مراب 

2  - 61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34751

 13 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 OUHMMOU-OUJDA  :

.ORIENTAL

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة او البن ء منعش عق 8ي.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الفتح الزنقة ب 31 الرقم 2 مراب 2  - 

61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد أهمو أنس  

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : السيد اهمو عبد العزيز 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد أهمو أنس  عنوانه)ا( ظهر 
املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 31 الرقم 

2 61111 و دة املغرب.
السيد أهمو عبد العزيز عنوانه)ا( 
 31 ظهر املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 

الرقم 2 61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أهمو أنس  عنوانه)ا( ظهر 
املحلة تجزئة الفتح زنقة ب 31 الرقم 

2 61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 636.
346I

CAF MAROC

DUBAI LUX CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
DUBAI LUX CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع ف 1 
سند1 116 بلوك أ الط بق اال8�سي 

8قم 123 - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114597

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DUBAI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.LUX CAR

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  أ  بلوك   116 سند1  ف 1 

طنجة   91111  -  123 8قم  اال8�سي 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  : السعود   أبو  سعيد  السيد 

د8هم   11 بقيمة  حصة   25.111

للحصة .

 25.111   : السيد محمد س لمي 

حصة بقيمة 11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السعود  أبو  سعيد  السيد 

عنوانه)ا( ش 8ع محمد الخ مس 8قم 

74 العروي 62551 الن ظو8 املغرب.

عنوانه)ا(  س لمي  محمد  السيد 

 62551 العروي   فلسطين  ش 8ع 

الن ظو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد اإلله س لمي عنوانه)ا( 

 62551 العروي   فلسطين  ش 8ع 

الن ظو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231123.

347I

FOUZMEDIA

HARVEST INFO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA

 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay

 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc

HARVEST INFO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1664 حي 

الوف ء 1  - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

54141

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HARVEST INFO

بيع لوازم   : غرض الشركة بإيج ز 

املكت3 ب لتقسيط

بيع لوازم االعالمي ت.

عنوان املقر اال تم عي : 1664 حي 

الوف ء 1  - 14111 القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصلحي هش م عنوانه)ا(  السيد 

 191 114عم 8ة  الكولف  اق مة 

الشقة 13 14111 القنيطرة املغرب.

السيدة البغدادي 8ب ب عنوانه)ا( 

االمل  حي   2471 الرقم   56 الزنقة 

14111 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:



3619 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

الصلحي هش م عنوانه)ا(  السيد 
 191 114عم 8ة  الكولف  اق مة 

الشقة 13 14111 القنيطرة املغرب
السيدة البغدادي 8ب ب عنوانه)ا( 
االمل  حي   2471 الرقم   56 الزنقة 

14111 القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.

341I

TOP WELDING

TOP WELDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOP WELDING
اق مة االم ن G27 عم 8ة 215 شقة 

3 عين السبع ، 21591، الدا8 
البيض ء املغرب

TOP WELDING شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

االم ن G27 عم 8ة 215 شقة 3 عين 
السبع  - 21591 الدا8 البيض ء  

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
455473

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 TOP  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WELDING
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الحدادة و االملنيوم و اشغ ل اخرى 

متنوعة.

اق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 3 شقة   215 عم 8ة   G27 االم ن 

الدا8 البيض ء    21591  - عين السبع  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ح�سي  هش م  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد هش م ح�سي عنوانه)ا( 71 

ممر بريش 8دي 1 عين السبع 21591 

الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد هش م ح�سي عنوانه)ا( 71 

ممر بريش 8دي 1 عين السبع 21591 

الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 3794.

349I

CSN MAROC

MMH CLEAN م م ه كلين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CSN MAROC

 N° 1537 SOCOMA 1

 MARRAKECH ، 40150،

MARRAKECH MAROC

م م ه كلين MMH CLEAN شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 

في ضيعة البرغلي طريق السويهلة 

االف ق 8قم 152 مراكش - 41121 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113255

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
م م ه   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MMH CLEAN كلين
أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
التصنيع والخلط والتهوية والتسويق 
)منتج ت  الكيمي ئية  املواد  وتوزيع 

التنظيف(.
 إدا8ة عملي ت الخدم ت التج 8ية.

التج 8ة.
االستيراد والتصدير..

محل في   : عنوان املقر اال تم عي 
ضيعة البرغلي طريق السويهلة االف ق 
مراكش   41121  - مراكش   152 8قم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد الحسن ايت يو1 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : العسري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
يو1  ايت  الحسن  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة االف ق 1 8قم 1411 
مراكش   41171 مراكش  سع دة 

املغرب.
السيد محمد العسري عنوانه)ا( 
بولغراي3  الكدية  دوا8   555 8قم 

مراكش 41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
يو1  ايت  الحسن  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة االف ق 1 8قم 1411 
مراكش   41171 مراكش  سع دة 

املغرب
السيد محمد العسري عنوانه)ا( 
بولغراي3  الكدية  دوا8   555 8قم 

مراكش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112769.
351I

BUSINESS FOREVER

DIAG MEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS FOREVER
71 إق مة ابن بطوطة تق طع ابن 
بطوطة و عبد الكريم الديو8ي 

الط بق األول 8قم 3 ، 21111، الدا8 
maroc البيض ء

DIAG MEC شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 71 اق مة 
ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة وعبد 
الكريم الديو8ي الط بق األول 8قم 3 
الدا8البيض ء - 21111 الدا8البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

455311
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DIAG  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MEC
إصالح   : بإيج ز  الشركة  غرض 
آالت   ، والخفيفة  الثقيلة  املركب ت 

البن ء.
عنوان املقر اال تم عي : 71 اق مة 
ابن بطوطة زاوية ابن بطوطة وعبد 
 3 الكريم الديو8ي الط بق األول 8قم 
21111 الدا8البيض ء  الدا8البيض ء - 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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  : العظيم  عبد  بلحبشية  السيد 

511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

حصة   511   : .السيد محمد مريس 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العظيم  عبد  بلحبشية  السيد 

 323 الجديد د 8قم  الحي   عنوانه)ا( 

ابن  رير 1 ابن  رير املغرب.

عنوانه)ا(  مريس  محمد  السيد 

دوا8 العربي ابن امسيك 8قم 21 ح ص 

الدا8البيض ء   1 البيض ء  البرنو�سي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العظيم  عبد  بلحبشية  السيد 

 323 الجديد د 8قم  الحي   عنوانه)ا( 

ابن  رير 1 ابن  رير املغرب

عنوانه)ا(  مريس  محمد  السيد 

دوا8 العربي ابن امسيك 8قم 21 ح ص 

الدا8البيض ء   1 البيض ء  البرنو�سي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

351I

ADVALORIS

BESTE DISTRI ALI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ADVALORIS

 IMM COLLABORATION 3ETG 9

 SIDI MAAROUF CASABLANCA

 N ، 22000، CASABLANCA

MAROC

BESTE DISTRI ALI  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الرحمة 

142-1 ط بق اال8�سي دا8 بوعزة الدا8 

البيض ء  - 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451271

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BESTE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. DISTRI ALI

غرض الشركة بإيج ز : ت  ر.

الرحمة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

1-142 ط بق اال8�سي دا8 بوعزة الدا8 

البيض ء  الدا8   21111  - البيض ء  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الف ضلي   علي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الف ضلي   علي  السيد 

163 دا8  2 8قم  مدينة الرحمة بلوك 

بوعزة البيض ء 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الف ضلي   علي  السيد 

163 دا8  2 8قم  مدينة الرحمة بلوك 

بوعزة البيض ء 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732411.

352I

JUCOMPT CONSEIL

ورلد سيرفيس أنتيرنسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JUCOMPT CONSEIL
 JANVIER11 BD ETG1 N°1
 CASABLANCA، 20300،
CASABLANCA MAROC

و8لد سيرفيس أنتيرنسيون ل شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 ش 8ع 
11 ين ير الط بق 3 8قم 3 الدا8 

البيض ء - 21311 الدا8 البيض ء 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451111

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
و8لد   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

سيرفيس أنتيرنسيون ل.
كراء   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 
ب لشراكة  السلع  لنقل  الش حن ت 

لجميع املنتج ت التج 8ية
داخل  والسلع  للبض ئع  النقل   *

وخ 8ج املغرب و تقديم الخدم ت
* وبصفة ع مة كل األنشطة التي 

تعود على الشركة ب لربح
 11  : اال تم عي  املقر  .عنوان 
ش 8ع 11 ين ير الط بق 3 8قم 3 الدا8 
البيض ء  الدا8   21311  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : س بحي   ليلى  السيدة  السيدة 
611 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
مو  م   حسن ء  السيدة  السيدة 
د8هم   111 411 حصة بقيمة    : ني  

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة   ليلى س بحي :  عنوانه)ا( 
21 ممر لوز عين السبع 21311 الدا8 

البيض ء املغرب.
السيدة حسن ء م  مو ني عنوانه)ا( 
عم 8ة 54 شقة 14 حي الوف ء 21311 

املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  س بحي  ليلى  السيدة 
21 ممر لوز عين السبع 21311 الدا8 

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732249.

353I

CABINET CC ORGA

MAI-KITCHEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة
CABINET CC ORGA

3 زنقة محمد ب هي حي ب لمي الط بق 
2 8قم 14 املع 8يف ، 21331، 

البيض ء املغرب
MAI-KITCHEN شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 14 زنقة 
لوسيرن اق مة لطيفة مكت3 8قم 3 
حي املستشفي ت  - 21421 البيض ء 

املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.391949

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8 حل   2121 ين ير   16 املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
8أسم له   مبلغ    MAI-KITCHEN
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
اق مة  لوسيرن  زنقة   14 اإل تم عي 
لطيفة مكت3 8قم 3 حي املستشفي ت  
 : البيض ء املغرب نتيجة ل   21421  -

قرا8 الشرك ء.
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زنقة   14 و حدد مقر التصفية ب 
 3 لوسيرن اق مة لطيفة مكت3 8قم 
البيض ء   21421  - حي املستشفي ت  

املغرب. 
و عين:

CEDRIC  MATIVET- السيد)ة( 
BOURNIQUEL و عنوانه)ا( 24 زنقة 
انف   اق مة   21 ش  الشر�سي  احمد 
21331 البيض ء املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732445.
354I

CABINET CC ORGA

COIN DE MERVEILLE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد ب هي حي ب لمي الط بق 

2 8قم 14 املع 8يف ، 21331، 
البيض ء املغرب

COIN DE MERVEILLE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
تحت اال8�سي زاوية زنقة ستوكهولم 
و زنقة بروكسيل - 21341 البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457115
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 COIN  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.DE MERVEILLE

غرض الشركة بإيج ز : املف وضة
بيع و شراء كل املنتج ت

االستيراد و التصدير
التج 8ية  العملي ت  كل  عموم  
املنقولة  الغير  و  املنقولة  الصن عية 
امل لية املرتبطة مب شرة كلي  او  زئي  

بنش ط الشركة..
الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تحت اال8�سي زاوية زنقة ستوكهولم 
البيض ء   21341  - و زنقة بروكسيل 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : م ني  السيدة 8  ء 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : السيدة م  دة املنضري 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
م ني عنوانه)ا( 8قم  السيدة 8  ء 
 3 الشقة   1 ط  البكري  زنقة   111

21341 البيض ء املغرب.
املنضري  م  دة  السيدة 
زنقة البكري ط   111 8قم  عنوانه)ا( 
1 الشقة 3 21331 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

م ني عنوانه)ا( 8قم  السيدة 8  ء 
 3 الشقة   1 ط  البكري  زنقة   111

21341 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731114.
355I

CABINET CC ORGA

PREMIUM CAROSSERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET CC ORGA
3 زنقة محمد ب هي حي ب لمي الط بق 

2 8قم 14 املع 8يف ، 21331، 
البيض ء املغرب

PREMIUM CAROSSERIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 
الحرية ط 3 شقة 8قم 5 - 21121 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
456663

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PREMIUM CAROSSERIE
اصالح   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الهي كل
صنع الهي كل

ميك نيك الع مة و الكهرب ء
السي 8ات  وبيع و شراء   استيراد  

ا زاء.
التج 8ية  العملي ت  كل  عموم  
املنقولة  الغير  و  املنقولة  الصن عية 
امل لية املرتبطة مب شرة كلي  او  زئي  

بنش ط الشركة.
زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 
 21121  -  5 شقة 8قم   3 الحرية ط 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد وهبي ط 8ق :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ط 8ق  وهبي  السيد 
 7 8قم  شقة   2 ط  فرن�سي  زنقة    1

21341 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ط 8ق  وهبي  السيد 
 7 8قم  شقة   2 ط  فرن�سي  زنقة    1

21341 ابيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731636.

356I

rochdi conseil

 SAHARA METRE ET SUIVI
DES TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

rochdi conseil

تجزئة القوات املس عدة 8قم 143 

العيون ، 71111، العيون املغرب

 SAHARA METRE ET SUIVI DES

TRAVAUX شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي موالي 
8شيد ش 8ع البعث زنقة البصرة 

العم 8ة 15 8قم 11   العيون - 

71111 العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SAHARA METRE ET SUIVI DES

.TRAVAUX

انج ز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الد8اس ت و تتبع املش 8يع .
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عنوان املقر اال تم عي : حي موالي 
البصرة  زنقة  البعث  ش 8ع  8شيد 
العم 8ة 15 8قم 11   العيون - 71111 

العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد بنهيبة نو8 الد ين :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بنهيبة نو8 الد ين عنوانه)ا( 

حي بئر انز8ان فوق الكدية عم 8ة 1 
1 8قم 51 11111 اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بنهيبة نو8 الد ين عنوانه)ا( 

حي بئر انز8ان فوق الكدية عم 8ة 1 
1 8قم 51 11111 اك دير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

27 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 551.

357I

SAGASUD

LUXE PROJET
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGASUD

ش 8ع االمير موالي عبد هللا 8قم 23 

 LAAYOUNE، 70000، العيون

LAAYOUNE املغرب

LUXE PROJET شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي القد1 

ش 8ع اليعث 8قم 123 - 71111 

العيون املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31137

بمقت�سى  عقد عرفي مؤ8خ في 12 

فبراير 2121 تم إعداد الق نون 

األس �سي لشركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LUXE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.PROJET

وسيط   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي اشغ ل البن ء تج 8ة ع مة كل 

نش ط تج 8ي صن عي مالحي خدم تي.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 -  123 8قم  اليعث  ش 8ع  القد1 

71111 العيون املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بولخر1  السيد  م ل  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : بولخر1  السيد  م ل   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  م ل بولخر1 عنوانه)ا( 

تيزنيت   11114 املعد8  اكجدي  دوا8 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة كريمة واق 1 عنوانه)ا( 

شقة   117 عم 8ة   2 السع دة  اق مة 

اك دير   14111 املحمدي  حي   14

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

25 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 511.

351I

FICAGEST

SOPALMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

FICAGEST
 Q.I SIDI GHANEM N°88 ETAGE
APPT N° 12 ، 40100 2، مراكش 

maroc
SOPALMAR شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

172 د8ب الح ج املدني عين اطي  - 
41111 مراكش املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.37141
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   1.411.111«
 2.111.111« إلى  د8هم«   611.111«
مق صة  إ راء    : طريق  عن  د8هم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدا8 و 

املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112716.

359I

MOORISH

 DIGITALSKILLS ACADEMY 
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة
MOORISH

39 ش 8ع لال ي قوت الط بق 5 شقة د 
، 21111، الدا8 البيض ء املغرب
 DIGITALSKILLS ACADEMY 
SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 411 ش 8ع 
الز8قطوني إق مة ح مد الشقة 1 - 

21141 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451349

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 DIGITALSKILLS ACADEMY

. SARL AU

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش 8ات والتد8ي3.

 411  : اال تم عي  املقر  عنوان 

ش 8ع الز8قطوني إق مة ح مد الشقة 

1 - 21141 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الجعيدي  نبيل  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الجعيدي  نبيل  السيد 

الذئ ب  عين  سندب د  تجزئة   74

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الجعيدي  نبيل  السيد 

الذئ ب  عين  سندب د  تجزئة   74

21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732514.

361I
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SOFINACTE

GROUPE ASR FER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOFINACTE

 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL

 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.

 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC

GROUPE ASR FER شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املنطقة 

الصن عية عين الشقف. قطعة 8قم 

95 ف 1 31151 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62237

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GROUPE ASR FER

تسويق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املع دن الحديدية واملنتج ت املعدنية

استيراد و تصدير

عمل  وو8شة  مصنع  أي  تشغيل 

التصنيع ، املع لجة ، وتجميع املع دن 

الحديدية املذكو8ة..

املنطقة   : عنوان املقر اال تم عي 

قطعة 8قم  الصن عية عين الشقف. 

95 ف 1 31151 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 411.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 561   : العسري  اد8يس  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 561   : العسري  بوشتى  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : العسري  السالم  عبد  السيد 

921 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

 141   : العسري  احمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد عبد العزيز العسري :  561 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 561   : العسري  السيد  واد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد اد8يس العسري عنوانه)ا( 

زواغة العلي    2 تجزئة العنبرة   5 8قم 

31121 ف 1 املغرب.

السيد بوشتى العسري عنوانه)ا( 

حي الوف ق طريق عين السمن   261

زواغة العلي  31121 ف 1 املغرب.

العسري  السالم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( 261 حي الوف ق طريق عين 

السمن  31121 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  العسري  احمد  السيد 

أ  الي سمين  8ي ض  تجزئة   92 8قم 

الشقف  عين  طريق   5 8قم  شقة 

31151 ف 1 املغرب.

العسري  العزيز  عبد  السيد 

زواغة  الوف ق  حي   276 عنوانه)ا( 

العلي  31121 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  العسري  السيد  واد 

276 حي الوف ق زواغة العلي  31121 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  العسري  احمد  السيد 

أ  الي سمين  8ي ض  تجزئة   92 8قم 

الشقف  عين  طريق   5 8قم  شقة 

31151 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114.

361I

SOFINACTE

CH.FOODS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOFINACTE
 BD. ABDELLAH

 CHEFCHAOUNI. IMM. » AL
 ABRAR « N° 44  BUREAU 22.
 5éme ETAGE ، 30000، FES

MAROC
CH.FOODS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

فضيلة 3 إق مة 8�سى الط بق األول 
شقة 3 طريق عين الشقف ف 1 

31151 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62235

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CH.FOODS
تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املنتج ت الغدائية و توزيعه 
استيراد و تصدير

ت  ر حلواني.
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
إق مة 8�سى الط بق األول   3 فضيلة 
ف 1  الشقف  عين  طريق   3 شقة 

31151 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : ش كر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ش كر  محمد  السيد 

تجزئة فضيلة 3 إق مة 8�سى 3 طريق 

عين الشقف 31151 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ش كر  محمد  السيد 

تجزئة فضيلة 3 إق مة 8�سى 3 طريق 

عين الشقف 31151 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 113.

362I

MCG

بيركاريلو أند هاماطا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MCG

 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.

 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,

 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC

بيرك 8يلو أند ه م ط  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املكت3 
8قم 12 ب، الط بق الث ني، عم 8ة 

املركز التج 8ي كليز، تق طع ش 8ع 

عبد الكريم الخط بي و ش 8ع موالي 
8شيد - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112955

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : بيرك 8يلو 

أند ه م ط .
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وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ية، التنشيط العق 8ي.

املكت3   : اال تم عي  املقر  عنوان 
عم 8ة  الث ني،  الط بق  ب،   12 8قم 

ش 8ع  تق طع  كليز،  التج 8ي  املركز 

عبد الكريم الخط بي و ش 8ع موالي 
8شيد - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

كروب  �سي  ك أسأل  الشركة 

ش,م,م من شريك وحيد :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد بيرك 8يلو ف بيو :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كروب  �سي  ك أسأل  الشركة 

عنوانه)ا(  وحيد  شريك  من  ش,م,م 

 ،12 العم 8ة  الف �سي  عالل  ش 8ع 

الشقة 8قم 5، تجزئة سين،  41111 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  ف بيو  بيرك 8يلو  السيد 

الث ني،  الط بق  ب،   12 املكت3 8قم 

تق طع  كليز،  التج 8ي  املركز  عم 8ة 

الخط بي و ش 8ع  الكريم  ش 8ع عبد 

موالي 8شيد 41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ف بيو  بيرك 8يلو  السيد 

الث ني،  الط بق  ب،   12 املكت3 8قم 

تق طع  كليز،  التج 8ي  املركز  عم 8ة 

الخط بي و ش 8ع  الكريم  ش 8ع عبد 

موالي 8شيد 41111 مراكش املغرب

عنوانه)ا(  ك ميل  ه م ط   السيد 

الث ني،  الط بق  ب،   12 املكت3 8قم 

تق طع  كليز،  التج 8ي  املركز  عم 8ة 

الخط بي و ش 8ع  الكريم  ش 8ع عبد 

موالي 8شيد 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112516.

363I

MCG

دار لبنى
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
دا8 لبنى شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
عالل الف �سي، العم 8ة 12، الشقة 

8قم 5، تجزئة سين - 41111 
مراكش املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.91219
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
املؤ8خ في 11 ين ير 2121 تقر8 إنش ء 
فرع  ت بع للشركة  تحت التسمية دا8 
لبنى و الك ئن ب لعنوان العق 8 املسمى 
الحوز،  بإقليم  الك ئن   ،42 أش  جي 
دائرة ت حن وت،  م عة ت مصلوحت 
- 41111 مراكش املغرب و املسير من 
خ لد سلط ن صقر  طرف السيد)ة( 

الق سمي مع لي الشيخة لبنى .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112465.
364I

MITAK CONSEIL

إربان سيرڢيس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

إ8ب ن سيرڢيس  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
دا8 السالم 22 زنقة الو8ود شقة 

8قم 5 الط بق األول  - 21441 الدا8 
البيض ء املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.111615
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 13 فبراير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الو8ود  زنقة   22 السالم  دا8  »إق مة 
 21441  - الط بق األول    5 شقة 8قم 
الدا8 البيض ء املغرب« إلى »11 إلى 91 
ش 8ع الحزام الكبير   79 متجر 8قم   ،
،  مرك3 تج 8ي عزيزة - 21591 الدا8 

البيض ء  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732714.
365I

ligne med trans

LIGNE MED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ligne med trans
27 ش 8ع ب ديني ع ئشة اق مة 

سليمة قطعة 24 ، 91111، طنجة 
املغرب

LIGNE MED TRANS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 27 ش 8ع 

أ  1 ش ب دني ع ئشة  تجزئة سليمة 
قطعة 241 - 91111 طنجة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.113431
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم تعيين   2121 17 فبراير  املؤ8خ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

الط لعي هش م كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1716.
366I

ligne med trans

LIGNE MED TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ligne med trans

27 ش 8ع ب ديني ع ئشة اق مة 

سليمة قطعة 24 ، 91111، طنجة 

املغرب

ligne med trans شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 27 ش 8ع أ 

1 ش ب ديني ع ئشة تجزئة سليمة 

قطعة 241 - 91111 طنجة املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.113431

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

احميدو  )ة(  السيد  تفويت 

الط لعي 1.111 حصة ا تم عية من 

السيد  لف ئدة   حصة   1.111 أصل 

فبراير   17 هش م الط لعي بت 8يخ  )ة( 

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1716.

367I

WAFCOM

SPECIAL EFFECTS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAFCOM

 RUE JAURES 2 EME ETAGE 23

 N°6 QUARTIER GAUTHIER

 CASABLANCA، 20100،

CASABLANCA MAROC

SPECIAL EFFECTS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي تق طع 
ش 8ع اللة الي قوت و مصطفى 
املع ني الط بق 1 8قم 56 مركز 

الري ض الدا8 البيض ء 21111 الدا8 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SPECIAL EFFECTS
السمعي    : بإيج ز  غرض الشركة 

البصري.
تق طع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش 8ع اللة الي قوت و مصطفى املع ني 
الري ض  مركز   56 8قم   1 الط بق 
21111 الدا8 البيض ء  الدا8 البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : املغرب سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1111  : السيد زكري ء نصر الدين 

بقيمة 111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدين  نصر  زكري ء  السيد 
نصير  بن  مو�سى    35 عنوانه)ا( 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نصر  زكري ء  السيد 
نصير  بن  مو�سى    35 عنوانه)ا( 

21111 الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.
361I

STE SAKAMANE-G SARL

STE SAKAMANE-G SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE SAKAMANE-G SARL
641 ش 8ع عبد الكريم الخط بي 
الع لية - املحمدية ، 21131، 

املحمدية املغرب
STE SAKAMANE-G SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 641 

ش 8ع عبد الكريم الخط بي الع لية 
- املحمدية املحمدية 21131 

املحمدية املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

24773
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAKAMANE-G SARL
أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البستنة - األمن - النظ فة الصن عية.

 641  : اال تم عي  املقر  عنوان 
ش 8ع عبد الكريم الخط بي الع لية - 
املحمدية املحمدية 21131 املحمدية 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد ليزول محمد :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد ب ملين محمد :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  ليزول  السيد 
املحمدية  النهضة  حي   133 8قم 

21131 املحمدية املغرب.

السيد ب ملين محمد عنوانه)ا( 8قم 
الرب ط  الجزاء-  الط  ين  زنقة   39

11131 الرب ط املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  ليزول  السيد 
املحمدية  النهضة  حي   133 8قم 

21131 املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

د نبر 2119 تحت 8قم 1951.

369I

lesboncomptes

SONIC TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

lesboncomptes

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

SONIC TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 17LOT : وعنوان مقره  اإل تم عي

 HOURIA 1ER ETAGE BD

 PLESTINE ALIA MOHAMMEDIA

 07LOT HOURIA 1ER ETAGE BD

 PLESTINE ALIA MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA 20800 املغرب.

قفل التصفية
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.22147

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8   2121 فبراير   15 في  املؤ8خ 

ذات  شركة   SONIC TRANS حل 

8أسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

 17LOT HOURIA اإل تم عي 

 1ER ETAGE BD PLESTINE

 ALIA MOHAMMEDIA 17LOT

 HOURIA 1ER ETAGE BD

 PLESTINE ALIA MOHAMMEDIA

املغرب   21111 MOHAMMEDIA

نتيجة النعدام سوق الشغل.

و عين:

السيد)ة( مراد   بصير و عنوانه)ا( 

املحمدية  1الع لية  332الحسنية 

املغرب   MOHAMMEDIA  21111

كمصفي )ة( للشركة.

الجمعية  انعق د  تم  قد  و 

فبراير   15 بت 8يخ  الخت مية 

 MOHAMMEDIA وفي   2121

 MOHAMMEDIA 21111

MOHAMMEDIA املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 251.

371I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 MACHNANI IMPORT

EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL

 N 46 AVENUE EL WALAA RUE

 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC

  MACHNANI IMPORT EXPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي القسم 

1، زنقة الدا8، 8قم 21 - 73111 

الداخلة املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

15419

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. MACHNANI IMPORT EXPORT
التج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة، اإلستيراد و التصدير
الـتجــ 8يـة  الـعـمـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـ 8يـة و  و الـصـنـ عـيـة، 
مـب شــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـ لـيـة 
أو غيـر مـبـ شـرة ب ألنـشـطـــة املـذكــــو8ة 

أعـــــاله.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  21 8قم  الدا8،  زنقة   ،1 القسم 

73111 الداخلة املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد سيدي مشن ن  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد سيدي مشن ن  
 21 8قم  الدا8،  زنقة   ،1 القسم  حي 

73111 الداخلة  املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد سيدي مشن ن  
 21 8قم  الدا8،  زنقة   ،1 القسم  حي 

73111 الداخلة  املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  االبتدائية بوادي الده3  

فبراير 2121 تحت 8قم 199.
371I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FABRISAC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
FABRISAC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي املسيرة 
3، زنقة واد ت نسيفت، 8قم 147 - 

73111 الداخلة  املغرب 
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

15417
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FABRISAC
صن عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أدوات التعبئة و التغليف
صن عة األكي 1 الو8قية بجميع 

أنواعه  و أحج مه  
بصفة  التعبئة  أكي 1  صن عة 

ع مة 
الـتجــ 8يـة  الـعـمـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـ 8يـة و  و الـصـنـ عـيـة، 
مـب شــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـ لـيـة 
أو غيـر مـبـ شـرة ب ألنـشـطـــة املـذكــــو8ة 

أعـــــاله.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
8قم  زنقة واد ت نسيفت،   ،3 املسيرة 

147 - 73111 الداخلة  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : البط ح سليم ن   السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد سيداحمد حميدة  :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد البط ح سليم ن  عنوانه)ا( 
زنقة وادي ت نسيف،   ،3 حي املسيرة 

8قم 147 73111 الداخلة  املغرب .
حميدة   سيداحمد  السيد 
عنوانه)ا( 8قم 311، بلوك 1، تجزئة 

25 م 18 71111 العيون  املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد البط ح سليم ن  عنوانه)ا( 

زنقة وادي ت نسيف،   ،3 حي املسيرة 

8قم 147 73111 الداخلة  املغرب 

حميدة   سيداحمد  السيد 

عنوانه)ا( 8قم 311، بلوك 1، تجزئة 

25 م 18 71111 العيون  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  االبتدائية بوادي الده3  

فبراير 2121 تحت 8قم 191.

372I

ORIEN.COMPTA

MERAYAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

ORIEN.COMPTA

52 ش 8ع محمد الخ مس حي 

الحسني برك ن ، 61311، برك ن 

املغرب

MERAYAN CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 55 

ش 8ع البك ي لهبيل 8ي ض املدينة - 

61311 برك ن املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.5715

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2111 يوليوز   16 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

الخ لق  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة ا تم عية من   251 لحدودي 

السيد  لف ئدة   حصة   1.111 أصل 

)ة( محمد  الص لحي بت 8يخ 23 يوليوز 

.2111

الخ لق  عبد  )ة(  السيد  تفويت 

حصة ا تم عية من   251 لحدودي 

أصل 1.111 حصة لف ئدة  السيد )ة( 

سمير الزك ي بت 8يخ 23 يوليوز 2111.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   27 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 114.

373I

ORIEN.COMPTA

MERAYAN CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ORIEN.COMPTA
52 ش 8ع محمد الخ مس حي 

الحسني برك ن ، 61311، برك ن 
املغرب

MERAYAN CAR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 55 
ش 8ع البك ي لهبيل 8ي ض املدينة 
8قم 55 ش 8ع البك ي لهبيل 8ي ض 

املدينة 61311 برك ن املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.5715

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 16 يوليوز 2111 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
ش 8ع البك ي لهبيل 8ي ض   55 »8قم 
البك ي لهبيل  ش 8ع   55 املدينة 8قم 
8ي ض املدينة 61311 برك ن املغرب« 
 19 »تجزئة ام ل از8ف ن الشفة  إلى 
السعيدية    63612  - الث ني  الط بق 

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 114.

374I

PROGRESS MANAGEMENT

AL KOTB ATTIJARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

PROGRESS MANAGEMENT
 RUE BEN RADI SLAUI ETG 3 91
 APPT 20 BELEVEDERE ، 20300،

CASABLANCA MAROC
AL KOTB ATTIJARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 91 زنقة 
بن الرا�سي السالوي الشقة 21 

الط بق 3 - 21311 الدا8 البيض ء 
املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
441197

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KOTB ATTIJARI
غرض الشركة بإيج ز : االستيراد و 
تصدير و تسويق املنتو  ت الغدائية.
زنقة   91  : عنوان املقر اال تم عي 
 21 الشقة  السالوي  الرا�سي  بن 
البيض ء  الدا8   21311  -  3 الط بق 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد اكرم ميلود 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد زهير عبد هللا علي بن علي :  
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(   ميلود  اكرم  السيد 
الدا8   21231 لفراترنىتي  زنقة   21

البيض ء املغرب.
السيد زهير عبد هللا علي بن علي 
 21231 ليبو8ن  زنقة   25 عنوانه)ا( 

الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(    ميلود  اكرم  السيد 
الدا8   21231 لفراترنىتي  زنقة   21

البيض ء املغرب
السيد زهير عبد هللا علي بن علي 
 21231 ليبو8ن  25زنقة  عنوانه)ا(  

الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

نونبر 2119 تحت 8قم -.
375I

EXCELLENTIA Consulting

 MANUTAMAR
 م نيط م 8

شركة ذات مسؤولية محدودة
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

EXCELLENTIA Consulting
5  زنقة سليم ن عزمي الط بق 
6 مكت3 16 ش 8ع الز8قطوني 

الدا8البيض ء ، 21361، 
الدا8البيض ء املغرب

MANUTAMAR - م نيط م 8 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي الدا8 
البيض ء. 17 س حة ش 8ل نيكول 
شقة 2 الط بق 7 - 21361 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
457667

 13 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

MANUTAMAR - م نيط م 8.
تو8يد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستئج 8 حلول املن ولة والتخزين.
الدا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
نيكول  ش 8ل  س حة   17 البيض ء. 
الدا8   21361  -  7 الط بق   2 شقة 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 111   : اد عمر  السيد عبد هللا 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا اد عمر عنوانه)ا( 
يخلف  بني   11 8قم  الفالح  حي 

املحمدية 21131 املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا اد عمر عنوانه)ا( 
يخلف  بني   11 8قم  الفالح  حي 

املحمدية 21131 املحمدية املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.
376I

مكت3 مو�سى 8شيد

BAADI CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مكت3 مو�سى 8شيد
عم 8ة 1 شقة 11 زنقة الصويرة 

ش 8ع محمد الخ مس م ج ، 51111، 
مكن 1 املغرب

BAADI CAR شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 511 مكر8 
ديو8  داد بني محمد  - 51111 

مكن 1 املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.29621

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  14 فبراير  املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
8أسم له   مبلغ    BAADI CAR
مقره   وعنوان  د8هم   511.111
ديو8  داد  مكر8   511 اإل تم عي 
51111 مكن 1 املغرب  بني محمد  - 

نتيجة ل : العجز عن االستمرا8.
 511 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
مكر8 ديو8  داد بني محمد  - 51111 

مكن 1 املغرب. 
و عين:

أصب ن  مصطفى   السيد)ة( 
 2 الصحراء  تجزئة   4 عنوانه)ا(  و 
)ة(  51111 مكن 1 املغرب كمصفي 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 319.
377I

أو8اش مراكش

 AOURACHE MARRAKECH
أو8اش مراكش

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

أو8اش مراكش
8قم 253 زنقة األنط كي مرسط ن 

امرشيش شقة 8قم2 الط بق الث ني 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
Aourache Marrakech أو8اش 
مراكش شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 253 
زنقة األنط كي مرسط ن امرشيش، 
شقة 8قم 2 الط بق الث ني مراكش - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

111749
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
أو8اش   Aourache Marrakech

مراكش.
شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

األشغ ل العمومية للتهيئة  والبن ء 
التج 8ة.

عنوان املقر اال تم عي : 8قم 253 
امرشيش،  مرسط ن  األنط كي  زنقة 
 - الط بق الث ني مراكش   2 شقة 8قم 

41111 مراكش املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : وعالل  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد ميمون وعالل :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا وعالل عنوانه)ا( 
مرسط ن  األنط كي  زنقة   253 8قم 

امرشيش 41111 مراكش املغرب.

السيد ميمون وعالل عنوانه)ا( ح 

  253 م امرشيش زنقة األنط كي 8قم 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا وعالل عنوانه)ا( 
مرسط ن  األنط كي  زنقة   253 8قم 

امرشيش 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   14 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 111261.

371I

OMNICOMPTA

ASYAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

OMNICOMPTA

97 شقة 8قم 5 حي كريمة سال ، 

11111، سال املغرب

ASYAR شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة 31 

مكر8 زنقة الرائد إد8يس الح 8تي حي 

OLM السوي�سي 2 - 11171 الرب ط 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

143475

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ASYAR
صن عةا   : بإيج ز  غرض الشركة 

األث ث.
 31 : شقة  عنوان املقر اال تم عي 
مكر8 زنقة الرائد إد8يس الح 8تي حي 
الرب ط   11171  -  2 السوي�سي   OLM

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : النصير  ي سين  محمد  السيد 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
  : الروك ني  الرحيم  عبد  السيد 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
النصير  ي سين  محمد  السيد 
حمو  أو  موحى  زنقة   6 عنوانه)ا( 
الرب ط  قبيب ت   11 شقة  الزي ني 

11151 الرب ط املغرب.
الروك ني  الرحيم  عبد  السيد 
حي الرحمة سكتو8 د 8قم  عنوانه)ا( 

511 11171 سال املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
النصير  ي سين  محمد  السيد 
حمو  أو  موحى  زنقة   6 عنوانه)ا( 
الرب ط  قبيب ت   11 شقة  الزي ني 

11151 الرب ط املغرب
الروك ني  الرحيم  عبد  السيد 
حي الرحمة سكتو8 د 8قم  عنوانه)ا( 

511 11171 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 11115.

379I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

FITNESS CENTER ALAMAL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
  FITNESS CENTER ALAMAL

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي األمل، 
ش 8ع الصم ميط، بدون 8قم - 

73111 الداخلة املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
15435

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. FITNESS CENTER ALAMAL
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

 ميع أنواع ص الت الري ضة
أنشطة سي حية 
تموين الحفالت 

الـتجــ 8يـة  الـعـمـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـ 8يـة و  و الـصـنـ عـيـة، 
مـب شــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـ لـيـة 
أو غيـر مـبـ شـرة ب ألنـشـطـــة املـذكــــو8ة 

أعـــــاله.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
بدون 8قم  األمل، ش 8ع الصم ميط، 

- 73111 الداخلة املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

ميمون  محمد  بوالهي  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ميمون  محمد  بوالهي  السيد 
اق مة  الوالء،  ش 8ع  عنوانه)ا( 
الداخلة   73111  11 8قم  الغ لية، 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ميمون  محمد  بوالهي  السيد 
اق مة  الوالء،  ش 8ع  عنوانه)ا( 
الداخلة   73111  11 8قم  الغ لية، 

املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  االبتدائية بوادي الده3  

فبراير 2121 تحت 8قم 213.
311I

Fiduciaire jazouli mohammed

BASHA COMPUTER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Fiduciaire jazouli mohammed
5 ش 8ع ابو بكر الصديق ف 1، 

31111، ف 1 املغرب
BASHA COMPUTER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 476 
تجزئة الوف ء 4 طريق صفرو محل 
8قم 166 ف 1 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62115

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BASHA COMPUTER
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 MARCHAND DE MATERIEL
 INFORMATIQUE- IMPORT-

.EXPORT
عنوان املقر اال تم عي : 8قم 476 
طريق صفرو محل   4 الوف ء  تجزئة 
8قم 166 ف 1 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد اسم عيل احص د :  1.111 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

احص د  اسم عيل  السيد 
الصنوبر  زنقة   21 8قم  عنوانه)ا( 

النر س ب 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
احص د  اسم عيل  السيد 
الصنوبر  زنقة   21 8قم  عنوانه)ا( 

النر س ب 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 136/2121.
311I

Soft finances sarl

STE RABHI PROMO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Soft finances sarl
ش 8ع بئر أنز8ان عم 8ة زين3 8قم 4 ، 

16111، سيدي ق سم الغرب
STE RABHI PROMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو8 
التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
الرب ط 8قم 19 قس 8ية الحمد زنقة 
33 سيدي ق سم - 16111 سيدي 

ق سم املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.21325

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  13 فبراير  املؤ8خ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
8أسم له   مبلغ    RABHI PROMO
مقره   وعنوان  د8هم   91.111
 19 8قم  الرب ط  ش 8ع  اإل تم عي 
قس 8ية الحمد زنقة 33 سيدي ق سم 
- 16111 سيدي ق سم املغرب نتيجة 

ل : أزمة القط ع
ش 8ع  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
قس 8ية الحمد زنقة   19 الرب ط 8قم 

33  - 16111 سيدي ق سم املغرب. 
و عين:

و  الرابحي  العربي   السيد)ة( 
 274 8قم  الي سمين  حي  عنوانه)ا( 
ق سم  سيدي   16111 ب  بلوك 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

فبراير 2121 تحت 8قم 75/2121.
312I

STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA

STE AGRO STUDIES

إعالن متعدد القرا8ات
STE 2.A.I.N GROUPE COMPTA

 212BD MED V IMM
 CHANAOUI 3EME ETAGE APPT
 11 BENI MELLAL ، 23020، BENI

MELLAL MAROC
STE AGRO STUDIES »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: عم 8ة 
119 شقة 8قم 13 تجزئة السالم 

مشروع الضحى الحديقة العي يدة - 
11111 سال املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.26193

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 19 أكتوبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
على  ينص  الذي   :11 8قم  قرا8 
تحويل املقر اال تم عي الح لي  م يلي: 
شقة 8قم   119 »عم 8ة  للشركة من 
الضحى  مشروع  السالم  تجزئة   13
سال   11111  - العي يدة  الحديقة 
 11 عم 8ة   13 8قم   « إلى  املغرب« 
 23111  -  1 اق مة املجد   E مجموعة 

بني مالل املغرب«.
على  ينص  الذي   :12 8قم  قرا8 
اسم ء  )ة(  السيد  تفويت  م يلي: 
ا تم عية من  حصة   211 الخو8ب 
)ة(  حصة لف ئدة السيد   611 أصل 
أكتوبر   19 الحسن بودحيمي بت 8يخ 
اسم ء  )ة(  السيد  تفويت   .2119
من  ا تم عية  حصة   211 الخو8ب 
)ة(  حصة لف ئدة السيد   611 أصل 
املصطفى الص لحي بت 8يخ 19 أكتوبر 
اسم ء  )ة(  السيد  تفويت   .2119
من  ا تم عية  حصة   211 الخو8ب 
السيد  لف ئدة  حصة   611 أصل 
 19 بت 8يخ  ن شط  الرحيم  عبد  )ة( 
)ة(  السيد  تفويت   .2119 أكتوبر 
211 حصة ا تم عية  فوزية بيوض 
حصة لف ئدة السيد   411 من أصل 
أكتوبر   19 )ة( سعيد شكيري بت 8يخ 
فوزية  )ة(  السيد  تفويت   .2119
من  ا تم عية  حصة   211 بيوض 
)ة(  حصة لف ئدة السيد   411 أصل 
زكري  بنرادي بت 8يخ 19 أكتوبر 2119

على  ينص  الذي   :13 8قم  قرا8 
اسم ء  السيدة  استق لة  م يلي: 
الخو8ب من وطيفة التسيير وتعيين 
السيد  السيد املصطفى الص لحي و  
ن شط كمسيرين  دد  الرحيم  عبد 

للشركة
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 16 و17 : الذي ينص على 

م يلي: تغيير الشرك ء
على  ينص  الذي   :14 8قم  بند 
تحويل املقر اال تم عي الح لي  م يلي: 

للشركة.

على  ينص  الذي   :12 8قم  بند 

م يلي: تغيير املسير

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   16 بت 8يخ  بسال   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 34177.

313I

CAFIGEC

JUST MOROCCAN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

JUST MOROCCAN شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : تق طع 

ش 8ع يعقوب املنصو38، زنقة 

اسح ق ابن حنبن، الط بق1 - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.337517

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8 حل   2119 نونبر   12 املؤ8خ في 

ذات  شركة   JUST MOROCCAN

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 111.111 8أسم له   مبلغ  الوحيد 

اإل تم عي  مقره   وعنوان  د8هم 

املنصو38،  يعقوب  ش 8ع  تق طع 

 - الط بق1  زنقة اسح ق ابن حنبن، 

الدا8 البيض ء املغرب نتيجة   21111

السب ب اقتص دية و م لية.

و عين:

و  فد و8  ن دية   السيد)ة( 

النجدة,  اق مة  ن ن  عنوانه)ا( 

النهضة1،  حي   ،4 الشقة   ،7 عم 8ة 

مجمع الرب ط  21111 الرب ط املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
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الجمعية  انعق د  تم  قد  و 

 2119 أكتوبر   11 بت 8يخ  الخت مية 

وفي تق طع ش 8ع يعقوب املنصو38، 

 - الط بق1  زنقة اسح ق ابن حنبن، 

21111 الرب ط املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 719937.

314I

CAFIGEC

QUIET CONSULT JURIST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

QUIET CONSULT JURIST شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 215، 

تق طع ش 8ع 2 م 18 و تق طع 

ب نو8اميك 215، تق طع ش 8ع 2 

م 18 و تق طع ب نو8اميك 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.241375

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8 حل   2119 نونبر   27 املؤ8خ في 

شركة   QUIET CONSULT JURIST

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

 11.111 8أسم له   مبلغ  الوحيد 

اإل تم عي  مقره   وعنوان  د8هم 

2 م 18 و تق طع  215، تق طع ش 8ع 

 2 ش 8ع  تق طع   ،215 ب نو8اميك 

 21111 ب نو8اميك  تق طع  و  م 18 

ألزمة  نتيجة  املغرب  البيض ء  الدا8 

م لية و اقتص دية.

و عين:
برك ت  العزيز     عبد  السيد)ة( 
نسيم  تجزئة   ،571 عنوانه)ا(  و 
اسالن،  21111 الد8 البيض ء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
 ،215 وفي   2119 نونبر   27 بت 8يخ 
تق طع  و  م 18   2 ش 8ع  تق طع 
البيض ء  الدا8   21111  - ب نو8اميك 

املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 722911.

315I

CAFIGEC

2B SYNDIC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CAFIGEC
 rue al, fourat 2éme etage 39
 maarif 39 rue al, fourat 2éme
 etage maarif، 20100، casa

maroc
2B SYNDIC شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 215، 
تق طع ش 8ع 2 م 18 و تق طع 

ب نو8اميك - 21111 الدا8 البيض ء 
املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.415353
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2119 تقر8 حل  11 د نبر  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
مبلغ    2B SYNDIC الشريك الوحيد 
وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  
تق طع ش 8ع   ،215 مقره  اإل تم عي 
2 م 18 و تق طع ب نو8اميك - 21111 
الدا8 البيض ء املغرب نتيجة ل : أزمة 

م لية و اقتص دية.

 ،215 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
تق طع  و  م 18   2 ش 8ع  تق طع 
البيض ء  الدا8   21111  - ب نو8اميك 

املغرب. 
و عين:

برك ت  العزيز   عبد  السيد)ة( 
نسيم  تجزئة   ،571 عنوانه)ا(  و 
اسالن 21111 الدا8 البيض ء املغرب 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 722717.
316I

CANOCAF SARL

ESTRILLA. COM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

CANOCAF SARL
ش 8ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

8قم 7 الط بق الث ني 8قم 13 
 NADOR ،62111 ،8الن ظو

MAROC
ESTRILLA. COM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي حي 

اص ب ن ن، طريق ازغنغ ن ط بق 
األول 8قم 4 - 62111 الن ظو8 

املغرب.
تغيير نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.6117

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   2121 فبراير   13 املؤ8خ في 
»1/االنع ش  من  الشركة  نش ط 
/3 2/االستيراد و التصدير  العق 8ي 
االستغالل الفالحي« إلى »1/االنع ش 
/3 2/االستيراد و التصدير  العق 8ي 

بيع مواد البن ء«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 192.
317I

JBILO BROS SARL

JBILO BROS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JBILO BROS SARL
 LOTISSEMENT NARJIS N

 04 TIFLET ، 15400، TIFLET
MAROC

JBILO BROS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  
 LOTISSEMENT NARJISS N 04

 LOCAL 1  TIFLET 15400 TIFLET
MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
315

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 JBILO  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BROS SARL
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 Intermédiation en matière des
 fonds, import-export, achat

.vente de tout produits
  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 LOTISSEMENT NARJISS N 14
 LOCAL 1  TIFLET 15411 TIFLET

.MAROC
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 YOUSSEF TAY :  90 السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد BRAHIM TAY :  10 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيد YOUSSEF TAY عنوانه)ا( 
 HAY EL ANDALOUS N591

.15411 TIFLET MAROC
عنوانه)ا(   BRAHIM TAY السيد 
 HAY EL ANDALOUS N591

.15411 TIFLET MAROC
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد YOUSSEF TAY عنوانه)ا( 
  HAY EL ANDALOUS N591

15411 TIFLET MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  االبتدائية بتيفلت  

2121 تحت 8قم 192.
311I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

INNOVA BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
INNOVA BUSINESS  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي املسيرة 3، 
زنقة الحسيمة، 8قم 51 - 73111 

الداخلة  املغرب .
توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.13141

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تمت   2121 فبراير   21 في  املؤ8خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
تج 8ة السمك ب لجملة

نظ م  بدون  أو  مع  السمك  نقل 
تبريد 

نقل البض ئع لحس ب الغير .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 21 بت 8يخ  االبتدائية بوادي الده3  

فبراير 2121 تحت 8قم 116.
319I

DAKHLA MULTISERVICES SARL

DAK PIEDRA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

DAKHLA MULTISERVICES SARL
 N 46 AVENUE EL WALAA RUE
 ABDELKHALEK TORRES BP

249 ، 73000، DAKHLA MAROC
DAK PIEDRA  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

4 م 18، زنقة ت و8طة، 8قم 14 - 
73111 الداخلة  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
15415

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 DAK  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. PIEDRA
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

 ميع أنواع املق لع 
األشغ ل الع مة 

الـتجــ 8يـة  الـعـمـلـيـ ت  وكــذلـك كــل 
املـنـقــوالت الـعـقـ 8يـة و  و الـصـنـ عـيـة، 
مـب شــرة  بـصـفـة  تـرتـبـط  الـتـي  املـ لـيـة 
أو غيـر مـبـ شـرة ب ألنـشـطـــة املـذكــــو8ة 

أعـــــاله.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  14 8قم  ت و8طة،  زنقة  م 18،   4

73111 الداخلة  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيد حيمودان امب 8ك  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
251 حصة    : السيد مشن ن ب ب   

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد سيداتي اهل عبد الق د8  :  
251 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  .

وصف ت ومواطن الشرك ء :
امب 8ك   حيمودان  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة موالي الته مي، زنقة 
16، 8قم 17، ط بق 1 األلفة  21111 

الدا8 البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  ب ب    مشن ن  السيد 
 73111  124 8قم  الفطيح ت،  حي 

الداخلة  املغرب.
الق د8   السيد سيداتي اهل عبد 
زنقة  م 18،   4 ش 8ع  عنوانه)ا( 
الداخلة   73111  14 8قم  ت و8طة، 

املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
امب 8ك   حيمودان  السيد 
عنوانه)ا( تجزئة موالي الته مي، زنقة 
16، 8قم 17، ط بق 1 األلفة  21111 

الدا8 البيض ء املغرب
عنوانه)ا(  ب ب    مشن ن  السيد 
 73111  124 8قم  الفطيح ت،  حي 

الداخلة  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  االبتدائية بوادي الده3  

فبراير 2121 تحت 8قم 213.
391I

FUTUR MANAGEMENT CONSULTING

CAFE SNACK AAINAYA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FUTUR MANAGEMENT
CONSULTING

 SIDI ABBAD 1 IMM. AL HAMRA
 27 ENTREE B APPT 5 ، 40090،

MARRAKECH MAROC
CAFE SNACK AAINAYA  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي أبواب 

مراكش GH 7 عم 8ة د473 الط بق 
األ8�سي 8قم 152   - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113143

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CAFE  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. SNACK AAINAYA
غرض الشركة بإيج ز : مقهى.

أبواب   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق  عم 8ة د473   GH  7 مراكش 
األ8�سي 8قم 152   - 41111 مراكش 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
251 حصة    : السيدة ن  م نزهة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيدة املطيع زكية :  251 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 251   : السيد املطيع عبد امل لك 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 251   : السيد زيتوني عبد الكريم 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  نزهة  ن  م  السيدة 
 41111  329 8قم   1  2 املسيرة 

مراكش املغرب.
عنوانه)ا(  زكية  املطيع  السيدة 
 41111  329 8قم   1  2 املسيرة 

مراكش املغرب.
امل لك  عبد  املطيع  السيد 
 329 8قم   1  2 املسيرة  عنوانه)ا( 

41111 مراكش املغرب.
الكريم  عبد  زيتوني  السيد 
 12 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا( 
عم 8ة 25 ب شقة 1 41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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عنوانه)ا(  نزهة  ن  م  السيدة 
 41111  329 8قم   1  2 املسيرة 

مراكش املغرب
امل لك  عبد  املطيع  السيد 
 329 8قم   1  2 املسيرة  عنوانه)ا( 

41111 مراكش املغرب
الكريم  عبد  زيتوني  السيد 
 12 أبواب مراكش منطقة  عنوانه)ا( 
عم 8ة 25 ب شقة 1 41111 مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم -.

391I

ALTA CONSULTING

goudad affaire جوداد افير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALTA CONSULTING
111 ش 8ع موالي سليم ن الط بق 
الت لت 8قم 16 ، 91111، طنجة 

املغرب
goudad affaire  وداد افير شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي مدشر دا8 
ازهيرو  قطعة 8قم 3195  م عة 
حجر النحل طنجة طنجة 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114421
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

goudad affaire  وداد افير.
: العملي ت  غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة للبن ء
استيراد وتصدير.

بيع وتوزيع  ميع مواد البن ء
االنع ش العق 8ي

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 
والتج 8ية  العق 8ية   وغير  العق 8ية 
وامل لية التي تس هم في تطوير الشركة 

ونموه ..
مدشر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
دا8 ازهيرو  قطعة 8قم 3195  م عة 
 91111 طنجة  طنجة  النحل  حجر 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 
مقسم  د8هم،   2.111.111.111

ك لت لي:
 21.111   : ي سين  بحرا8  السيد 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بحرا8 ي سين عنوانه)ا( حي 
 11121  26 8قم   4 بلوك   1 املسيرة 

الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بحرا8 ي سين عنوانه)ا( حي 
 11121  26 8قم   4 بلوك   1 املسيرة 

الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   27 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231165.
392I

شيفيرد

شيفيرد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

شيفيرد
ش 8ع اد8يس األول إق مة طنجة 
اوفيس سنتر ط بق 7 8قم 75، 

91111، طنجة املغرب
شيفيرد شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

إد8يس األول طنجة أوفيس سنتر 
الط بق الس بع 8قم 75 - 91111 

طنجن املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.231111

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 ين ير   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( محمد اعمروش  

119 حصة ا تم عية من أصل 119 

الع قل  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

السعدي بت 8يخ 13 ين ير 2121.
يوسف ازغو8  )ة(  تفويت السيد 

119 حصة ا تم عية من أصل 119 

الع قل  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

السعدي بت 8يخ 13 ين ير 2121.

)ة( عزيز التفغ لتي  تفويت السيد 

 73 أصل  من  ا تم عية  حصة   73

الع قل  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

السعدي بت 8يخ 13 ين ير 2121.

ا واو  عمر  )ة(  السيد  تفويت 

142 حصة ا تم عية من أصل 142 

الع قل  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

السعدي بت 8يخ 13 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 18   13 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1126.

393I

TASNIM TRAV

TASNIM TRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

TASNIM TRAV
8قم 5 زنقة دا8 الطويلة دوا8 والد 

حمو الخلط الدخيسة مكن 1 ، 

MEKNES MAROC ،51111

TASNIM TRAV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 5 زنقة 

دا8 الطويلة دوا8 والد حمو الخلط 

الدخيسة مكن 1 - 51111 مكن 1 

املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.42199

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2119 أبريل   29 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

عالوة  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

499 حصة ا تم عية من أصل 499 

انس حدا  )ة(  السيد  حصة لف ئدة  

بت 8يخ 29 أبريل 2119.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

يوليوز   26 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2119 تحت 8قم 3151.

394I

STE FIDMEK

L›HAMEÇON

شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

STE FIDMEK

Diour Assalam Av.Nasr Res.

 Safae et Hajar n°23 Appt14 ،

50050، Meknes Maroc

L›HAMEÇON شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 5 

ش 8ع الف 8ابي الح مية العسكرية 

مكن 1 - 51151 مكن 1 اململكة 

املغربية.

8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.23439

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2119 د نبر   23 في  املؤ8خ 

بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   111.111« قد8ه 

»1.111.111 د8هم« إلى »1.111.111 

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1115.

395I
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business processing center

باسيفك أ ف
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

business processing center
 rue yougoslavie resid andalous
 v appt N°3 gueliz marrakech ،

40000، marrakech maroc
ب سيفك أ ف شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 3 
ش 8ع يوغوزالفي إق مة األندلس 
5 كليز مراكش - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113119

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ب سيفك أ ف.
تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

إدا8ي لدا8 الضي فة.
 3 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 5 األندلس  إق مة  يوغوزالفي  ش 8ع 
كليز مراكش - 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  مكونكو  دانيل  السيد 
16911 مس كنو سويسرا  في  بريف ت  

16911 مس كنو سويسرا.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مكونكو  دانيل  السيد 

16911 مس كنو سويسرا  في  بريف ت  

16911 مس كنو سويسرا

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   26 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112661.

396I

DROMETAL د8ومط ل

DROMETAL درومطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

DROMETAL د8ومط ل

ش 8ع محمد الس د1 تجزئة 

فلو8انسي  2ط قطعة 8قم 21 ، 

91191، طنجة املغرب

د8ومط ل DROMETAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

محمد الس د1 تجزئة فلو8انسي  

2ط قطعة 8قم 21 - 91191 طنجة 

املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.21797

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 ين ير   27 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

املودن  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

461 حصة ا تم عية من أصل 461 

عثم ن  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

املودن بت 8يخ 27 ين ير 2121.

تفويت السيد )ة( عبد هللا املودن 

461 حصة ا تم عية من أصل 461 

عثم ن  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

املودن بت 8يخ 27 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1756.

397I

FIDUCIAIRE YADANI إئتم نية يدني

DELTA TCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 FIDUCIAIRE إئتم نية يدني
YADANI

الرقم 55 الزنقة 52 ش 8ع واد د8عة 
االلفة ، 21211، الدا8 البيض ء 

املغرب
DELTA TCE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 55 
زنقة 52 ش 8ع واد د8عة األلفة 
- 21221 الدا8 البيض ء اململكة 

املغربية.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.396153

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8 حل   2121 ين ير   17 املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
8أسم له   مبلغ    DELTA TCE
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
اإل تم عي 8قم 55 زنقة 52 ش 8ع واد 
21221 الدا8 البيض ء   - د8عة األلفة 
عدم   : ل  نتيجة  املغربية  اململكة 
الحصول علي صفق ت ك نت منتظرة.
8قم  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
ش 8ع واد د8عة األلفة   52 زنقة   55
الدا8   21221 املغربية  اململكة 

البيض ء اململكة املغربية. 
و عين:

و  الهاللي  عبدامل لك    السيد)ة( 
دا8بوعزة  احمد  ولد  دوا8  عنوانه)ا( 
اململكة  البيض ء  الدا8   21111

املغربية كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
د8عة  واد  ش 8ع   52 زنقة   55 8قم   :

األلفة الدا8 البيض ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 31 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 729139.
391I

DROMETAL د8ومط ل

DROMETAL درومطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

DROMETAL د8ومط ل

ش 8ع محمد الس د1 تجزئة 

فلو8انسي  2ط قطعة 8قم 21 ، 

91191، طنجة املغرب

د8ومط ل DROMETAL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي ش 8ع 

محمد الس د1 تجزئة فلو8انسي  

2ط قطعة 8قم 21 - 91191 طنجة .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.21797

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تحويل   2121 ين ير   27 املؤ8خ في 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1756.

399I

DROMETAL د8ومط ل

DROMETAL درومطال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �سي للشركة

DROMETAL د8ومط ل
ش 8ع محمد الس د1 تجزئة 

فلو8انسي  2ط قطعة 8قم 21 ، 

91191، طنجة املغرب

د8ومط ل DROMETAL »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: ش 8ع 

محمد الس د1 تجزئة فلو8انسي  

2ط قطعة 8قم 21 - 91191 طنجة 

املغرب.

»مالءمة النظ م األس �سي للشركة«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.21797
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بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تقر8   2121 ين ير   27 في  املؤ8خ 
مالءمة النظ م األس �سي للشركة مع 
مقتضي ت الق نون: 96-5 الص د8عن 
الطهير الشريف 8قم 97-1 49- بت 8يخ 
فبراير   13 املوافق ل   1417 5 شوال 

1997.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1756.
411I

fiduconsejo

سرفيس مان ا ال لين
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

سرفيس م ن ا ال لين شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
ك بول 8قم 121 طوابل السفلى 
تطوان - 93111 تطوان املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.22437
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 د نبر   27 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( محسن الزكري 
 251 حصة ا تم عية من أصل   51
حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد  اوالد 

الخضر بت 8يخ 27 د نبر 2119.
تفويت السيد )ة( محسن الزكري 
 251 حصة ا تم عية من أصل   11
)ة( خ لد اوالد  حصة لف ئدة  السيد 

الخضر بت 8يخ 27 د نبر 2119.
مليكة بلح جي  )ة(  تفويت السيد 
 251 أصل  من  ا تم عية  حصة   1
)ة( خ لد اوالد  حصة لف ئدة  السيد 

الخضر بت 8يخ 27 د نبر 2119.
الزكري  حمزة  )ة(  السيد  تفويت 
 251 حصة ا تم عية من أصل   11
)ة( خ لد اوالد  حصة لف ئدة  السيد 

الخضر بت 8يخ 27 د نبر 2119.
امين  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   11 الزكري 
)ة(  السيد  251 حصة لف ئدة   أصل 
د نبر   27 خ لد اوالد الخضر بت 8يخ 

.2119
الزكري  8ؤى  )ة(  السيد  تفويت 
 251 أصل  من  ا تم عية  حصة   6
)ة( خ لد اوالد  حصة لف ئدة  السيد 

الخضر بت 8يخ 27 د نبر 2119.
الزكري  ا8وى  )ة(  السيد  تفويت 
 251 أصل  من  ا تم عية  حصة   6
)ة( خ لد اوالد  حصة لف ئدة  السيد 

الخضر بت 8يخ 13 م 18 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
ين ير   21 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 111.
411I

COMPTA FINANCE DETROIT SARL

MIFA  BRICO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 COMPTA FINANCE DETROIT
SARL

اق مة لين  الرقم 76 زاوية ش 8ع 
ط نط ن وش 8ع لبن ن لط بق الت سع 

طنجة ، 91111، طنجة املغرب
MIFA  BRICO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي بير الغ زي1 

التجزئة الرقم 9675 العوامة - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114263

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  MIFA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.BRICO

عق قير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ع مة و أشغ ل البن ء بيع مواد البن ء .

بير   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 9675 الرقم  التجزئة  الغ زي1 

العوامة - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : محمد  الصروخ  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 251   : مع ذ  الصروخ  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 251   : الصروخ عم د  السيد   

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الصروخ محمد عنوانه)ا( 

السالم  إق مة  إسم عيل  مولى  ش 8ع 
1 عم 8ة 1 الط بق 5 8قم 71 91111 

طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  مع ذ  الصروخ  السيد 

السالم  إق مة  إسم عيل  مولى  ش 8ع 
1 عم 8ة 1 الط بق 5 8قم 71 91111 

طنجة املغرب.

السيد   الصروخ عم د عنوانه)ا( 

السالم  إق مة  إسم عيل  مولى  ش 8ع 
1 عم 8ة 1 الط بق 5 8قم 71 91111 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مع ذ  الصروخ  السيد 

السالم  إق مة  إسم عيل  مولى  ش 8ع 
1 عم 8ة 1 الط بق 5 8قم 71 91111 

طنجة املغرب

السيد   الصروخ عم د عنوانه)ا( 

السالم  إق مة  إسم عيل  مولى  ش 8ع 
1 عم 8ة 1 الط بق 5 8قم 71 91111 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231711.

412I

fiduconsejo

SERVICES MAIN A LA LUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

 SERVICES MAIN A LA LUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
ك بول 8قم 121 طوابل السفلى 

تطوان ش 8ع ك بول  طوابل السفلى 
تطوان 93111 تطوان املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.22437

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 27 د نبر 2119 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»ش 8ع ك بول 8قم 121 طوابل السفلى 
طوابل السفلى  تطوان ش 8ع ك بول  
إلى  املغرب«  تطوان   93111 تطوان 
»ش 8ع ك بول  طوابل السفلى تطوان 
السفلى  طوابل  8قم  ك بول  ش 8ع 

تطوان 93111 تطوان  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 111.

413I

JML BUSINESS CONSEIL

DAR NIDAL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

JML BUSINESS CONSEIL
 MHAMID OPERATION

 QORTOBA IMMEUBLE B
 APPARTEMENT 10 ، 40160،

MARRAKECH MAROC
DAR NIDAL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 66 
د8ب الجديد مراكش - 41111 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113171

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 DAR  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NIDAL

 Maison  : غرض الشركة بإيج ز 

. d’hôtes

8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 41111  - الجديد مراكش  د8ب   66

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ي سين  ابوله ب  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : ي سين  ابوله ب  السيد   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ابوله ب ي سين عنوانه)ا(  السيد 

البو8  براهيم  سيدي  بلعكيد  دوا8 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابوله ب ي سين عنوانه)ا(  السيد 

البو8   براهيم  سيدي  بلعكيد  دوا8 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112716.

414I

Maître Moad EL JAYIDI, notaire à Tétouan

CERAMIQUE TERRANOVA
إعالن متعدد القرا8ات

 Maître Moad EL JAYIDI, notaire

à Tétouan

 Quartier administratif )wilaya(,

 complexe wilaya center, bloc 3,

 Imm 3, n° B3 ، 93000، Tétouan

Maroc

  CERAMIQUE TERRANOVA

»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 

 résidence ibn khaldoun, Av.

 des F.A.R, Tétouan - - Tétouan

.Maroc

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.4141

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 21 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

طرف  من  الحصص  تفويت  ميع 

السيد  إلى  الخطي3  محمد  السيد 

محمد العربي الزوين

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

إلى  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

شريك وحيد

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

استق لة  السيد محمد الخطي3 من 

مه مه كمسير للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

الذي ينص على   :7 و   6 بند 8قم 

العربي  محمد  السيد  بق ء  م يلي: 

الزوين كشريك وحيد للشركة

الذي ينص على   :2 و   1 بند 8قم 

م يلي: تغيير االسم و الشكل الق نوني 

مسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

مسؤولية  ذات  شركة  إلى  محدودة 

محدودة ذات شريك وحيد .

بند 8قم 15: الذي ينص على م يلي: 

استق لة  السيد محمد الخطي3 من 

السيد  وبق ء  للشركة  مه مه كمسير 

وحيد  كمسير  الزوين  العربي  محمد 

للشركة

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1666.

415I

CAFIGEC

 KOHINOR MAISON
D›HOTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAFIGEC

 rue al, fourat 2éme etage 39

 maarif 39 rue al, fourat 2éme

 etage maarif، 20100، casa

maroc

 KOHINOR MAISON D›HOTE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي سيدي 

مو�سى اوالد عي�سى ، طريق الوطنية 

وليدية ، كم 37, دائرة الجديدة - 

21111 الجديدة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

16313

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KOHINOR MAISON D’HOTE
غرض الشركة بإيج ز : 8ي ض.

سيدي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

طريق الوطنية   ، مو�سى اوالد عي�سى 

 - الجديدة  دائرة   ,37 كم   ، وليدية 

21111 الجديدة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد سعيد تلمس ني  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد سعيد تلمس ني  عنوانه)ا( 

السالم   حي   14 8قم  املهدية  زنقة 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد سعيد تلمس ني  عنوانه)ا( 

السالم   حي   14 8قم  املهدية  زنقة 

21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 11 فبراير 

2121 تحت 8قم 24119.

416I

cabinet jdaini

ORANGE SOLUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

Orange Solution شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي محل د 

8قم 2 الط بق االول تجزئة حميدة 

2 طريق و دة برك ن - 63311 برك ن 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

7171
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في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.Orange Solution

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

*االلكتروني ت واالعالمي ت

*إنش ء وتطوير املواقع االلكترونية 

والبرامج.

د  محل   : املقر اال تم عي  عنوان 

تجزئة حميدة  االول  الط بق   2 8قم 

2 طريق و دة برك ن - 63311 برك ن 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : بوستة  املعتصم  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : مهدي   سميرة  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املعتصم بوستة عنوانه)ا( 

8ا1   62612 حي السالم 8ا1 امل ء  

امل ء  املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة سميرة مهدي  

زنقة بني عتيق حي الفتح برك ن   21

63311 برك ن املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املعتصم بوستة عنوانه)ا( 

8ا1   62612 حي السالم 8ا1 امل ء  

امل ء  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 116/2121.

417I

fiduconsejo

SERVICES MAIN A LA LUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

fiduconsejo
 av allal fassi res yasmina bloc

 b1 n 3 wilaya tetouan ، 93000،
tetouan maroc

  SERVICES MAIN A LA LUNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
ك بول 8قم 121 طوابل السفلى 
تطوان - 93111 تطوان املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.22437
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2119 تم تعيين  27 د نبر  املؤ8خ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 
كمسير   £H.GH£ HGOAV OHG

وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 111.
411I

FISCALITY CONSULTING CENTER

 MARRAKECH WEDDING
PLANNER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FISCALITY CONSULTING
CENTER

 AV  PRINCE MY ABDELLAH
 AHLAM B IMM 38  3EME

 ETAGE  APPT 13 MARRAKECH
 MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH maroc
 MARRAKECH WEDDING

PLANNER شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ت  

منصو8ت فـ 122 فئة 6 مراكش - 
41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113179

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 MARRAKECH WEDDING

.PLANNER

ممول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحفالت.

ت    : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - مراكش   6 فئة  ـ122  منصو8ت ف 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد د8عي يونس :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد د8عي يونس عنوانه)ا( دوا8 

مراكش   713 الكدية بولغراي3 8قم 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد د8عي يونس عنوانه)ا( دوا8 

مراكش   713 الكدية بولغراي3 8قم 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112711.

419I

ع دل الزميتة - مح س3-

GITATRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

ع دل الزميتة - مح س3-
251 حي االدا8سة بلوك 2 ت زة ، 

35111، ت زة املغرب
GITATRAV شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ودادية 
الهن ء 8قم 255 صندوق البريد 

1376  - 35111 ت زة املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.3995

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   1.251.111«
 1.751.111« إلى  د8هم«   511.111«
مق صة  إ راء    : طريق  عن  د8هم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدا8 و 

املستحقة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 151/2121.
411I

CANOCAF SARL

EXPOBANO NADOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CANOCAF SARL
ش 8ع الجيش امللكي زنقة الخنس ء 

8قم 7 الط بق الث ني 8قم 13 
 NADOR ،62111 ،8الن ظو

MAROC
EXPOBANO NADOR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
الجيش امللكي زنقة الخنس ء 8قم 
7، الط بق الث ني الشقة 8قم 3 - 

62111 الن ظو8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
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8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
19731

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.EXPOBANO NADOR
-االستراد   : غرض الشركة بإيج ز 

و التصدير .
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 ،7 8قم  الجيش امللكي زنقة الخنس ء 
الط بق الث ني الشقة 8قم 3 - 62111 

الن ظو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد املزي ني عبد الكريم :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 MORATA MARTINEZ السيد 
 111 حصة بقيمة   Manuel :  500

د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الكريم  عبد  املزي ني  السيد 
عنوانه)ا( زنقة ك ويال ا8م نو1 8قم 4 

52111 مليلية اسب ني .
 MORATA MARTINEZ السيد 
 52111 مليلية  عنوانه)ا(   Manuel

مليلية اسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الكريم  عبد  املزي ني  السيد 
عنوانه)ا( زنقة ك ويال ا8م نو1 8قم 4 

52111 مليلية اسب ني 
 MORATA MARTINEZ السيد 
 52111 مليلية  عنوانه)ا(   Manuel

مليلية اسب ني 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 27 فبراير 

2121 تحت 8قم 212.
411I

AFRODITA

 CERRAJERIA DEL
MEDITERRANEO

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

AFRODITA
 17Avenue Prince Moulay

 Abdellah ، 90020، TANGER
MAROC

 CERRAJERIA DEL
MEDITERRANEO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع عمر 

إبن خط ب إق مة م 1 ب لوم 1 
2 الط بق الث ني مكت3 8قم 54 - 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114475
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
متبوعة  الشركة  تسمية 
بمختصر  اإلقتض ء  عند 
 CERRAJERIA DEL  : تسميته  

.MEDITERRANEO
الشراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
والبيع  واالستيراد والتصدير والتمثيل 
والسمسرة ، سواء ب لداخل والخ 8ج  
واالدوات  واملواد  املنتج ت  لجميع 
ك ن  كيفم   واالت  الغذائية  واملواد 

نوعه  وخصوص  األ هزة.
- استيراد والتصدير بصفة ع مة

أكثر عموم : كل العملي ت التج 8ية 
أو الصن عية مرتبطة بشكل مب شر أو 
الس لفة  االهداف  بأحد  مب شر  غير 
الدكر والتي من شأنه  أن تس هم في 

تنمية الشركة..
عنوان املقر اال تم عي : ش 8ع عمر 
ب لوم 1  م 1  إق مة  خط ب  إبن 
 -  54 8قم  مكت3  الث ني  الط بق   2

91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 16   : السيد  مصطفى اليحي وي 
حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

 14   : اليحي وي  احميدا  السيد 
حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

السيد فؤاد اليحي وي :  14 حصة 
بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

السيد نبيل اليحي وي :  14 حصة 
بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

السيد كريم اليحي وي :  14 حصة 
بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

 14   : اليجي وي  سيراج  السيد 
حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

السيد أمين اليحي وي :  14 حصة 
بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

اليحي وي  مصطفى  السيد 
شكير  بني  مس ديت  دوا8  عنوانه)ا( 

62111 الن ظو8 املغرب.
اليحي وي  احميدا  السيد 
شكير  بني  مس ديت  دوا8  عنوانه)ا( 

62111 الن ظو8 املغرب.
اليحي وي عنوانه)ا(  فؤاد  السيد 
م 1  إق مة  خط ب  إبن  عمر  ش 8ع 
 13 الشقة   4 الط بق   1 ب لوم 1 

91111 طنجة الغرب.
عنوانه)ا(  اليحي وي  نبيل  السيد 
محمودية  إق مة  هيثم  إبن  ش 8ع 
طنجة   91111  1 شقة   1 الط بق 

املغرب.
السيد كريم اليحي وي عنوانه)ا( 
 62111 شكير  بني  مس ديت  دوا8 

الن ظو8 املغرب.
السيد سيراج اليحي وي عنوانه)ا( 
 62111 شكير  بني  مس ديت  دوا8 

الن ظو8 املغرب.
عنوانه)ا(  اليحي وي  أمين  السيد 
 62111 شكير  بني  مس ديت  دوا8 

الن ظو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اليحي وي  مصطفى  السيد 
شكير  بني  مس ديت  دوا8  عنوانه)ا( 

62111 الن ظو8 املغرب
اليحي وي عنوانه)ا(  فؤاد  السيد 
م 1  إق مة  خط ب  ابن  عمر  ش 8ع 
 13 الشقة 8قم   4 الط بق   1 بلوم 1 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 
.M12212145396 2121 تحت 8قم
412I

FIDUCIAIRE AJBARI sarl

PODIUM PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

FIDUCIAIRE AJBARI sarl
AV. PRINCE HERITIER.N° 200.

 ETAGE 2.APPT.  N° 8. ، 90020،
TANGER MAROC

  PODIUM PRODUCTIONS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي : مكت3 
8قم B43 ، اق مة أك سي 1، زنقة 

أك سي 1 ، ش 8ع موالي اسم عيل، - 
91121 طنجة املغرب.

قفل التصفية
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.71429
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تقر8   2121 فبراير   16 في  املؤ8خ 
  PODIUM PRODUCTIONS حل 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
8أسم له   مبلغ  الوحيد  الشريك 
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
اق مة   ،  B43 اإل تم عي مكت3 8قم 
ش 8ع   ، أك سي 1  زنقة  أك سي 1، 
طنجة   91121  - اسم عيل،  موالي 

املغرب نتيجة لحل قبل األوان.
و عين:

و  بوندا   محمد   السيد)ة( 
 ،3 املجمع السكني الفجر  عنوانه)ا( 
عم 8ة 8قم 11، شقة 1124  91111 

طنجة املغرب كمصفي )ة( للشركة.
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و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
مكت3  وفي   2121 فبراير   16 بت 8يخ 
زنقة  أك سي 1،  اق مة   ،  B43 8قم 
أك سي 1 ، ش 8ع موالي اسم عيل، - 

91121 طنجة املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 
من السجل   1754 تحت 8قم   2121

الترتيبي .
413I

COMPTA ECO MAROC

 COMPLEX ENERGIE
ELECTRIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

COMPTA ECO MAROC
 BD  HASSAN II TISSIR II ، 127
26100، BERRECHID MAROC

 COMPLEX ENERGIE
ELECTRIQUE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  د8ب بن 
عي د الزنقة 4 الرقم  5  اوالد عبو 
برشيد  - 26451  اوالد عبو برشيد 

املغرب  
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
13495

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 COMPLEX ENERGIE  :

.ELECTRIQUE
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
-التج 8ة  مختلفة  اشغ ل  الكهرب ء- 

والتوزيع .

:  د8ب بن  عنوان املقر اال تم عي 
اوالد عبو    5 الرقم    4 عي د الزنقة 
اوالد عبو برشيد    26451  - برشيد  

املغرب  .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد  هش م   سيقل   :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  هش م   سيقل   عنوانه)ا(  
د8ب بن عي د الزنقة 4 الرقم  5  اوالد 
عبو 26451  اوالد عبو برشيد املغرب  
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  هش م   سيقل   عنوانه)ا(  
د8ب بن عي د الزنقة 4 الرقم  5  اوالد 
عبو 26451  اوالد عبو برشيد املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت 8قم 191.

414I

M.N.S  RED

M.N.S RED  منس ريد
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

M.N.S  RED
ش 8ع عبداملومن زنقة سمية عم 8ة 
12 الط بق الرابع الشقة 16 الدا8 
البيض ء ، 21341، الدا8 البيض ء 

املغرب
M.N.S RED  منس 8يد  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
عبداملومن زنقة سمية عم 8ة 12 
الط بق الرابع الشقة 16 الدا8 

البيض ء الدا8 البيض ء 21341 الدا8 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

316975

 16 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2117 أكتوبر 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M.N.S :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

RED  منس 8يد .

شراء   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

الكمبيوتر  معدات  وبيع  واستيراد 

وكذلك صي نته  وإصالحه  ب إلض فة 

إلى الخدم ت املرتبطة به  ، وال سيم  

مواقع  وإنش ء  الشبك ت  تركي3 

الوي3 ونظ م األمن.

* استيراد وتوزيع وتسويق الجملة 

والتجزئة:

 * لوازم املكت3 ،

الطب عة   ، االزدوا ية  عمل   *  

بجميع أنواعه  ،

* املعدات املكتبية واالكسسوا8ات 

واملواد االستهالكية ،

واملواد  وامللحق ت  األ هزة   *

االستهالكية للكمبيوتر ،

الخ صة  أو  الع مة  األعم ل   *

واالنع ش العق 8ي ؛

* استيراد - تصدير وتداول..

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 12 عم 8ة  سمية  زنقة  عبداملومن 

الدا8   16 الشقة  الرابع  الط بق 

البيض ء الدا8 البيض ء 21341 الدا8 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : 8ضوان  األسد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  8ضوان  األسد  السيد 

الرقم   6 أوالد حمدان النزالة الزنقة 

مالل  بني    23111 مالل  بني   53

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  8ضوان  األسد  السيد 

الرقم   6 أوالد حمدان النزالة الزنقة 

53 بني مالل 23111  بني مالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

أكتوبر 2117 تحت 8قم -.

415I

CABINET RMILI&ASSOCIES

PANAME LOUNGE   بانام 
لونج

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET RMILI&ASSOCIES

 N° 80 RES LA PAIX RUE

 YOUGOUSLAVIE GUELIZ،

40000، MARRAKECH MAROC

PANAME LOUNGE   ب ن م لونج 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

عبد الكريم الخط بي زنقة الحسن 

بن امب 8ك اق مة الخط بية  عم 8ة 

ب الط بق االول قم 3  ليز 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113217

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

PANAME LOUNGE   ب ن م لونج.

قهوة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بيع    ، سريعة  و ب ت   ، سن ك   ،

الحلوي ت وغيره  من الحلوي ت ، بيع 

الخفيفة  الو ب ت  منتج ت  شط ئر 

وإعداد  املشروب ت  بيع  إع دة   ،

الكوكتيالت والعص ئر..

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الحسن  زنقة  الخط بي  الكريم  عبد 

عم 8ة  الخط بية   اق مة  امب 8ك  بن 

 41111 3  ليز  ب الط بق االول قم 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 ZEROUAL بالل   ز8وال  السيد 

Bilal  :  100 حصة بقيمة 111 د8هم 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 ZEROUAL بالل   ز8وال  السيد 

Bilal عنوانه)ا( 11 ممر 1 زنقة االم م 

برك ن   63311 الش فعي حي العيون  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 ZEROUAL بالل   ز8وال  السيد 

Bilal عنوانه)ا( 11 ممر 1 زنقة االم م 

برك ن   63311 الش فعي حي العيون  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112799.

416I

MCG

سان�سي
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MCG
 Angle Bd. A. El Khattabi & Av.
 M. Eddahbi, n° 3, Appt. 14,
 Guéliz, Marrakech ، 40000،

MARRAKECH MAROC
س ن�سي شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
عالل الف �سي، عم 8ة 12، شقة 8قم 
5، تجزئة سين - 41111 مراكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113295

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : س ن�سي.
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
بيع   ، شراء   ، تصنيع   ، تصدير   ،
حقوق   ، تمثيل   ، تج 8ة   ، تب دل   ،
 ، التج 8ة في مج ل املالبس   ، امتي ز 

املصنوع ت اليدوية ، األزي ء .
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
12، شقة 8قم  عالل الف �سي، عم 8ة 
مراكش   41111  - سين  تجزئة   ،5

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 111   : السيدة ب تريسي  س ن�سي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

س ن�سي  ب تريسي   السيدة 

عنوانه)ا( تق طع د8ب الشهداء و زنقة 

الط بق  الشتوي،  الحي  الق ديسية، 

مراكش   41111  14 الشقة 8قم   ،2

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

س ن�سي  ب تريسي   السيدة 

عنوانه)ا( تق طع د8ب الشهداء و زنقة 

الط بق  الشتوي،  الحي  الق ديسية، 

مراكش   41111  14 الشقة 8قم   ،2

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112115.

417I

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

STE SETDIVERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العبدالوي لالشغ ل املح سبتية

عم 8ة نوميدي  ش 8ع محمد الخ مس 

الط بق 2الشقة3 ت زة ، 35111، 

ت زة املغرب

STE SETDIVERS SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

3 م 18 ت هلة ت زة - 35111 ت زة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

5293

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SETDIVERS SARL AU
غرض الشركة بإيج ز : الخدم ت 

االدا8ية و الدعم
االستراد و التصدير
االشغ ل املختلفة.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ت زة   35111  - ت زة  ت هلة  م 18   3

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد عبدالكبير ستيف :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ستيف  عبدالكبير  السيد 
ت هلة  الجميل  املنظر  حي  عنوانه)ا( 

ت زة 35111 ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ستيف  عبدالكبير  السيد 
ت هلة  الجميل  املنظر  حي  عنوانه)ا( 

ت زة 35111 ت زة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 153.

411I

GOLDEN PARTNERSHIP

 LE PLAISIR DU GOÛT
MARRAKECH

شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد

تأسيس شركة

GOLDEN PARTNERSHIP
 AV ABDELKRIM KHATTABI

 RESIDENCE IMANE APPT 18 ،
40000، MARRAKECH MAROC
 Le plaisir du goût Marrakech
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شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ز8يكم 3 
دوا8 أوالد الني  م عة الطلوح دائرة 
سيدي بوعثم ن اقليم الرح منة - 

43313 ابن  رير  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2241

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Le  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.plaisir du goût Marrakech
غرض الشركة بإيج ز : -1 مطحنة 

زيت
-2استيراد وتصدير.

 3 : ز8يكم  عنوان املقر اال تم عي 
دوا8 أوالد الني  م عة الطلوح دائرة 
 - الرح منة  اقليم  بوعثم ن  سيدي 

43313 ابن  رير  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : ز8يكم  م ل  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ز8يكم  م ل  السيد 
اغلي  19ب ب  8قم   البنفسج  عملية 
مراكش   41111 الشتوي  الحي 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ز8يكم  م ل  السيد 
اغلي  19ب ب  8قم   البنفسج  عملية 
مراكش   41111 الشتوي  الحي 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب بن  رير   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 47.

419I

CABINET FIDUCIAIR E ZAARI MED

إن إل بي طرافو دو 
كونستريكسيون

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CABINET FIDUCIAIR E ZAARI
MED

 place mozart residence
 Tidghine n° 7 tanger place

 mozart residence Tidghine n° 7
tanger، 90000، tanger املغرب

إن إل بي طرافو دو كونستريكسيون 
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي بالص 

موزا8 اق مة تدغين الط بق 2 8قم 7 
طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114317
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
إن إل   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

بي طرافو دو كونستريكسيون.
أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء بصفة ع مة.
بالص   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 7 2 8قم  موزا8 اق مة تدغين الط بق 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  يفلح  محمد  السيد 
 91111 الخروف  حي مسن نة عقبة 

طنجة املغرب.
السيدة بشرى بح  ين عنوانه)ا( 
 25 8قم   16 زنقة  العزيف ت  حي 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يفلح  محمد  السيد 
 91111 الخروف  حي مسن نة عقبة 

طنجة املغرب
السيدة بشرى بح  ين عنوانه)ا( 
 25 8قم   16 زنقة  العزيف ت  حي 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
التج 8ية بطنجة  بت 8يخ - تحت 8قم -.
421I

امغ 8 عبد الغ فو8

 MOROCCO HUNTER›S
TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

امغ 8 عبد الغ فو8
ش 8ع الجيش امللكي اق مة النو8 8قم 
1 الط بق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب
 MOROCCO HUNTER›S TOURS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي الطريق 
الدائري ش 8ع 9 ابريل قرب و8شة 
ابرام 8قم 119 تطوان - 93111 

تطوان املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.22777

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 ين ير   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
 ALBERTO )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   HAYON 25
)ة(  السيد  حصة لف ئدة    25 أصل 
 ABDELKARIM EL MORABET

بت 8يخ 21 ين ير 2121.
 ALBERTO )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   HAYON 25

)ة(  السيد  حصة لف ئدة    25 أصل 

بت 8يخ   PEREZ SANCHEZ  DIEGO

21 ين ير 2121.

 ALBERTO )ة(  السيد  تفويت 

من  ا تم عية  حصة   HAYON 25

)ة(  السيد  حصة لف ئدة    25 أصل 

 BERRUEZO FERNANDEZ JOSE

MARIA بت 8يخ 21 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   27 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 371.

421I

VERSION CONSULTING

 SHOP & MORE – IMPORT

– EXPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

VERSION CONSULTING

 Marrakech ، 40000، Marrakech

MAROC

 SHOP & MORE – IMPORT –

EXPORT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املح ميد 

سع دة 1 الط بق السفلي 8قم 323  - 

41161 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113213

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SHOP :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.& MORE – IMPORT – EXPORT
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غرض الشركة بإيج ز : ت  ر

اإلستيراد والتصدير.

املح ميد   : عنوان املقر اال تم عي 

سع دة 1 الط بق السفلي 8قم 323  - 

41161 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد منصف الحض 8ي :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الحض 8ي  منصف  السيد 

1 الط بق  عنوانه)ا( املح ميد سع دة 

مراكش   41161   323 8قم  السفلي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الحض 8ي  منصف  السيد 

1 الط بق  عنوانه)ا( املح ميد سع دة 

مراكش   41161  323 8قم  السفلي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112742.

422I

امغ 8 عبد الغ فو8

GCTN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

امغ 8 عبد الغ فو8

ش 8ع الجيش امللكي اق مة النو8 8قم 

1 الط بق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

GCTN شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

املالليين 8قم 147 تطوان - 93111 

تطوان املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.13123

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( احمد اعراب 25 
حصة ا تم عية من أصل 25 حصة 
لف ئدة  السيد )ة( نزبهة  اعراب بت 8يخ 

11 فبراير 2121.
اعراب  احمد  )ة(  السيد  تفويت 
 25 أصل  من  ا تم عية  حصة   25
اشرف  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

اعراب بت 8يخ 11 فبراير 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   26 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1361.

423I

SOBAGIM

LE CAPITAINE A DIT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة
SOBAGIM

123 زنقة الو8ود بوسيجو8 
الدا8البيض ء ، 21211، 

الدا8البيض ء املغرب
LE CAPITAINE A DIT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 35 زنقة 

ابو املح سن الروي ني الط بق 
السفلي حي 8اسين الدا8 البيض ء - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451575
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 LE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CAPITAINE A DIT
 SALLE  : بإيج ز  الشركة  غرض 

.DE JEUX POUR ENFANT

زنقة   35  : عنوان املقر اال تم عي 
ابو املح سن الروي ني الط بق السفلي 
 21111  - البيض ء  الدا8  8اسين  حي 

الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة لحم دي ودي ن عنوانه)ا( 
فبال ي سين   31 زنقة القبليين الرقم 
الرب ط   11111 الرب ط  الط ئرات 

املغرب.
السيدة لحم دي اسم ء عنوانه)ا( 
11 زنقة ابو املح سن الري ني ط  8قم 
البيض ء  الدا8  املع 8يف   7 شقة   4

21111 الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لحم دي اسم ء عنوانه)ا( 
11 زنقة ابو املح سن الري ني ط  8قم 
البيض ء  الدا8  املع 8يف   7 شقة   4

21111 الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732611.
424I

مكت3 الدكتو8 العبودي عبد العزيز خبير قض ئي في 

املح سبة على الصعيد الوطني

شركة بودحلة بيرو ايتيد  
تيكنيك

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت3 الدكتو8 العبودي عبد العزيز 
خبير قض ئي في املح سبة على 

الصعيد الوطني
ملع3 الخيل ميدان الفروسية 

س بق  ام م مخبزة 8وزالي بج ن3  
اق مة الفردو1 الط بق االول ف 1 ، 

31111، ف 1 املغرب
شركة بودحلة بيرو ايتيد  تيكنيك 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 

ب لط بق السفلي  حديقة البديع 

فيال 8قم 119 عين الشقف موالي 

يعقوب  - 36122  ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62111

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

بودحلة بيرو ايتيد  تيكنيك.

ا  مكت3   : بإيج ز  غرض الشركة 

لد8اس ت التقنية وااللية.

محل   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ب لط بق السفلي  حديقة البديع فيال 
8قم 119 عين الشقف موالي يعقوب  

- 36122  ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

كريم  محمد  بودحلة  السيد  

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كريم  محمد  بودحلة  السيد  

8قم  فيال  البديع  حديقة  عنوانه)ا( 

يعقوب  موالي  الشقف  عين   119

36122  ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

كريم  محمد  بودحلة  السيد  

8قم  فيال  البديع  حديقة  عنوانه)ا( 

يعقوب  موالي  الشقف  عين   119

36122  ف 1 املغرب.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 761/121.

425I

اثتم نية صال ح الدين

 S BOUCH TRAVAUX
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اثتم نية صال ح الدين
عم 8ة 423 شقة 3 ابواب مراكش 
زون 39 مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
 S BOUCH TRAVAUX SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 164 ازلى 
الجنوبى مراكش املغرب  - 41111 

مراكش  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113145

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOUCH TRAVAUX SARLAU
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.
164 ازلى  عنوان املقر اال تم عي : 
 41111  - املغرب   مراكش  الجنوبى 

مراكش  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد بوش طى هش م 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بوش طى هش م عنوانه)ا( 
 41111 مراكش  العزوزية   337

مراكش  املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بوش طى هش م عنوانه)ا( 
 41111 مراكش  العزوزية   337

مراكش  املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112617.
426I

LAGHYOUMICH LOGISTICS

LAGHYOUMICH LOGISTICS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LAGHYOUMICH LOGISTICS
 HAY 21 حي بنكيران زنقة 21 8قم
 BENKIRANE RUE 20 N 20،

91111، طنجة املغرب
 LAGHYOUMICH LOGISTICS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
بنكيران زنقة 21 8قم 21 طنجة 

91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114549

 14 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAGHYOUMICH LOGISTICS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير وطني و دولي.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
طنجة   21 8قم   21 زنقة  بنكيران 

91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 211   : اللغميش  السيد يوسف 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد يوسف اللغميش عنوانه)ا( 
املتوسط 8قم  البحر االبيض  تجزئة 
طنجة   91111 الب لية  طنجة   379

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد يوسف اللغميش عنوانه)ا( 
املتوسط 8قم  البحر االبيض  تجزئة 

379 طنجة 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231971.
427I

FINAUDIT

INPACK GMBH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FINAUDIT
 RUE CHEVALIER BAYARD RCE
 VALROSE 1 ETG N°2 ، 20310،

CASABLANCA MAROC
INPACK GMBH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26، ش 8ع 
مر1 سلط ن ،شقة 3 الط بق 
االول الدا8 البيض ء - 21111 

الدا8البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451765

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. INPACK GMBH

غرض الشركة بإيج ز : العبوة

املج ل  في  والوس طة  التمثيل 

الصن عي.

عنوان املقر اال تم عي : 26، ش 8ع 

3 الط بق االول  مر1 سلط ن ،شقة 

الدا8 البيض ء - 21111 الدا8البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99سنة محدودة سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ابراهيم شروق  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : شروق  ابراهيم  السيد   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

ابراهيم شروق عنوانه)ا(  السيد 

141 زنقة لحسن كيد8 الدا8البيض ء 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

ابراهيم شروق عنوانه)ا(  السيد 

141 زنقة لحسن كيد8 الدا8البيض ء 

21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732149.

421I
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RIAD CONSULTANT

 GRAND TEST شركة
TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC
 GRAND TEST شركة

TRANSPORT شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي موطن 
ب ملقرعم 8ة 59 الط بق االول املكت3 

11 زنقة ت مسن  وف ق خريبكة - 
25111 خريبكة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
6251

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.GRAND TEST TRANSPORT
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

التنقيل.
موطن   : اال تم عي  املقر  عنوان 
59 الط بق االول املكت3  ب ملقرعم 8ة 
 - خريبكة  وف ق  ت مسن   زنقة   11

25111 خريبكة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : الحسين  خية  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الحسين  خية  السيد 
فرنس  - - -.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسين  خية  السيد 
فرنس  - - -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بت 8يخ 26 فبراير 

2121 تحت 8قم 112.
429I

اثتم نية صال ح الدين

LBAHRI ABAR SARLAU   
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اثتم نية صال ح الدين
عم 8ة 423 شقة 3 ابواب مراكش 
زون 39 مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب
   LBAHRI ABAR SARLAU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 اوالد 
عثم ن لوداية مراكش - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
99555

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 شتنبر   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
    : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LBAHRI ABAR SARLAU
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء و حفر االب 8.
عنوان املقر اال تم عي : دوا8 اوالد 
 41111  - مراكش  لوداية  عثم ن 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : الغزالى املصطفى  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الغزالى املصطفى عنوانه)ا( 
مراكش  لوداية  عثم ن  اوالد  دوا8 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الغزالى املصطفى عنوانه)ا( 
مراكش  لوداية  عثم ن  اوالد  دوا8 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
11 أكتوبر  بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2119 تحت 8قم 111714.
431I

ا كسبروكس

SOS POLLUTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

ا كسبروكس
ش 8ع املغرب العربي الط بق الث ني 
عم 8ة الزبيري  8قم البريد 91 عين 
حرودة ، 21631، املحمدية املغرب
SOS POLLUTION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة عمر 
السالوي 8قم 24  - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.162197

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
املؤ8خ في 21 يوليوز 2116 تم  تحويل  
للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 -   24 »زنقة عمر السالوي 8قم  من 
إلى  املغرب«  البيض ء  الدا8   21111
ش 8ع محمد الخ مس الط بق   291«
الدا8 البيض ء    21311  -  17 8قم   15

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732574.

431I

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL

KANATA INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ATRIUM AUDIT ET CONSEIL
57 ش 8ع مو8يت ني  صندوق البريد 
2619 ، 41111، مراكش املغرب
KANATA INVEST شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 57 ش 8ع 
مو8يت ني  صندوق البريد 2619 - 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113199
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.KANATA INVEST
تسيير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستغالل األ8ا�سي الفالحية.
57 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
 -  2619 البريد  صندوق  مو8يت ني  

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 151   : ال سعد   أحمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 51   : السيدة سلمى أيت بوعزة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد ط 8ق ال سعد :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   37(3

السيد علي ء ال سعد :  51 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أحمد ال سعد  عنوانه)ا( 
21  ليز   تجزئة السماللية فيال 8قم 

41111 مراكش املغرب.
بوعزة  أيت  سلمى  السيدة 
عنوانه)ا( ح م تجزئة امرشيش الرقم 

317  41111 مراكش املغرب.
السيد ط 8ق ال سعد عنوانه)ا( 
21  ليز   تجزئة السماللية فيال 8قم 

41111 مراكش املغرب.
السيدة علي ء ال سعد عنوانه)ا( 
21  ليز  تجزئة السماللية فيال 8قم 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد أحمد ال سعد  عنوانه)ا( 
21  ليز  تجزئة السماللية فيال 8قم 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112731.

432I

امغ 8 عبد الغ فو8

TRANS MASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

امغ 8 عبد الغ فو8
ش 8ع الجيش امللكي اق مة النو8 8قم 
1 الط بق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب
TRANS MASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي سيدي 
بوغ بة زنقة عين فيت ل 8قم 7 

الفنيدق - 93112 الفنيدق املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
26611

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TRANS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.MASH

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الشخ�سي.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

سيدي بوغ بة زنقة عين فيت ل 8قم 7 

الفنيدق - 93112 الفنيدق املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : حج جي  ق سم  السيد 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

 111  : حج جي  ق سم  السيد   

بقيمة 1.111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حج جي  ق سم  السيد 

 9 الحي الجديد ش 8ع ابن 8شد 8قم 

الفنيدق 93112 الفنيدق املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حج جي  ق سم  السيد 

 9 الحي الجديد ش 8ع ابن 8شد 8قم 

الفنيدق 93112 الفنيدق املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 379.

433I

اثتم نية صال ح الدين

 REDJAD CONSULTING
SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

اثتم نية صال ح الدين

عم 8ة 423 شقة 3 ابواب مراكش 

زون 39 مراكش ، 41111، مراكش 

املغرب

 REDJAD CONSULTING SARLAU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 2194 

صوكوم  اسكجو8 مراكش - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112739

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.REDJAD CONSULTING SARLAU

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.PRESTATAIRE DE SERVICE

 2194  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 41111  - صوكوم  اسكجو8 مراكش 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد الج د 8ضوان :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  8ضوان  الج د  السيد 

مراكش  اسكجو8  صوكوم    2194

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  8ضوان  الج د  السيد 

مراكش  اسكجو8  صوكوم    2194

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112322.

434I

STE HTCPRO SARL

PODIUM ACADEMY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE HTCPRO SARL

 RUE MLY ABDERAHMANE ، 31

14000، KENITRA MAROC

PODIUM ACADEMY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 14، 

شقة 4، الط بق األول زنقة عمر إبن 

الخط ب، أكدال - 11111 القنيطرة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

143513

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PODIUM ACADEMY
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 -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
استش 8ات وتدبير )التد8ي3 ، وتقديم 
املشو8ة ، والدعم ، والتد8ي3 وتنمية 

الشخصية(..
إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة  األول  الط بق   ،4 شقة   ،14
 11111  - أكدال  عمر إبن الخط ب، 

القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
الرحم ن  عبد  التومي  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الرحم ن  عبد  التومي  السيد 
ش 8ع موالي 8شيد عم 8ة  عنوانه)ا( 
11 11111 سال الجديدة  17 ب 8قم 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة بهيية بو8 يلة عنوانه)ا( 
17 ب 8قم  ش 8ع موالي 8شيد عم 8ة 

11 11111 سال الجديدة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114651.
435I

GLOFID

ACTIF DECORATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
71 ش 8ع املق ومة اق مة املرزوقي 

الط بق الث ني الرقم 19 ، 21131، 
الدا8 البيض ء املغرب

ACTIF DECORATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش 8ع 

11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169  
- 21111 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

455375

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ACTIF  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.DECORATION

: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

أعم ل النسيج و الديكو8.

75 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169  

- 21111 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : السيد تم م عبداله دي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد تم م عبداله دي  عنوانه)ا( 

 164 عم 8ة   GH 16 حي السالم فرح 

البيض ء  الدا8   21111 ألفة   15 ش 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد تم م عبداله دي  عنوانه)ا(  

 164 عم 8ة   GH 16 فرح  السالم 

البيض ء  الدا8   21111 ألفة   15 ش 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 729323.

436I

AZ CONSULATNTS

IPS LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إنش ء فرع ت بع للشركة

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

IPS LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 64 ش 8ع 
دو ال موت بيكي 75115 ب 8يس - 

75111 ب 8يس فرنس .
إنش ء فرع ت بع للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.451145

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 11 م 18 2121 تقر8 إنش ء 
 IPS فرع  ت بع للشركة  تحت التسمية
LOCATION و الك ئن ب لعنوان 151 
زنقة أس مة بنو زيد الط بق 2 املدينة 
اليسرى ن ج املع 8يف - 21111 الدا8 
طرف  من  املسير  و  املغرب  البيض ء 

السيد)ة( انزاوي عبد هللا.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732119.
437I

GLOFID

GUIDE DRB OMAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
71 ش 8ع املق ومة اق مة املرزوقي 

الط بق الث ني الرقم 19 ، 21131، 
الدا8 البيض ء املغرب

GUIDE DRB OMAR شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  الط بق 
األول شقة  8قم 9 من مقر نصر 

الواقع في ش 8ع خريبكة - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

453641

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 GUIDE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.DRB OMAR

أو  ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وسيط يم 18 االستيراد والتصدير

مق ول في أعم ل مختلفة أو البن ء.

الط بق    : عنوان املقر اال تم عي 
نصر  مقر  من   9 8قم  شقة   األول 

 21111  - خريبكة  ش 8ع  في  الواقع 

الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بوشلوش  أنو8  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بوشلوش  أنو8  السيد 

لهرويين   132  8  9 ج  الرح منة  حي 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوشلوش  أنو8  السيد 

لهرويين   132  8  9 ج  الرح منة  حي 

21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم -.

431I
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MOHAMED BENNIS

سارة فيبرا
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED BENNIS
 AV. CHORAFAE - N° 17 -

 TETOUAN ، 93040، TETOUAN
MAROC

س 8ة فيبرا شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع  بل 
أوكيمدن - 8قم 221 - الط بق الث ني  

- 93111 تطوان املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
26515

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
س 8ة   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

فيبرا.
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مستلزم ت الجبص.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   -  221 8قم   -  بل أوكيمدن 

الث ني  - 93111 تطوان املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيدة حنيف يسرى 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  يسرى  السيدة حنيف 
كستي   ب4   -  2 8قم   - بوليف 8  ممر 

بالطيخ  -  1  يرون  إسب ني .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  يسرى  السيدة حنيف 
كستي   ب4   -  2 8قم   - بوليف 8  ممر 

بالطيخ  -  1  يرون  إسب ني 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1554.

439I

LES FRERES ILEHIANE DE MAREBRES

 STE LES FRERES ILEHIANE 
DE MARBRES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 LES FRERES ILEHIANE DE
MAREBRES

 TAHANAOUT Dr
 BOUHAROUAL AGHOUATIM
 TAHANAOUT MARRAKECH،
42302، TAHANAOUT MAROC
 STE LES FRERES ILEHIANE 

DE MARBRES SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 
بوهروال اغواطيم تحن وت الحوز  - 

42312 تحن وت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112547
في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 
 LES FRERES ILEHIANE DE

.MARBRES SARL
االيراد و   : غرض الشركة بإيج ز 

التج 8ة في سلع الرخ م 
تركي3  )تصنيع و  الحرة  االعم ل 

الرخ م(.

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - بوهروال اغواطيم تحن وت الحوز  

42312 تحن وت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : الحي ن  سعيد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : الحي ن  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الحي ن  سعيد  السيد 
 157 8قم  السلط ن  دا8  تجزئة 

ت سلط نت  41111 مراكش املغرب.
السيد ابراهيم الحي ن عنوانه)ا(  
 VIA CONSOLARE POMPEA 131
مسين    MESSINA ITALIE 91111

ايط لي .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الحي ن  سعيد  السيد 
 157 8قم  السلط ن  دا8  تجزئة 

ت سلط نت  41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 1574.
441I

ficogedek sarl au

LOMO DESIGN SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

LOMO DESIGN SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 19 
زنقة املستوصف الري ض  - 51151 

مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49515

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LOMO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.DESIGN SARL

خي طة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االصالح ت  ،أشغ ل  املفروش ت 

والزخرفة.
 19 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
 51151  - زنقة املستوصف الري ض  

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة مونية كم لي :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة لوبنة كم لي :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  كم لي  مونية  السيدة 

مكن 1   51151 املنصو8   23 فيال 

املغرب.

عنوانه)ا(  كم لي  لوبنة  السيدة 

 51151 55 تجزئة املنصو8  فيال 8قم 

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  كم لي  مونية  السيدة 

مكن 1   51151 املنصو8   23 فيال 

املغرب

عنوانه)ا(  كم لي  لوبنة  السيدة 

 51151 55 تجزئة املنصو8  فيال 8قم 

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1132.

441I
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FIDUCIAIRE GÉNÉRALE

فارما جوفينس
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE
 N°34, RUE D›AZILAL ، 20110،

CASABLANCA MAROC
ف 8م   وفينس شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 

RUE MOHAMED SIDKI-,1
 BOURGOGNE CASABLANCA

.- 20000 CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.363911

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 د نبر   14 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
 ADIL ZIZI )ة(  السيد  تفويت 
271 حصة ا تم عية من أصل 451 
 MAJID )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

TAZI بت 8يخ 14 د نبر 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 724616.

442I

SOCIETE FIDAV SARL

ELLAMTI ET FILS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عم 8ة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكن 1 
املغرب

ELLAMTI ET FILS SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 793 
تجزئة صو8ي  كلم 6 م ج - 51111  

مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49493

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ELLAMTI ET FILS SARL
أشغ ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

البن ء
- أشغ ل مختلفة.

عنوان املقر اال تم عي : 8قم 793 
  51111  - م ج   6 تجزئة صو8ي  كلم 

مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : السيدة اللمطي املفضل  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 167   : السيد اللمطي سليم ن  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 167   : محمد   اللمطي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 166   : اكرام   أح ئك  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد اللمطي املفضل  عنوانه)ا( 
الزهر  فتح   14 شقة  سلمى  اق مة 

51111  مكن 1 املغرب.
السيد اللمطي سليم ن  عنوانه)ا( 
طنجة الب لية تجزئة البحر املتوسط 

8قم 461 91161 طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  السيد اللمطي محمد  
ج   م   6 كلم  صو8ي   تجزئة   793

51111  مكن 1 املغرب.
عنوانه)ا(  السيدة أح ئك اكرام  
شفش ون   91111 ن زة  ب ب  مركز 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد اللمطي سليم ن  عنوانه)ا( 
طنجة الب لية تجزئة البحر املتوسط 

8قم 461 91161 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 913.
443I

FISCALEX MAROC

CAF LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK
 RESIDENCE AL MASJID I
 5EME ETAGE APP 29 GUELIZ
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
ذات  شركة   CAF LOCATION
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد
ش 8ع  اال تم عي  مقره   وعنوان 
 3 بن ب 8يك اق مة لحنينة شقة 8قم 

مراكش - 41111 مراكش املغرب.
تغيير تسمية الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
31763

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى   
تم   2113 د نبر   12 في  املؤ8خ 
 CAF« من  الشركة  تسمية  تغيير 
 »FABIO CASTEL« إلى »LOCATION
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي   21 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

2114 تحت 8قم 67544.
444I

SOCIETE FIDAV SARL

LINA TANJI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCIETE FIDAV SARL
زنقة السعديين عم 8ة 13 شقة 3 

املدينة الجديدة ، 51111، مكن 1 
املغرب

LINA TANJI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة ابو 

حسن ملريني اق مة االميرة 2 شقة 25 

م ج  - 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49511

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LINA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TANJI SARL AU

غرض الشركة بإيج ز :  - االستيراد 

والتصدير

- بيع وشراء 
زنقة ابو   : عنوان املقر اال تم عي 

حسن ملريني اق مة االميرة 2 شقة 25 

م ج  - 51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : الطنجي   سعيد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد سعيد الطنجي  

 RES DES CROISETTES   15111 69

.CHANTONNAY  FRANCE PW

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  السيد سعيد الطنجي  

 RES DES CROISETTES   15111 69

CHANTONNAY FRANCE PW

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1131.

445I
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SPT MAROC

SPT MAROC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SPT MAROC
145 ش 8ع محمد الخ مس الط بق 
 Tanger ،91111 ، 21 الرابع شقة

Maroc
SPT MAROC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي قطعة 1 
تجزئة 1 الط بق 1 8قم 3 املنطقة 
الحرة للص د8ات - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112693
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPT  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MAROC
املالبس   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والنسيج.
قطعة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املنطقة   3 1 8قم  الط بق   1 1 تجزئة 
طنجة   91111  - للص د8ات  الحرة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد عميرة م  د :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
  : الغني  السيد عميرة س لم عبد 
451 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
451 حصة    : السيدة عميرة 8ش  

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  م  د  عميرة  السيد 
اسب ني  11111 اسب ني  اسب ني .

الغني  عبد  س لم  عميرة  السيد 
امريك    11111 امريك   عنوانه)ا( 

امريك .
عنوانه)ا(  8ش   عميرة  السيدة 

اليمن 11111 اليمن اليمن.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  م  د  عميرة  السيد 

اسب ني  11111 اسب ني  اسب ني 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 229115.

446I

FISCALEX MAROC

CAF LOCATION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

FISCALEX MAROC
 RUE IMAM MALIK RESIDENCE
 AL MASJID I 5EME ETAGE APP

 29 GUELIZ MARRAKECH ،
40000، MARRAKECH MAROC

CAF LOCATION شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

بن ب 8يك اق مة لحنينة شقة 8قم 
3 مراكش ش 8ع بن ب 8يك اق مة 

لحنينة شقة 8قم 3 مراكش 41111 
مراكش املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31763
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم   2113 د نبر   12 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   1.361.111«
 2.111.111« إلى  د8هم«   641.111«
مق صة  إ راء    : طريق  عن  د8هم« 
مع ديون الشركة املحددة املقدا8 و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م ي   21 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

2114 تحت 8قم 67544.
447I

MJ MANAGEMENT SARL

GOLD HAND TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MJ MANAGEMENT SARL
 3RUE IBN TOUMART RES

 HIKMAT 2 ETGE N°4 TANGER،
90000، TRANGER MAROC
 GOLD HAND TRANSPORT

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مسن نة 
أم م سوق القرب قطعة 8قم 6919 
الط بق األ8�سي  - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114317

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GOLD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.HAND TRANSPORT
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع الدولي و الوطني .
مسن نة   : عنوان املقر اال تم عي 
 6919 أم م سوق القرب قطعة 8قم 
طنجة   91111  - األ8�سي   الط بق 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

الغزواني   البق لي  عم د  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغزواني   البق لي  عم د  السيد 

 91111 اكزن ية   دوا8  عنوانه)ا( 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغزواني   البق لي  عم د  السيد 

 91111 اكزن ية   دوا8  عنوانه)ا( 

طنجة  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231734.

441I

STE  FIDU  WHITE

MOBI EXPO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE  FIDU  WHITE

 RESI  SABRINE  BLOC  F  ETAGE

 1  APPART  1-TAOURIRT ،

65800، TAOURIRT MAROC

MOBI EXPO شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي قص 8ية  

ن صر امليلود  الفتح املحل 8قم 67  - 

65111 ت و8يرت املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1129

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 يوليوز   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MOBI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.EXPO
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

العمومية و البن ء.
قص 8ية    : عنوان املقر اال تم عي 
 -  67 ن صر امليلود  الفتح املحل 8قم 

65111 ت و8يرت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : محمد  ن صر  السيد 
حصة بقيمة 111.111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  ن صر  السيد 
الشريف  علي  موالى  تجزئة  8قم17 

65111 ت و8يرت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  ن صر  السيد 
الشريف  علي  موالى  تجزئة  8قم17 

65111 ت و8يرت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بت و8يرت  بت 8يخ 25 يوليوز 

2119 تحت 8قم 326/19.

449I

cherfbois sarl

cherfbois  sarl
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

cherfbois sarl
 rue cadi n°1 hay el alia tanger ،

90070، TANGER maroc
cherfbois  sarl شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE IBN وعنوان مقره  اإل تم عي
 CADI N°1 HAY EL ALIA TANGER

- 90070 TANGER MAROC
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114375

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.cherfbois  sarl

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

 marchand de bois en gros et en

.  detail

 RUE IBN : عنوان املقر اال تم عي

 CADI N°1 HAY EL ALIA TANGER

.- 90070 TANGER MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسن وي احمد عنوانه)ا( 

ش 8ع يعقوب املنصو8 8قم 1 91171 

طنجة املغرب.

السيد الحسن وي حمزة عنوانه)ا( 

ش 8ع يعقوب املنصو8 8قم 1 91171 

طنجة املغرب.

السيد الحسن وي ط 8ق عنوانه)ا( 

ش 8ع يعقوب املنصو8 8قم1  91171 

طنجة املغرب.

ف طمة  الحسن وي  السيدة 

عنوانه)ا( ش 8ع يعقوب املنصو8 8قم 

1 91171 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن وي احمد عنوانه)ا( 

ش 8ع يعقوب املنصو8 8قم 1 91171 

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231799.

451I

LAMAF SARL

STE SURPRISE TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

LAMAF SARL
 ANGLE RUE EL MOUAHIDINE

 ET RUE IBN ROCHD N4
  RESIDENCE RANIA 2EME
 ETAGE APPT N6، 60000،

OUJDA MAROC
STE SURPRISE TRANS  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

محمد الخ مس 8قم 16  - 61155 
و دة  املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31231
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2121 12 فبراير  املؤ8خ في 
مسير  ديد للشركة السيد)ة( مومن  

اشرف  كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 769.
451I

RIAD CONSULTANT

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
 PRESTATIONS ET

-D›ÉQUIPEMENT  -STPEA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

RIAD CONSULTANT
 IMM 59 APPT 01 RUE

 TAMESNA WIFAQ - ، 25000،
KHOURIBGA MAROC

 SOCIÉTÉ DES TRAVAUX
 PRESTATIONS ET

D›ÉQUIPEMENT  -STPEA- شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

الحسن االول تجزئة عبودي الشقة 

21 الط بق الث ني تم 8ة - 12111 

تم 8ة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

121643

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 شتنبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

متبوعة  الشركة  تسمية 

بمختصر  اإلقتض ء  عند 

 SOCIÉTÉ DES  : تسميته  

 TRAVAUX PRESTATIONS ET

.-D’ÉQUIPEMENT  -STPEA

األشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة او البن ء.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الحسن االول تجزئة عبودي الشقة 

 12111  - تم 8ة  الث ني  الط بق   21

تم 8ة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد علوشة عدن ن 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عدن ن  علوشة  السيد 
تم 8ة   3174 8قم   3 الوف ق  تجزئة 

12111 تم 8ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عدن ن  علوشة  السيد 
تم 8ة   3174 8قم   3 الوف ق  تجزئة 

12111 تم 8ة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بتم 8ة  بت 8يخ - تحت 8قم -.

452I
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AZ CONSULATNTS

COSANES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

AZ CONSULATNTS
 AVENUE HASSAN PREMIER

 4EME ETAGE IMM 141
 CASABLACA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

COSANES شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 4 زنقة واد 
زيز الط بق 3 الشقة 8قم 7 أكدال - 

11111 الرب ط املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.142111

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تمت   2121 ين ير   15 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
عي�سى  سعيد   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   1.111
)ة(   السيد  لف ئدة   حصة   1.111
سفي ن قرائم بت 8يخ 15 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
ين ير   27 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114622.

453I

ficogedek sarl au

SUPERCAGE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SUPERCAGE SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 31 
مكر8 زنقة 1 حي االم ن مكن 1 - 

51151 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

41263

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 غشت   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SUPERCAGE SARL

غرض الشركة بإيج ز : بيع أدوات 

الدوا ن،  أدوات  انت ج  الدوا ن، 

التصدير واالستيراد.
 31 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 - مكن 1  االم ن  حي   1 زنقة  مكر8 

51151 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد ط 8ق اللب ط :  911 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 111   : التزاني  ف تيحة  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اللب ط  ط 8ق  السيد 
مكن 1  زيتونة  زنقة   مع   19 8قم 

51151 مكن 1 املغرب.

السيدة ف تيحة التزاني عنوانه)ا( 
املنظر   41 8قم  ايريس  دي  زنقة 

الجمبل م ج مكن 1 51151 مكن 1 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  اللب ط  ط 8ق  السيد 
مكن 1  زيتونة  زنقة   مع   19 8قم 

51151 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

11 غشت  بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2119 تحت 8قم 3354.

454I

TRUST ECONOMIC LIFE

حوز بريفا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

TRUST ECONOMIC LIFE
 APP 01 A IMM 202 PORTE
 DE MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
حوز بريف  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 
2 ش 8ع البهجة ت حن وت  - 

 trusteconomic@gmail.com
.marrakech  maroc

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.79443
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 31 أكتوبر 2119 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 - ت حن وت   البهجة  ش 8ع   2 »8قم 
 trusteconomic@gmail .com
»الطبق  إلى   »marrakech  maroc
1  مدينة  117 تجوئة  1 8قم العم 8ة 
 - مراكش  ت منصو8ت  الجديدة 

41111 مراكش  املغرب ».
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   14 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 111511.
455I

FISCOMPTES

SARA GROUPEMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FISCOMPTES
زنقة ابن 8شد عم 8ة ب الط بق 
الث ني 8قم 11 ، 61121، و دة 

املغرب
SARA GROUPEMENT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 554 

تجزئة النجد طريق سيدي يحي  - 
61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34131

 17 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SARA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.GROUPEMENT

اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

متنوعة او اشغ ل البن ء.

 554  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - يحي   سيدي  طريق  النجد  تجزئة 

61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد يوسف حمداوي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : السيد ابراهيم املسعودي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد يوسف حمداوي  عنوانه)ا( 

 1 الحي الحسني الوف ق زنقة االنس 
8قم 17 61111 و دة املغرب.

املسعودي  ابراهيم  السيد 
 1112 8قم   3 النجد  حي  عنوانه)ا( 

سيدي يحي 61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد يوسف حمداوي  عنوانه)ا( 

 1 الحي الحسني الوف ق زنقة االنس 
8قم 17 61111 و دة املغرب

املسعودي  ابراهيم  السيد 
 1112 8قم   3 النجد  حي  عنوانه)ا( 

سيدي يحي 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 771.

456I
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FOUZMEDIA

SGF CENTRE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
SGF CENTRE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 

مكت3 5 عم 8ة 12 زنقة سعد 
زغلوالق مةسعد زغلول - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

54375
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SGF  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CENTRE
استغالل   : غرض الشركة بإيج ز 

مركز لالتص ل.
 5 : مكت3  عنوان املقر اال تم عي 
عم 8ة 12 زنقة سعد زغلوالق مةسعد 

زغلول - 14111 القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة صف ء السريفي عنوانه)ا( 
 14111   1 الشقة  ش لة  زنقة   31

القنيطرة املغرب.
السيد سعيد فتح هللا عنوانه)ا( 
 14111   1 الشقة  ش لة  زنقة   31

القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة صف ء السريفي عنوانه)ا( 
 14111   1 الشقة  ش لة  زنقة   31

القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.

457I

MOZA-FIDUCIAIRE

MOZA-FIDUCIAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

MOZA-FIDUCIAIRE

 RESIDENCE AL FAJR IMMEUBLE

 22 NR 1 TR 6-RDC-SIDI

 BERNOUSSI CASABLANCA،

20620، CASABLANCA MAROC

MOZA-FIDUCIAIRE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 

 RESIDENCE SOUFIANE

 IMMEUBLE C 22 NR 1

 SIDI MAAROUF - 20280

.CASABLANCA MAROC

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.332751

الع م  الجمع  بمقت�سى 

شتنبر   21 في  املؤ8خ  اإلستثن ئي 

اال تم عي  املقر  تحويل   تم    2119

 RESIDENCE« من  للشركة  الح لي 

 SOUFIANE IMMEUBLE C 22

 NR 1 SIDI MAAROUF - 20280

 »CASABLANCA MAROC

 RESIDENCE AL FAJR« إلى 

IMMEUBLE 22 NR 1 TR 6-RDC-

 SIDI BERNOUSSI - 20620

.»CASABLANCA  MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 723955.

451I

MOZA-FIDUCIAIRE

MOZA-FIDUCIAIRE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

MOZA-FIDUCIAIRE
 RESIDENCE AL FAJR IMMEUBLE

 22 NR 1 TR 6-RDC-SIDI
 BERNOUSSI CASABLANCA،

20620، CASABLANCA MAROC
MOZA-FIDUCIAIRE شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي  
 RESIDENCE AL FAJR

IMMEUBLE 22 NR 1 TR 6-RDC-
 SIDI BERNOUSSI - 20620

.CASABLANCA MAROC
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.332751

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 شتنبر   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
 MOHAMED )ة(  تفويت السيد 
من  ا تم عية  حصة   RAFI 111
)ة(  السيد  111 حصة لف ئدة   أصل 
 21 بت 8يخ   OTMANE HADDAG

شتنبر 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 723955.
459I

CALAMARI

CALAMARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CALAMARI
 MAG 2 N 367 LOTISSEMENT

 OUAFA 4 ROUTE DE SEFROU ،
30070، FES MAROC

CALAMARI شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

 MAG 2   وعنوان مقره  اإل تم عي
 N 367 LOTISSEMENT OUAFA

 4 ROUTE DE SEFROU  - 30070

FES MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62167

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CALAMARI

 Fast  : بإيج ز  الشركة  غرض 

. Food - Snack - Restaurant

 MAG    : عنوان املقر اال تم عي 

 2 N 367 LOTISSEMENT OUAFA

 4 ROUTE DE SEFROU  - 30070

.FES MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Adil AKALLOUCH السيد 

 DR MAAMRANE B عنوانه)ا( 

 MARGHNINE TEMSAMANE

.62411 DRIOUCH MAROC

 Mohammed السيد 

 DR عنوانه)ا(   AKALLOUCH

 MAAMRANE B MARGHNINE

 TEMSAMANE 62411 DRIOUCH

.MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Adil AKALLOUCH السيد 

 DR MAAMRANE B عنوانه)ا( 

 MARGHNINE TEMSAMANE

62411 DRIOUCH MAROC
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 Mohammed السيد 
 DR عنوانه)ا(   AKALLOUCH
 MAAMRANE B MARGHNINE
 TEMSAMANE 62411 DRIOUCH

MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 731.
461I

FICOSAGE

 STE  ZALAGH
PNEUMATIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

FICOSAGE
 7eme ETAGE N° 35 LOT 9

 IMM BUREAU IDRISSIA AV BIR
 ANZARANE MOULIN IDRISSIA
ATLAS FES ، 30000، fes maroc

 STE  ZALAGH PNEUMATIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الجديد  م عة عين الشك ك صفرو 
- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2797

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ZALAGH PNEUMATIQUE
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

العجالت
اصالح العجالت.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الجديد  م عة عين الشك ك صفرو 

- 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد حميد بو8يد :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : بود8اع  منصف  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بو8يد  حميد  السيد 
8ا1   195 8قم  فيال  البديع  حدائق 
يعقوب  موالي  الشقف  عين  اامل ء 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.
السيد منصف بود8اع عنوانه)ا( 
اق مة ي سين بلوك آ الشقة 6 حي بد8 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بو8يد  حميد  السيد 
8ا1   195 8قم  فيال  البديع  حدائق 
يعقوب  موالي  الشقف  عين  اامل ء 

ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت 8قم 51/2121.

461I

FOUZMEDIA

HOLDI-TECH SARL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
HOLDI-TECH SARL شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 
7 الشقة 11 بلوك ب سالمة 4 - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
54317

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HOLDI-TECH SARL
التركي3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الكهرب ئي وامليك نيكي.
عم 8ة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  4 سالمة  ب  بلوك   11 الشقة   7

14111 القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبدهللا بوعفية عنوانه)ا( 
عم 8ة 7 الشقة 11 بلوك ب سالمة 4 

14111 القنيطرة املغرب.
السيد ط 8ق وغالغول عنوانه)ا( 
 21 الد8ب الجديد زنقة التقدم 8قم 

--- الشم عية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبدهللا بوعفية عنوانه)ا( 
عم 8ة 7 الشقة 11 بلوك ب سالمة 4 

14111 القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 11 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.
462I

FOUZMEDIA

STE LIVELIHOOD
إعالن متعدد القرا8ات

FOUZMEDIA
 KENITRA Rue 36 N° 187 Hay
 Bouchrienne، 14000، kenitra

maroc
STE LIVELIHOOD »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: محل 8قم 

2 بقعة 12 الي نس دا8ن  - - القنيطرة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.53651

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 14 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصة ا تم عية بقيمة   33 تفويت  

111 د8هم للواحدة  في ملكية السيد 
8شيد شفيق لف ئدة السيدة 8كراكي  

زبيدة

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تمديد هدف الشركة ب ض فة نش ط 

مق ول في االشغ ل املختلفة واشغ ل 

البن ء

قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
 11111 من  الشركة  8أسم ل  8فع 

د8هم الى 111111 د8هم

قرا8 8قم 5: الذي ينص على م يلي: 

مسير  شفيق  8شيد  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

حصة ا تم عية بقيمة   33 تفويت  

111 د8هم للواحدة  في ملكية السيد 
8شيد شفيق لف ئدة السيدة 8كراكي  

زبيدة

بند 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

املحدودة   املسؤولية  ذات  شركة 

ذات الشريك الوحيد الى شركة ذات 

املسؤولية املحدودة.
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بند 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
تمديد هدف الشركة ب ض فة نش ط 
مق ول في االشغ ل املختلفة واشغ ل 

البن ء
بند 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
 11111 من  الشركة  8أسم ل  8فع 

د8هم الى 111111 د8هم
بند 8قم 5: الذي ينص على م يلي: 
مسير  شفيق  8شيد  السيد  تعيين 

وحيد للشركة ملدة غير محدودة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 17 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 74319.
463I

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. ذات الشريك 

الوحيد

MARBRE ALAKHAWAYNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة مستأمنة الحنص لي ش.ذ.م.م. 
ذات الشريك الوحيد

21 ش 8ع املتنبي الط بق االول بني 
مالل 21 ش 8ع املتنبي الطتبق االول 
بني مالل، 23111، بني مالل املغرب

 MARBRE ALAKHAWAYNE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

الحسن الث ني عم 8ة 315 الط بق 
السفلي بني مالل بني مالل 23111 

بني مالل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

9191
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MARBRE ALAKHAWAYNE
غرض الشركة بإيج ز : استخراج 

وبيع الرخ م.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   315 عم 8ة  الث ني  الحسن 
 23111 السفلي بني مالل بني مالل 

بني مالل املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد العجالوي مو8اد عنوانه)ا( 
 11 8قم   4 تجزئة الغزافية مجموعة 

23111 بني مالل املغرب.
حرك 1  املصطفى  السيد 
عنوانه)ا( ايت عبد هللا سيدي بوعب د 

54111 خنيفرة املغرب.
السيد عزوزي عبد هللا عنوانه)ا( 
 23111 البرادية  سو1  اهل  دوا8 

الفقيه بن ص لح املغرب.
السالم  عبد  املودن  السيد 
8قم   4 زيتون ملح ل بلوك  عنوانه)ا( 

44 23111 بني مالل املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد العجالوي مو8اد عنوانه)ا( 
 11 8قم   4 تجزئة الغزافية مجموعة 

23111 بني مالل املغرب
السالم  عبد  املودن  السيد 
8قم   4 زيتون ملح ل بلوك  عنوانه)ا( 

44 23111 بني مالل املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ببني مالل  بت 8يخ 16 فبراير 

2121 تحت 8قم 11.
464I

CRI MEKNES

 STE RASH NOVA MEK«
SARL

إعالن متعدد القرا8ات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE RASH NOVA MEK« SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم 167 

الط بق األول تجزئة املقلع  كلم 11 

مج ط  - - مكن 1 املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.  46439

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 13 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم -1: الذي ينص على م يلي:  

السيد  طرف  من  حصة   511 •بيع 

من  حصة   511 و  بوكطيبة  اكرم 

طرف عدل بوكطيبة لف ئدة السيد 

عبد العزيز هل حمن .  •تعيين السيد 

العزيز هل حمن  كمسير  ديد  عبد 

و  بوكطيبة  اكرم  السيد  استق لة  و 

منص3  من  بوكطيبة  عدل  السيد 

الق نوني  الشكل  •تغيير  التسيير.  

املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 

إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات شريك وحيد

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

الذي ينص  بند 8قم 6-7-13-16: 

من  حصة   511 •بيع  م يلي:   على 

 511 طرف السيد اكرم بوكطيبة و 

بوكطيبة  عدل  طرف  من  حصة 

لف ئدة السيد عبد العزيز هل حمن .  

•تعيين السيد عبد العزيز هل حمن  

كمسير  ديد و استق لة السيد اكرم 

بوكطيبة  عدل  السيد  و  بوكطيبة 

•تغيير الشكل  من منص3 التسيير.  

ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 

إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 

شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 191.

465I

CRI MEKNES

STE TRAV-CO-MEK SARL
إعالن متعدد القرا8ات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE TRAV-CO-MEK« SARL
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم 119 
تجزئة املنزه بوفكران  - - مكن 1   

املغرب.
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.46163

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 13 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
قرا8 8قم -1: الذي ينص على م يلي: 
السيد  طرف  من  حصة   511 •بيع 
من  حصة   511 و  بوكطيبة  اكرم 
طرف عدل بوكطيبة لف ئدة السيد 
•تعيين السيد  عبد العزيز هل حمن . 
العزيز هل حمن  كمسير  ديد  عبد 
و  بوكطيبة  اكرم  السيد  استق لة  و 
منص3  من  بوكطيبة  عدل  السيد 
الق نوني  الشكل  •تغيير  التسيير. 
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات شريك وحيد. 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
الذي ينص  بند 8قم 6-7-13-16: 
من  حصة   511 •بيع  م يلي:  على 
 511 طرف السيد اكرم بوكطيبة و 
بوكطيبة  عدل  طرف  من  حصة 
لف ئدة السيد عبد العزيز هل حمن . 
•تعيين السيد عبد العزيز هل حمن  
كمسير  ديد و استق لة السيد اكرم 
بوكطيبة  عدل  السيد  و  بوكطيبة 
الشكل  •تغيير  التسيير.  منص3  من 
ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد. 
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 193.
466I

CRI MEKNES

STE ACHGHAL MED  SARL 
إعالن متعدد القرا8ات

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 STE ACHGHAL MED « SARL «
»شركة ذات املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم 

521 تجزئة أمين الزيتونة كلم 6  - - 
مكن 1   املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.46173
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 13 فبراير 2121
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم -1: الذي ينص على م يلي: 
السيد  طرف  من  حصة   511 •بيع 
من  حصة   511 و  بوكطيبة  اكرم 
طرف عدل بوكطيبة لف ئدة السيد 
•تعيين السيد  عبد العزيز هل حمن . 
العزيز هل حمن  كمسير  ديد  عبد 
و  بوكطيبة  اكرم  السيد  استق لة  و 
منص3  من  بوكطيبة  عدل  السيد 
الق نوني  الشكل  •تغيير  التسيير. 
املسؤولية  ذات  شركة  من  للشركة 
إلى شركة ذات املسؤولية  املحدودة 

املحدودة ذات شريك وحيد. 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
الذي ينص  بند 8قم 6-7-13-16: 
من  حصة   511 •بيع  م يلي:  على 
 511 طرف السيد اكرم بوكطيبة و 
بوكطيبة  عدل  طرف  من  حصة 
لف ئدة السيد عبد العزيز هل حمن . 
•تعيين السيد عبد العزيز هل حمن  
كمسير  ديد و استق لة السيد اكرم 
بوكطيبة  عدل  السيد  و  بوكطيبة 

الشكل  •تغيير  التسيير.  منص3  من 
ذات  شركة  من  للشركة  الق نوني 
إلى شركة ذات  املسؤولية املحدودة 
شريك  ذات  املحدودة  املسؤولية 

وحيد. 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 745.
467I

CRI MEKNES

STE ORONERO« S.A.R.L«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

»STE ORONERO« S.A.R.L شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم  216 
مكر8 الز8هونية توسيع 3 تجزئة 
صفية  - 51111 مكن 1  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49479
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE«  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.ORONERO« S.A.R.L
التغذية   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة..
عنوان املقر اال تم عي : 8قم  216 
تجزئة   3 توسيع  الز8هونية  مكر8 

صفية  - 51111 مكن 1  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد عبد هللا بندحو  
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد حمزة بندحو  :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا بندحو  عنوانه)ا( 
 3 توسيع  الز8هونية  تجزئة   216

صفية  51111 مكن 1  املغرب.
عنوانه)ا(  بندحو   حمزة  السيد 
 3 توسيع  الز8هونية  تجزئة   216

صفية  51111 مكن 1  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عبد هللا بندحو  عنوانه)ا( 
 3 توسيع  الز8هونية  تجزئة   216

صفية  51111 مكن 1  املغرب
عنوانه)ا(  بندحو   حمزة  السيد 
 3 توسيع  الز8هونية  تجزئة   216

صفية  51111 مكن 1  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 976.
461I

MEH EXPERTISE

THREE PARTS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MEH EXPERTISE
41 زنقة املحطة شقة 8قم 1 حي 
إقب ل خريبكة ، 25123، خريبكة 

املغرب
THREE PARTS  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 51 
مجمع الفردو1 شقة 8قم 11  - 

25111 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

6261
 21 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 THREE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. PARTS

د8و1   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلستيراد   ، التج 8ة  التقوية، 

والتصدير .

 51 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 -   11 8قم  شقة  الفردو1  مجمع 

25111 خريبكة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : نبيل   بولعرا1  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد الحرا8ي عمر :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد بولعرا1 نبيل  

311 حي ي سمينة 1  25111 خريبكة 

املغرب.

عنوانه)ا(  عمر  الحرا8ي  السيد 

بن أحمد    26151 تجزئة النو8    19

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نبيل  بولعرا1  السيد 

311 حي ي سمينة 1  25111 خريبكة 

املغرب

عنوانه)ا(  عمر   الحرا8ي  السيد 

احمد   بن   26151 النو8  تجزئة   19

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بخريبكة  بت 8يخ 12 م 18 

2121 تحت 8قم 115.

469I
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VUE D’EXPERTS

KID'S HEAVEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

VUE D›EXPERTS

 BD BRHIM ROUDANI, ,264

 RESIDENCE AL WIFAQ, ETG2

 N°23 CASABLANCA، 20000،

CASABLANCA MAROC

KID'S HEAVEN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

بيس نج 8قم 2 الط بق األ8�سي 

املع 8يف  - 21331 الدا8البيض ء  

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451655

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KID’S  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.HEAVEN

غرض الشركة بإيج ز : شراء وبيع 

وتوزيع  ميع أنواع اللع3.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

األ8�سي  الط بق   2 8قم  بيس نج 

الدا8البيض ء    21331  - املع 8يف  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 661   : يونس   أحمدي  السيد 

حصة بقيمة 66.111 د8هم للحصة .

 341   : مروان  أحمدي  السيد 

حصة بقيمة 34.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد أحمدي يونس  
الث لث  الط بق   7 8قم  بيس نج  زنقة 
الدا8البيض ء   21331 املع 8يف  

املغرب.
السيد أحمدي مروان عنوانه)ا( 
الث لث  الط بق   9 8قم  بيس نج  زنقة 
الدا8البيض ء     21331 املع 8يف 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد أحمدي يونس  
الث لث  الط بق   7 8قم  بيس نج  زنقة 
الدا8البيض ء   21331 املع 8يف  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732722.

471I

Cabinet Comptable Marzofid

 SOCIETE RIAD DAR
YASSINE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Cabinet Comptable Marzofid
 Rue Ibn Aicha Résid.les huit

 paliers 5eme Etage Appt.n°51
 Guéliz MARRAKECH، 40000،

MARRAKECH MAROCA
 SOCIETE RIAD DAR YASSINE
SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي مراكش 

املدينة حي 8ي د العرو1 8قم 1 د8ب 
تودغ   - 41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113197

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SOCIETE RIAD DAR YASSINE

.SARL AU
غرض الشركة بإيج ز : 

دا8الضي فة   ، مطعم 
السي ح،  ،إيواء  ،التموين،اإلق مة 
ومن زل  وتسييرالري ض ت  تشغيل 

الضي فة،
أن  للشركة  يمكن  ع م،  بشكل 
التج 8ية  العملي ت  بجميع  تقوم 
والعق 8ية  واملنقولة  والصن عية 
والتي تتعلق بشكل مب شر   ، وامل لية 
أو غير مب شر ب ألشي ء املذكو8ة أعاله 
في  تس هم  أن  املحتمل  من  التي  أو 
مش 8كة  وأي   ، وتطويره   تحقيقه  
بأي شكل   ، مب شرة  أو غير  مب شرة 
ك ن ، في الشرك ت التي تسعى لتحقيق 

أهداف مم ثلة أو ذات صلة.
مراكش   : املقر اال تم عي  عنوان 
1 د8ب  املدينة حي 8ي د العرو1 8قم 

تودغ   - 41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : أموليد  لحسن  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  أموليد  لحسن  السيد 
مراكش  البو8  حربيل  الق يد  دوا8 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أموليد  لحسن  السيد 
مراكش  البو8  حربيل  الق يد  دوا8 

41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112729.

471I

FUDICAIRE ISMAILI

STé WINTAZARINE SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 8قم 17 السم 8ة ، 

ES-SMARA MAROC ،72111
STé WINTAZARINE SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
 AV DES وعنوان مقره  اإل تم عي

 FAR N° 71  ES SEMARA - 72000
السم 8ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
1117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STé  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WINTAZARINE SARL
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة و التج 8ة و اللوازم املكتبية.
 AV DES  : عنوان املقر اال تم عي 
 FAR N° 71  ES SEMARA - 72000

السم 8ة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد عبد هللا اد بال :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
حصة   511   : ادبال  السيد عمر 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد هللا اد بال عنوانه)ا( 
السم 8ة   11 8قم  الحكونية  زنقة  

72111 السم 8ة املغرب.
زنقة  السيد عمر ادبال عنوانه)ا( 
 72111 السم 8ة   44 8قم  بن  رير 

السم 8ة املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء 
ومواطن مسيري الشركة:

زنقة  السيد عمر ادبال عنوانه)ا( 
 72111 السم 8ة   44 8قم  بن  رير 

السم 8ة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم 8ة  بت 8يخ 13 م 18 

2121 تحت 8قم 34/2121.
472I

Noun Management

BIGY SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

noun managment
29 عمر بن الع ص طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب
BIGY SERVICES شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 
 Av. Moutouk Roudani 24

 Résidence Iman Magasin N°2  -
90000 tanger maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114429

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BIGY  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SERVICES
غرض الشركة بإيج ز : - 

 Gestion de transaction de
 paiement simplification des
 procédures de paiement et de
 règlements. Concessionnaires

  .de services téléphoniques

 .Transfert d’argent -
 Commissionnaire  -
 )redevance eau, électricité,

.(téléphone
.Papetier -

 La prise de participation,  -
 l’acquisition, la vente, gestion de
 toutes entreprises ou sociétés
 ayant un objet similaire ou

 .connexe
 Et plus généralement,  -
 toutes opération industrielles,
 commerciales, financières,
 mobiliers ou immobiliers qui
 se rattachant directement aux
 ci-dessus ou susceptibles d’en
 favoriser le développent de la

   .société
 Av.  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 Moutouk Roudani 24 Résidence
 Iman Magasin N°2  - 90000

.tanger maroc
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 61.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
  YOUSSRA DOUDOU : السيدة
611 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
 YOUSSRA DOUDOU السيدة 

600 : بقيمة 61.111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 YOUSSRA DOUDOU السيدة 
 Hay Moujahidine عنوانه)ا( 
 Complexe Doudet, Res. Nasim 5

.N° 168 90000 tanger maroc
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 YOUSSRA DOUDOU السيدة 
 Hay Moujahidine عنوانه)ا( 
 Complexe Doudet, Res. Nasim 5

N° 168 90000 tanger maroc
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1679.
473I

mohammed boumzebra

STE SJB 2D BULDING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

mohammed boumzebra
 N° 8 BD ALLAL BEN ABDELLAH
 FKIH BEN SALAH، 23200، FKIH

BEN SALAH MAROC
 STE SJB 2D BULDING SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة)في 
طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
الي سمين الرقم 22 ايت �سي اعلي - 

23211 الفقيه بن ص لح املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.4193

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  15 فبراير  املؤ8خ في 
 STE شركة ذات املسؤولية املحدودة
مبلغ    SJB 2D BULDING SARL
8أسم له  511.111,11 د8هم وعنوان 
الي سمين  زنقة  اإل تم عي  مقره  
 23211  - اعلي  �سي  ايت   22 الرقم 
 : الفقيه بن ص لح املغرب نتيجة ل 

اقف له  بصفة نه ئية.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - ايت �سي اعلي   22 الي سمين الرقم 

23211 الفقيه بن ص لح املغرب. 
و عين:

و  ض من  احمد   السيد)ة(  
 23211 الفقيه بن ص لح  عنوانه)ا( 
الفقيه بن ص لح املغرب كمصفي )ة( 

للشركة.
السيد)ة( 8شيد   الل و عنوانه)ا( 
الفقيه بن   23211 الفقيه بن ص لح 

ص لح املغرب كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 
ايت �سي   22 زنقة الي سمين الرقم   :

اعلي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
بت 8يخ  االبتدائية ب لفقيه بن ص لح  
12 م 18 2121 تحت 8قم 59/2121.
474I

بن علي لألستش 8ة ش م م

MOUNA EVENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

بن علي لألستش 8ة ش م م

952 تجزئة املس 8 طريق أسفي 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب

MOUNA EVENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة 314 

الط بق 3 عم 8ة 12ب14 الفضل  - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

111151

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MOUNA EVENT

 ;gt&  : بإيج ز  الشركة  غرض 

تصميم وتنظيم األحداث للمحترفين 

والجمعي ت  واملجتمع  والشرك ت 

واألفراد

والتنظيم  التصميم   ;gt&

واإلدا8ة الكلية أو الجزئية للخدم ت 

 ، الفريق  بن ء   ، كقيمين   ، التطوعية 

امليالد  بيوم  واالحتف ل   ، والتشجيع 

 ، الب 8د  والطفل   ، واالحتف ل   ،

 ، ، وفع لي ت األعم ل  وو8شة العمل 

االتص الت  واملؤتمرات   ، واملؤتمرات 

الحدث والتسويق..

عنوان املقر اال تم عي : شقة 314 

 - الفضل   12ب14  عم 8ة   3 الط بق 

41111 مراكش املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : املعمري  ن دة  السيدة 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : املعمري  ن دة  السيدة   
بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  املعمري  ن دة  السيدة 
مراكش   41111 ايسيل مراكش   25

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  املعمري  ن دة  السيدة 
مراكش   41111 ايسيل مراكش   25

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
د نبر   11 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2119 تحت 8قم 111391.
475I

IASCOMPTES sarl

STANDFORHEALTH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

IASCOMPTES sarl
11 ش 8ع بيرون ط بق 1 شقة 2 
بلفدير ، 21311، الدا8 البيض ء 

املغرب
STANDFORHEALTH شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 61 مركز 
8ي ض تق طع ش 8ع اللة الي قوة و 

ش 8ع مصطفى املع ني 8قم 69 ط 2 
- 21521 الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451167

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STANDFORHEALTH

استيراد,   : بإيج ز  غرض الشركة 

الطبية  األ هزة  وبيع  شراء  تصدير, 

التجميل  ومستحضرات  املختبرية  و 

الشخصية  النظ فة  ومنتج ت 

واملكمالت الغذائية واملواد الكيمي ئية 

به   املعمول  الق نونية  لألحك م  وفق  

و8هن  بتراخيص السلط ت املختصة 

وبيع  شراء  تصدير,  استيراد, 

والكواشف  التشخيص  مجموع ت 

لألحي ء الجزيئية والو8اثية واألشعة 

استش 8ات في القط ع الصحي;

الفنية  واملس عدة  االستش 8ات 

املتعلقة  املج الت  في  والتنظيمية 

ب لصيدلة واألدوية واأل هزة الطبية ،

عنوان املقر اال تم عي : 61 مركز 
و  الي قوة  اللة  ش 8ع  تق طع  8ي ض 

ش 8ع مصطفى املع ني 8قم 69 ط 2 - 

21521 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة اله م ب هية :  111 حصة 

بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ب هية  اله م  السيدة 
فلو8ي  ف ل  مريمي  بروسبير  زنقة 

املع 8يف   11 ش  سلط ن  إق مة 

21391 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ب هية  اله م  السيدة 
فلو8ي  ف ل  مريمي  بروسبير  زنقة 

املع 8يف   11 ش  سلط ن  إق مة 

21391 الدا8 البيض ء املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732113.
476I

IDM CONSULTING

لب هاند اكو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IDM CONSULTING
 145IMMEUBLE KOUTOUBIA

 MARRAKECH ، 40000،
MARRAKECH MAROC

ل3 ه ند اكو  شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 365 الحي 
الصن عي سيدي غ نم مراكش  - 

41111 مراكش  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113221
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
ل3   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

ه ند اكو .
ت  ر    : بإيج ز  الشركة  غرض 
لجميع املنتج ت الحرفية ب لتقسط.

ت  ر ملنتج ت التجميل ب لتقسط.
ب الستيراد  يقوم  وسيط  أو  ت  ر 

والتصدير 
 365  : اال تم عي  املقر  .عنوان 
الحي الصن عي سيدي غ نم مراكش  - 

41111 مراكش  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيدة لنتوسوا اواللي 8ازافيند8ا 
111 د8هم  51 حصة بقيمة    : ا ني3 

للحصة .

 51   : السيد هرموزي بوشعي3  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة لنتوسوا اواللي 8ازافيند8ا 

 111 43بالمب ن ن    عنوانه)ا(  ني3  ا 

أنت ن ن 8يفو مدغشقر.

بوشعي3  هرموزي  السيد 

ت مصلوحت  د8ع ت  عنوانه)ا( 

42312 مراكش  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة لنتوسوا اواللي 8ازافيند8ا 

 111 43بالمب ن ن    عنوانه)ا(  ني3  ا 

أنت ن ن 8يفو مدغشقر

بوشعي3  هرموزي  السيد 

ت مصلوحت  د8ع ت  عنوانه)ا( 

42312 مراكش  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية بمراكش  بت 8يخ - تحت 8قم 

.-

477I

CRI MEKNES

 STE COMMERCE

WORLWIDE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

  STE COMMERCE WORLWIDE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 195 

تجزئة االنبع ث 2  - 51111 مكن 1 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.35415
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2121 ين ير   21 املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 STE COMMERCE الشريك الوحيد 

8أسم له   مبلغ     WORLWIDE

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

تجزئة االنبع ث   195 اإل تم عي 8قم 

2  - 51111 مكن 1 املغرب نتيجة ل : 

عدم توفر االمك ني ت امل دية ..

و حدد مقر التصفية ب 8قم 195 

تجزئة االنبع ث 2   - 51111 مكن 1  

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( عبد الحق   الحيرش  و 

تجزئة االنبع ث   195 8قم  عنوانه)ا( 

2  51111 مكن 1  املغرب كمصفي 

)ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 362.

471I

CRI MEKNES

ISLI CASH « S.A.R.L au «
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

» ISLI CASH « S.A.R.L au شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 146 

زنقة املد8سة تجزئة ب دو الزيتون  - 

51111 مكن 1  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49475

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISLI  «  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.CASH « S.A.R.L au

غرض الشركة بإيج ز :   - وسيط 

لتحويل األموال.               .

عنوان املقر اال تم عي : 8قم 146 

 - زنقة املد8سة تجزئة ب دو الزيتون  

51111 مكن 1  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : لشكر  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لشكر  محمد  السيد 

مقو8ن  امي  وزيالل   علي  ايت  دوا8 

شتوكة ايت ب ه  17452 شتوكة ايت 

ب ه  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لشكر  محمد  السيد 

مقو8ن   امي  وزيالل   علي  ايت  دوا8 

17452 شتوكة ايت ب ه  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم -.

479I

COPIX

SOCIET COPIX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

COPIX
 RESIDENCE ADDAMANE GH
 10A IMM 71 APPT 04 RDC

 AIN CHOCK CASABLANCA ،
20200، CASABLANCA MAROC

SOCIET COPIX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي سكن 
الدم ن مجموعة 11أ عم 8ة 71 
شقة 14 الدا8البيض ء املغرب - 
21211 الدا8البيض ء  املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

. 222349
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تمت   2121 فبراير   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
ن ئر  امحمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   111
111 حصة لف ئدة  السيد )ة( يونس  

املن ني  بت 8يخ 21 فبراير 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733111.
411I

PAPCOP

PAPCOP
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PAPCOP
13 زنقة احمد املج طي اق مة االل3 
ط بق 1 8قم 1 املع 8يف. ، 21331، 

CASABLANCA املغرب
PAPCOP شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 13 زنقة 
احمد املج طي اق مة االل3 ط بق 
1 8قم 1 املع 8يف. - 21331 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451127

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PAPCOP
وسيط   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تج 8ي- االستراد والتصدير.
زنقة   13  : عنوان املقر اال تم عي 
ط بق  االل3  اق مة  املج طي  احمد 
الدا8   21331  - املع 8يف.   1 8قم   1

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 khalid TINETINE السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 khalid TINETINE السيد 
 Res El Youssra N° 64 Av )عنوانه)ا
 Akid Allam Casablanca 20700

الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 khalid TINETINE السيد 
 Res El Youssra N° 64 Av )عنوانه)ا
 Akid Allam Casablanca 20700

الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732111.

411I



37(9 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

cabinet jdaini

KARAOUANE CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

cabinet jdaini

 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE

 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc

KARAOUANE CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة االم م 

م لك 8قم 15 حي بوكراع برك ن - 

63311 برك ن املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1561

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2119 تقر8 حل  21 د نبر  املؤ8خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

KARAOUANE CAR  مبلغ 8أسم له  

مقره   وعنوان  د8هم   311.111

 15 اإل تم عي زنقة االم م م لك 8قم 

برك ن   63311  - برك ن  بوكراع  حي 

املغرب نتيجة ل : *اقف ل الشركة.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

االم م م لك 8قم 15 حي بوكراع برك ن 

- 63311 برك ن املغرب. 

و عين:

و  كروان  يوسف   السيد)ة( 
زنقة ف 1 عم 8ة   57 8قم  عنوانه)ا( 

 63311 زعزوعة الحي الحسني برك ن 

برك ن املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 32 ش 8ع 

بئر انز8ان حي الحسني برك ن

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 117/2121.

412I

BEST COMPTA SARL

 NUEVOS CASAS DEL
SUENOS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL
 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،
TETOUAN MAROC

 NUEVOS CASAS DEL SUENOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
موالي اسم عيل اق مة أس مة أ 

ط بق االول 8قم 2 طنجة - 91111 
طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114213

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NUEVOS CASAS DEL SUENOS
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ي
أعم ل مختلفة البن ء.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
موالي اسم عيل اق مة أس مة أ ط بق 
91111 طنجة   - 2 طنجة  االول 8قم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد فيصل بوزويقي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : بوزويقي  فيصل  السيد 
بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد فيصل بوزويقي  عنوانه)ا( 
 5 ش 8ع  والن اق مة مبروكة ط بق 
 93111 تطوان    114 8قم   12 شقة 

تطوان املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد فيصل بوزويقي  عنوانه)ا( 
 5 ش 8ع  والن اق مة مبروكة ط بق 
 93111 تطوان    114 8قم   12 شقة 

تطوان املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 23711.
413I

STE LEPASAMER SARL

LEPASAMER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE LEPASAMER SARL
ش 8ع موالي علي الشريف اق مة 

املرني�سي م بين الط بقين 8قم 17 ، 
91111، طنجة املغرب

LEPASAMER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
موالي علي الشريف اق مة املرني�سي 
م بين الط بقين 8قم 17  - 91111 

طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

   114469
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LEPASAMER

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع  ميع  واالستيراد  التصدير 

واملواد  الطبية  املستلزم ت  انواع 

التجميلية.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

موالي علي الشريف اق مة املرني�سي 

 91111  -   17 الط بقين 8قم  م بين 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبد الع لي مرني�سي :  911 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد محمد زيد مرني�سي  :  111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

مرني�سي  الع لي  عبد  السيد 
8قم   12 فيال فيست  زنقة  عنوانه)ا(  

211 91111 طنجة املغرب.

مرني�سي   زيد  محمد  السيد 
8قم   12 فيال فيست  زنقة  عنوانه)ا(  

211 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

مرني�سي   زيد  محمد  السيد 
8قم   12 فيال فيست  زنقة  عنوانه)ا(  

211 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231191.

414I

bbm audit

ZIRARI IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

bbm audit

 OLAD MTAA, Rue Sehl

 Malouiya, bloc 1 –Temara-,

 Maroc. ، 12000، TEMARA

MAROC
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ZIRARI IMMO شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي والد 

مط ع زنقة سهل ملوية قط ع 1 8قم 

611 الط بق االول تم 8ة - 12121 

TEMARA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

129637

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ZIRARI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.IMMO

شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

عق 8ية.

والد   : اال تم عي  املقر  عنوان 
1 8قم  مط ع زنقة سهل ملوية قط ع 

 12121  - تم 8ة  االول  الط بق   611

.TEMARA MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : زيرا8ي  يوسف  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زيرا8ي  يوسف  السيد 

 -  - االمريكية  املتحدة  الوالي ت 

الوالي ت املتحدة االمريكية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  وا  8  عمر  السيد 

 12211 ت مسن   الري حين   194 فيال 

ت مسن  املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  بتم 8ة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 3233.
415I

ا كسبروكس

TRIPLE F
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

ا كسبروكس
ش 8ع املغرب العربي الط بق الث ني 
عم 8ة الزبيري  8قم البريد 91 عين 
حرودة ، 21631، املحمدية املغرب
TRIPLE F شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 اوالد 
حج لة قي دة سيدي مو�سى بن علي  

- 21631  املحمدية املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.6131

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 11 ين ير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
سيدي  قي دة  حج لة  اوالد  »دوا8 
املحمدية    21631  - مو�سى بن علي  
املغرب« إلى »حي الصن عي  تجزئة 8قم 
111 املنصو8ية  - 13172  بنسليم ن  

املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 26 بت 8يخ  سليم ن   ببن  االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 14.
416I

FIDUNAYA

VERVE IMMOBILIER
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUNAYA
 RUE NAJIB MAHFOUD 21

 GAUTHIER ، 20060، casablanca
maroc

VERVE IMMOBILIER شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 

الحرية الط بق 3 8قم 5  - 21111 

الدا8البيض ء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

456731

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 VERVE :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.IMMOBILIER

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي.
زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 
 21111  -   5 8قم   3 الحرية الط بق 

الدا8البيض ء  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

وحيدي  الخ لق  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

وحيدي  الخ لق  عبد  السيد 
  7 163 8قم  5 زنقة  عنوانه)ا(  ميلة 

21441 الدا8البيض ء  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

وحيدي  الخ لق  عبد  السيد 
  7 163 8قم  5 زنقة  عنوانه)ا(  ميلة 

21441 الدا8البيض ء  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731669.

417I

BEST COMPTA SARL

PLATRE JAMAL DECOR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BEST COMPTA SARL

 AV DES FAR RESIDENCE

 IMANE 4° ETAGE N° 7 ، 93000،

TETOUAN MAROC

PLATRE JAMAL DECOR  شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

 ب ل بويبالن 8قم 156 تطوان - 

93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

26499

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. PLATRE JAMAL DECOR

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

و  ب لجملة  الجبس  وبيع   الجبس 

التقسيط

و امل ء  أعم ل علي تركي3 الكهراء 

وس نطير

يتعلق  م   كل  مختلفة  اعم ل 

ب لنش ط.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - تطوان   156 8قم  بويبالن   ب ل 

93111 تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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السيد  م ل ادا8 :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 السيد  م ل ادا8 : 1111 بقيمة 

111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

دا8  ادا8 عنوانه)ا(  السيد  م ل 

زفزافين ايت قمرة الحسيمة 32111 

الحسيمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

دا8  ادا8 عنوانه)ا(  السيد  م ل 

زفزافين ايت قمرة الحسيمة 32111 

الحسيمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 277.

411I

SMART AUDIFIN SARL

 KALA MOROCCAN

FLAVOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SMART AUDIFIN SARL

 45BD MOHAMED V N 17 ،

90000، TANGER MAROC

 KALA MOROCCAN FLAVOR

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 45BD وعنوان مقره  اإل تم عي

 MOHAMED V N 17 - 90000

TANGER MAROC

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114515

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 د نبر   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KALA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.MOROCCAN FLAVOR

 IMPORT, : غرض الشركة بإيج ز

 EXPORT ET VENTES DES

.PRODUITS AGRICOLES

 45BD  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 MOHAMED V N 17 - 90000

.TANGER MAROC

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 EL HAYEK KHALED السيد 

د8هم   51.111 حصة بقيمة   :  500

للحصة .

 EL KENDI HASSAN السيد 

د8هم   51.111 حصة بقيمة   :  500

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 EL HAYEK KHALED السيد 

 BAR ELIAS ZAHLE عنوانه)ا( 

.BEKAA  11111 BEKAA LIBAN

 EL KENDI HASSAN السيد 

 AV MLY RACHID عنوانه)ا( 

 RES HICTIOR N 16/21 91111

.TANGER MAROC

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 EL HAYEK KHALED السيد 

 BAR ELIAS ZAHLE عنوانه)ا( 

BEKAA  11111 BEKAA LIBAN

 EL KENDI HASSAN السيد 

 AV MLY RACHID عنوانه)ا( 

 RES HICTIOR N 16/21 91111

TANGER MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1744.

419I

CAF MAROC

RAPIDO CARGO
إعالن متعدد القرا8ات

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
RAPIDO CARGO »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«
وعنوان مقره  اال تم عي: برانس 

تجزئة ي سمين ش 8ع محمد بن حمو 
8قم 36  - 91111 طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.99515
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 29 ين ير 2121
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
تفويت السيد محمد نجيم الق سمي 
، الح مل لبط قة التعريف  الس حلي 
املغربي،   ،K296224 8قم  الوطنية 
اال تم عية  الحصص  من    %31
للشركة لف ئدة السيد محمد البشير 
التعريف  لبط قة  الح مل   ، املودن 

.K361794 الوطنية 8قم
قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
تفويت السيد محمد نجيم الق سمي 
، الح مل لبط قة التعريف  الس حلي 
املغربي،   ،K296224 8قم  الوطنية 
اال تم عية  الحصص  من    %31
الدين  محي  السيد  لف ئدة  للشركة 
التعريف  لبط قة  الح مل  الفرط خ، 

 .L136351 الوطنية 8قم
قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
ذات  شركة  إلى  الواحد  الشريك 

مسؤولية محدودة.
قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 

تحديث الق نون األس �سي للشركة.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
الذي   : املعنية  البنود  8قم  بند 

ينص على م يلي: ب لتعديل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1766.

491I

chettioui

LOUKOUS CLOTHING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

chettioui

حي املسيرة الخضراء,م/ا,ش 8ع 
8,11قم 31 ، 92151، القصر الكبير 

املغرب

LOUKOUS CLOTHING شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي السالم 

م/ج زنقة 16 8قم 11 - 92151 

القصر الكبير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2413

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 شتنبر   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LOUKOUS CLOTHING

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املالبس.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 -  11 8قم   16 زنقة  م/ج  السالم 

92151 القصر الكبير املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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 1.111   : السيد محمد بن دلحة 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد بن دلحة عنوانه)ا( 
 11 8قم   16 زنقة  م/ج  السالم  حي 

92151 القصر الكبير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد بن دلحة عنوانه)ا( 
 11 8قم   16 زنقة  م/ج  السالم  حي 

92151 القصر الكبير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 22 بت 8يخ  االبتدائية ب لقصر الكبير  

أكتوبر 2119 تحت 8قم 1242.

491I

FISCOMPTES

 ILTIZAM DE
CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل املقر اال تم عي للشركة

FISCOMPTES
زنقة ابن 8شد عم 8ة ب الط بق 
الث ني 8قم 11 ، 61121، و دة 

املغرب
 ILTIZAM DE CONSTRUCTION

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع ابن 
الخطي3 8قم 1 الط بق الث لث - 

61111 و دة املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.21969

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 17 فبراير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
الط بق   1 »ش 8ع ابن الخطي3 8قم 
إلى  و دة املغرب«   61111  - الث لث 
»113 تجزئة علج بلوك أ حي السالم  

- 61111 و دة  املغرب«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 143.

492I

la sincérité إنتم ئية 

DELICE ET DOUCEUR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

la sincérité إنتم ئية
زنقة بئر أنز8ان عم 8ة ٣ الشقة 
١٣ ش 8ع محمد الخ مس ف 1 ، 

31111، ف 1 املغرب
DELICE ET DOUCEUR  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 4 زنقة 
عمر بن كلثوم متجر 3 ف 1  31111 

ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62215
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. DELICE ET DOUCEUR
غرض الشركة بإيج ز : توزيع وبيع 

الشوكوالتة والحلوي ت .
 4 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ف 1    3 متجر  كلثوم  بن  عمر  زنقة 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : السيد عزابي ز8ق محمد عبدو 
25 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
  : السيدة علوي ٱمدغري مفت حة 
25 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 25   : كنزة  ز8ق  عزابي  السيدة 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 25   : مريم  ز8ق  عزابي  السيدة 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عبدو  محمد  ز8ق  عزابي  السيد 
السالم  عبد  زنقة   13 عنوانه)ا( 
ف 1   31111 بو8م نة  مشيش  بن 

املغرب.
مفت حة  ٱمدغري  علوي  السيدة 
السالم  عبد  زنقة   13 عنوانه)ا( 
ف 1   31111 بو8م نة  مشيش  بن 

املغرب.
السيدة عزابي ز8ق كنزة عنوانه)ا( 
مشيش  بن  السالم  عبد  زنقة   13

بو8م نة 31111 ف 1 املغرب.
السيدة عزابي ز8ق مريم عنوانه)ا( 
مشيش  بن  السالم  عبد  زنقة   13

بو8م نة 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
مفت حة  ٱمدغري  علوي  السيدة 
بن  السالم  زنقة عبد   13 عنوانه)ا( 
مشيش بو8م نة 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 161.
493I

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL

PHOENIX BOX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE DU DETROIT SARL
 avenue beethoven, immeuble
 opéra 2ème etage 13 TANGER،

90000، TANGER MAROC
PHOENIX BOX SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 113, ش 8ع 
ولي العهد مركز انري   الط بق اال8�سي  

محل  8قم 13 - 91111 طنجة 
املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114171

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PHOENIX BOX SARL

الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الرئي�سي من الشركة هو:

وبيع  شراء  اإللكترونية  التج 8ة 

شبكة  على  الخدم ت  أو  املنتج ت 

اإلنترنت

وسلع  للخدم ت  امل لي  التب دل 

 ، الكمبيوتر  شبك ت  عبر  املعلوم ت 

وخ صة اإلنترنت

العملي ت  ع مة  ميع  بصفة    

و  الصن عية   امل لية,  التج 8ية, 

مب شرة  بصفة  تتعلق  التي  العق 8ية 

أي  أو  أعاله  إليه   املش 8  ب ملواضيع 

موضوع مش به له أو يمكنه املس همة 

لحس ب  نوع  أي  تحت  النمو  في 

الشركة الخ صة.                          .

 ,113  : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  ش 8ع ولي العهد مركز انري   
 91111  -  13 8قم  محل   اال8�سي  

طنجة املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 121.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة ن دية   عزوز :  324 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 336   : العف قي   السيدة ع ئشة  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد خ لد العف قي :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 111   : الحس يني   فؤاد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : بوعص ب   املولى  عبد  السيد 

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عزوز  ن دية  السيدة 

الجوهرة   إق مة  م البط   طريق 

الز8ق ء  بلوك 2 عم 8ة 1 الط بق 32 
شقة  8قم  1   91111 طنجة املغرب.
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السيدة ع ئشة العف قي عنوانه)ا( 
 14 8قم   26 زنقة  الجميل   املنظر 

91111 طنجة  املغرب .
عنوانه)ا(  العف قي   خ لد  السيد 
ش 8ع عالل الف �سي  8قم 12 91111 

طنجة املغرب.
السيد فؤاد  الحس يني عنوانه)ا( 
 15 8قم  أسم ء   إق مة   حي م 8بييل  

91111 طنجة املغرب.
بوعص ب   املولى  عبد  السيد 
عنوانه)ا( حي م 8بييل  إق مة  أسم ء  

8قم 15 91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عزوز  ن دية  السيدة 
الجوهرة   إق مة  م البط   طريق 
الز8ق ء  بلوك 2 عم 8ة 1 الط بق 32 

شقة  8قم  1 91111 طنجة املغرب
السيدة ع ئشة العف قي عنوانه)ا( 
 14 8قم   26 زنقة  الجميل   املنظر 

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   14 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231515.
494I

JIYAR JAOUAD

FATHI NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

JIYAR JAOUAD
 N°5 3EME ETAGE IMM N°86
 RUE SIDI AHMED ABERKANE

 HAY DAKHLA BERKANE ،
63300، BERKANE MAROC
FATHI NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11 
طريق بني زن سن حي االندلس برك ن 

- 63311 برك ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
7173

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 FATHI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.NEGOCE
النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املتنوع.
 11 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
طريق بني زن سن حي االندلس برك ن 

- 63311 برك ن املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

1.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:
 11.111   : محند  فتحي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 41 السيد فتحي محند عنوانه)ا( 
برك ن  االندلس  حي  ت مزيرت  زنقة 

63311 برك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 41 السيد فتحي محند عنوانه)ا( 
برك ن  االندلس  حي  ت مزيرت  زنقة 

63311 برك ن ملغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 117/2121.
495I

إئتم نية الوف ء

طوب سونطر كوبي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتم نية الوف ء
ش 8ع عالل الف �سي الرقم 79 

سط ت ، 26111، سط ت املغرب
طوب سونطر كوبي شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق  

األ8�سي ، الرقم 212 تجزئة التوفيق 

سط ت - 26111 سط ت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

5161

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

طوب   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

سونطر كوبي.

1 - ممثل   : غرض الشركة بإيج ز 
تج 8ي

-2 بيع لوازم املكت3 ب لجملة

-3 تج 8ة مختلفة.

الط بق    : اال تم عي  املقر  عنوان 

212 تجزئة التوفيق  الرقم   ، األ8�سي 

سط ت - 26111 سط ت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 211.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد ك يدي عبد الحق :  1.411 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد ك يدي ع دل :  411 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة ك يدي مريم :  211 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ك يدي عبد الحق عنوانه)ا( 

حي الخير زنقة عبد الرحم ن ملخنت 

الرقم61 26111 سط ت املغرب.

عنوانه)ا(  ع دل  ك يدي  السيد 

حي الخير زنقة عبد الرحم ن ملخنت 

الرقم61 26111 سط ت املغرب.

عنوانه)ا(  مريم  ك يدي  السيدة 

حي الخير زنقة عبد الرحم ن ملخنت 

الرقم61 26111 سط ت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ك يدي عبد الحق عنوانه)ا( 

حي الخير زنقة عبد الرحم ن ملخنت 

الرقم61 26111 سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

12 م 18  االبتدائية بسط ت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 131/21.

496I

FIDUCIAIRE FARDI FATIMA SARL AU

SHINYFLEX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE FARDI FATIMA

SARL AU

 LOT BELFAKIR ETG 2 APPT 21

 9 MEDIOUNA CASABLANCA ،

20490، MEDIOUNA MAROC

SHINYFLEX شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 BD 75 وعنوان مقره  اإل تم عي

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT

 B 108 Casablanca  - 20220

الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457973

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SHINYFLEX

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اإلسفنج  منتج ت  وتصدير 

واملنسو  ت.
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 BD  75  : عنوان املقر اال تم عي 

 ANFA ANGLE RUE CLOS DE

 PROVENCE 9 EME ETAGE APPT

 B 108 Casablanca  - 20220

الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : الشعيبي  احمد  السيد 

حصة بقيمة 51.111 د8هم للحصة .

 511   : سحنون  عزيزة  السيدة 

حصة بقيمة 51.111 د8هم للحصة .

 511  : الشعيبي  احمد  السيد   

بقيمة 51.111 د8هم.

 511  : سحنون  عزيزة  السيدة 

بقيمة 51.111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد احمد الشعيبي عنوانه)ا( 

الدا8البيض ء   3 ش 8ع   1 الس ملية 

21441 الدا8 البيض ء املغرب.

السيدة عزيزة سحنون عنوانه)ا( 

الدا8البيض ء   3 ش 8ع   1 الس ملية 

21441 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد احمد الشعيبي عنوانه)ا( 

الدا8البيض ء   3 ش 8ع   1 الس ملية 

21441 الدا8 البيض ء املغرب

السيدة عزيزة سحنون عنوانه)ا( 

الدا8البيض ء   3 ش 8ع   1 الس ملية 

21441 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732152.

497I

إءتم نية واد املخ زن

 SOCIETE DAR MBARKA
IMMO

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة
إءتم نية واد املخ زن

ش 8ع مودي بوكيت  8قم 542 ، 
21551، الدا8 البيض ء املغرب

 SOCIETE DAR MBARKA IMMO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
 N° وعنوان مقره  اإل تم عي
 8 RUE IBN AL MOATAZ

 ANGLE VOUZIERS  - 20260
CASABLANCA MAROC

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451379

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
.SOCIETE DAR MBARKA IMMO

 : بإيج ز  الشركة  غرض 
.PROMOTION IMMOBILIERE

 N°  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 1 RUE IBN AL MOATAZ
 ANGLE VOUZIERS  - 20260

.CASABLANCA MAROC
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 LAHLOU ABDELKRIM السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 LAHLOU ABDELKRIM السيد 
 RUE LOUKSSOUS  34 عنوانه)ا( 
 HAY EL HANA 21251

.CASABLANCA MAROC
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 LAHLOU ABDELKRIM السيد 
 RUE LOUKSSOUS  34 عنوانه)ا( 
 HAY EL HANA 21251

CASABLANCA MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732521.

491I

offisc

TRAVOL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc
 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc
TRAVOL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 
الحرية الط بق 3 الشقة 5 - 21511 

الدا8البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRAVOL
أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء.

زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 
 21511  -  5 3 الشقة  الحرية الط بق 

الدا8البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد  الريحي عبد امل لك :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
امل لك  عبد  الريحي  السيد  
حبيبة  تجزئة  ليس سفة  عنوانه)ا( 
عم 8ة 17 ط 2 الشقة 2 21191 الدا8 

البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
امل لك  عبد  الريحي  السيد  
حبيبة  تجزئة  ليس سفة  عنوانه)ا( 
عم 8ة 17 ط 2 الشقة 2 21191 الدا8 

البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

499I

FIDUCIARE NEGOCE FISC

 SOCIETE AHERBIL TECH
SARL A.U

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

FIDUCIARE NEGOCE FISC
 N°159 BD ABDELLAH

 GENOUN HAY HASSANI APP
 N°2 1R ETAGE TAGHZOUT

 INEZGANE INEZGANE، 86150،
INEZGANE MAROC

 SOCIETE AHERBIL TECH SARL
A.U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
العيون قيس 8ية بوط لبي الرقم 

31 ايت ملول - 16151 ايت ملول 
املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19913

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 SOCIETE AHERBIL TECH SARL

.A.U

و  بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اصالح اال هزة االلكترونية.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الرقم  بوط لبي  قيس 8ية  العيون 

ايت ملول   16151  - ملول  ايت   31

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : احمد  احربيل  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  احمد  احربيل  السيد 

بلوك 1 حي تكوت قصبة الط هر ايت 

ملول 16151 ايت ملول املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  احمد  احربيل  السيد 

بلوك 1 حي تكوت قصبة الط هر ايت 

ملول 16151 ايت ملول املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  االبتدائية ب نزك ن  

2121 تحت 8قم 295.

511I

مكت3 املح سبة

MARCHE A PIED SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مكت3 املح سبة

13 ش 8ع يعقوب املنصو8 8قم 

14/13 تطوان ، 93111، تطوان 

املغرب

 MARCHE A PIED SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي اق مة 

كريمة 8قم 73 - 93151 مرتيل 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.21353

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2121 تقر8 حل  26 فبراير  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 MARCHE A PIED الشريك الوحيد 

 11.111 مبلغ 8أسم له     SARL AU

اإل تم عي  مقره   وعنوان  د8هم 

اق مة كريمة 8قم 73 - 93151 مرتيل 

عدم القد8ة على   : املغرب نتيجة ل 

مس يرة  املن فسة .

اق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مرتيل   93151  -  73 8قم  كريمة 

املغرب. 

و عين:

عز الدين و  اكسيسو   السيد)ة( 

زنقة  8شيد  موالي  ش 8ع  عنوانه)ا( 

93151 مرتيل املغرب  الدا8 البيض ء 

كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

اق مة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

كريمة 8قم 73 مرتيل

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 415.

511I

STE  NOUR YOUSSEF SARL AU

عقاقير خردوات الصديقي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

 DROGUERIE QUINCAILLERIE
ESSADIKI

 AVENUE TEMSAMAN KODYA
 AL HAMD ARD EL MOSTFA
TETOUAN ، 93000، تطوان 

املغرب
عق قير خردوات الصديقي شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
تمسم ن كودية الحمد ا8ض 

املصطفى - 93111 تطوان املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.21713

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2111 د نبر   12 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
صفوان  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   26 الصديقي 
السيد  لف ئدة   حصة   141 أصل 
د نبر   12 عمر الصديقي بت 8يخ  )ة( 

.2111
صفوان  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   26 الصديقي 
السيد  لف ئدة   حصة   141 أصل 
 12 عبدالفت ح الصديقي بت 8يخ  )ة( 

د نبر 2111.
صفوان  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   24 الصديقي 
)ة(  السيد  141 حصة لف ئدة   أصل 
د نبر   12 بت 8يخ  الصديقي  وهيبة 

.2111
صفوان  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   24 الصديقي 
)ة(  السيد  141 حصة لف ئدة   أصل 
د نبر   12 بت 8يخ  الصديقي  وداد 

.2111
صفوان  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   24 الصديقي 
)ة(  السيد  141 حصة لف ئدة   أصل 
د نبر   12 بت 8يخ  الصديقي  حن ن 

.2111

صفوان  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   24 الصديقي 
)ة(  السيد  141 حصة لف ئدة   أصل 
د نبر   12 بت 8يخ  الصديقي  نجوة 

.2111
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
ين ير   19 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2119 تحت 8قم 173.

512I

S.M CALL

S.M CALL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

S.M CALL
 RUE LIBERTE ETG 03 11
 APPT 05 SIDI BELYOUT
 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC
S.M CALL شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 
الحرية الط بق 3 شقة 15 سيدي 
بليوط - 21111 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
454615

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 S.M  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CALL
مركز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

اتص ل.
زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 
سيدي   15 شقة   3 الط بق  الحرية 

بليوط - 21111 البيض ء املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : محسن  سهيل  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محسن  سهيل  السيد 
فرنس  21111 فرنس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محسن  سهيل  السيد 
فرنس  21111 فرنس  فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم -.
513I

ائتم نية أكيدي

TRAV - WAHBI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

ائتم نية أكيدي
زنقة اسفي،محج الحسن الث ني، 
الشقة 12، الط بق الث لث  )م.ج( 
حمرية مكن 1 ، 51111، مكن 1 

املغرب
TRAV - WAHBI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي 8قم 62 حي 
النهضة امله ية ، مكن 1 - 51111 

مكن 1 املغرب.
توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.47519

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   24 في  املؤ8خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
تج 8ة املواد الفالحية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
بت 8يخ  بمكن 1   التج 8ية 
8قم  تحت   2121 م 18   12

.41411121113592
514I

إئتم نية الوف ء

جيني دافريك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

إئتم نية الوف ء
ش 8ع عالل الف �سي الرقم 79 

سط ت ، 26111، سط ت املغرب
 يني دافريك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي السالم 
، الشطر االول ، الرقم 239 الط بق 

االول - 26111 سط ت املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

5159
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
:  يني  تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

دافريك.
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة
التج 8ة املختلفة

االستراد و التصدير
حي   : اال تم عي  املقر  .عنوان 
 239 الرقم   ، الشطر االول   ، السالم 
سط ت   26111  - االول  الط بق 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 611   : 8ضوان  السب عي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 211   : امينة  السب عي  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 211   : السب عي حليمة  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد السب عي 8ضوان عنوانه)ا( 

حي السالم الشطر االول الرقم  239 

26111 سط ت املغرب.

السيدة السب عي امينة عنوانه)ا( 

حي السالم الشطر االول الرقم  239 

26111 سط ت املغرب.

السيدة السب عي حليمة عنوانه)ا( 

حي السالم الشطر االول الرقم  239 

26111 سط ت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد السب عي 8ضوان عنوانه)ا( 

حي السالم الشطر االول الرقم  239 

26111 سط ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

12 م 18  االبتدائية بسط ت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 137/21.

515I

BUREAU DE LIBRE COMPTE

نورد نور اون
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU DE LIBRE COMPTE

FES FES، 30000، FES MAROC

نو8د نو8 اون شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 6 
زنقة دمشق إق مة ميمونة الط بق 2  
8قم 22 طريق عين الشقف ف 1  - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

61747

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
نو8د   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

نو8 اون.
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

أعم ل مختلفة او البن ء
شركة التوظيف.

 6 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
  2 زنقة دمشق إق مة ميمونة الط بق 
 - 22 طريق عين الشقف ف 1   8قم 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : الص في  آمينة  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 1.111  : الص في  آمينة  السيدة   

بقيمة 111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الص في  آمينة  السيدة 
عين  طريق  دمشق  زنقة   6 8قم 
الشقف ف 1  31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الص في  آمينة  السيدة 
عين  طريق  دمشق  زنقة   6 8قم 

الشقف ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 391/2121 .

516I

م 1 1 ج

ن 1 املنفريد
شركة ذات املسؤولية املحدودة

توسيع نش ط الشركة 

م 1 1 ج
92 ش 8ع الز8قطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
ن 1 املنفريد  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي 8قم 1 

عم 8ة صفوى 8قم 24 ملتقى ش 8ع 
يعقوب املنصو8 و ش 8ع عالل
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 ت ف �سي مراكش  - 41111 مراكش  
املغرب .

توسيع نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.92131
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2111 أكتوبر   27 في  املؤ8خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
 االستيراد و التصدير 
التجهيزات السمعية .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 111914.
517I

م 1 1 ج

ن 1 املنفريد
إعالن متعدد القرا8ات

م 1 1 ج
92 ش 8ع الز8قطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
ن 1 املنفريد  »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم 1 

عم 8ة صفوى 8قم 24 ملتقى ش 8غ 
يعقوب املنصو8 و ش 8ع عالل 

الف �سي  مراكش - مراكش املغرب .
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.92131

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 31 د نبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
الذي   : مسير  اض فة  8قم  قرا8 
ينص على م يلي: اض فة مسير   ديد 

للشركة السيد نعم ن املنفريد 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
الذي ينص   :14 بند 8قم بند 8قم 
مسير   ديد  اض فة  م يلي:  على 
مع  املنفريد   نعم ن  السيد  للشركة 

السيدة شكري ف طمة 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 111914.
511I

BUREAU ESSOUFYANI

SAMIRAROF
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

BUREAU ESSOUFYANI
 HAY ESSALAM AVENUE

 PRINCE MOULAY ABDELLAH
 RUE ALJAZIRA ALKHADRA ،
70000، LAAYOUNE MAROC

SAMIRAROF شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 717 
الرقم 312 الط بق الث لث ب لعيون - 

71111 العيون املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
31125

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAMIRAROF
وك لة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وك لة  أنشطة  -  ميع  اتص الت 
االتص الت  وأنشطة   ، االتص الت 
-  ميع  والتسويقية  االستش 8ية 
أنشطة الصح فة والعالق ت الع مة  
بم    ، أنشطة وك الت اإلعالن   ميع 
الحمالت  وإنت ج  تصميم  ذلك  في 
وإعالن  املبيع ت  ترويج   - اإلعالنية 
والتصميم  الرسم   – البيع  نق ط 
ثالثي  اإلنت ج  وأنشطة  الجرافيكي 
تنظيم  ميع   - والفيديو  األبع د 
أو  الخ صة  أو  الع مة  األحداث 
والحفالت  العروض  مثل  النق بية 
واالتف قي ت  واألحزاب   املوسيقية 
وتأ ير  بيع   - الد8اسية  والحلق ت 
وأ هزة  اإللكترونية  املعدات 

 – والتسويق  والتطوير  الكمبيوتر 
الكمبيوتر  على  التطبيق ت  إنش ء 
تكنولو ي    - والجوال  الشخ�سي 
الرقمية  واملس عدة  املعلوم ت 
نظ م  استش 8ات   ، والتد8ي3 
اللوازم  وبيع  شراء   - املعلوم ت 
التد8ي3 و ميع الخدم ت   - املكتبية 
االستش 8ية والتد8ي3 -  ميع أنشطة 

الطب عة..
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الث لث  الط بق   312 الرقم   717

ب لعيون - 71111 العيون املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيدة سميرة معروف 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة سميرة معروف عنوانه)ا( 
8قم 16 زنقة ايت عط  14 حي الكرامة 

11  1 الخميس ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة سميرة معروف عنوانه)ا( 
8قم 16 زنقة ايت عط  14 حي الكرامة 

11  1 الخميس ت املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
21 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 515/2121.
519I

INASS BUSINESS CENTRE

 TANGIS TRAVEL TOURISM
TANGER

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

حل شركة

 Société à responsabilité limitée
 a associé unique TANGIS

  TRAVEL TOURISM TANGER
 SARL AU

التع ونية السكنية االمل زنقة 
ميديتراني املحل 8قم 7 طنجة.

RC91637

محضر قرا8ات الشريك الوحيد 

بت 8يخ 2121/11/13

موثق  عرفي/عقد  عقد  بمقت�سى 
13/11/2121قر8  ب  في  مؤ8خ 

اإلله  عبد  الوحيد  الشريك 

املزداد13/16/1976   قريمع 

بتجزئة  الس كن  الجنسية  مغربي 
ف 1     4 محج سوسة  ه  رزهو28 

8قم  الوطنية  للبط قة  والح مل 

C696691 القرا8ات الت لية : 

 TANGIS شركة  حل   1-

.TRAVEL TOURISM TANGER

-2 تصفية الشركة.

-3 تعيين السيد عبد اإلله قريمع 

كمصفي. 

-4 مقر التصفية 

-5 السلطة والشكلي ت. 
• القرا8 االول

تصفية  الوحيد  الشريك  قر8 

 TANGIS TRAVEL شركة 

.TOURISM TANGER

• القرا8 الث ني

تم تعيين السيد عبد اإلله قريمع 

يقبل  أنه  يعلن  والدي  كمصفي 

أنه  على  ويص دق  وا ب ته كمصفي 

غير خ ضع للحظر املنصوص عليه في 

القوانين واللوائح الس 8ية.

• القرا8 الث لث

التع ونية  هو  التصفية  مقر 

السكنية االمل زنقة ميديتراني املحل 
8قم 7 طنجة.

• القرا8 الرابع

املصفى  الوحيد  الشريك  يمنح 

بمهمته  لالضطالع  السلط ت  أكبر 

اعتمد  الذي  القرا8  على  التصويت 

من  مزيد  يو د  ال  وألنه  ب إل م ع 

اخرون  متكلمون  يو د  االعم ل وال 

فقد أ8جئ اال تم ع. من كل م  سبق 

وقد اعدت اإلدا8ة املح ضر الح لية 

ووقعت عليه .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

التج 8ية طنجة بت 8يخ 23/11/2121 

تحت 8قم االيداع 229141 .

511I
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ALIEXPERT

ALIEXPERT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALIEXPERT
اإل تم عي زاوية ش 8ع عبد املومن و 
زنقة سمية، إق مة شهرزاد 3 الط بق 

4 الرقم 21 النخيل ، 21111، 
CASABLANCA maroc

ALIEXPERT شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اإل تم عي 
زاوية ش 8ع عبد املومن و زنقة 

سمية، إق مة شهرزاد 3 الط بق 4 
الرقم 21 النخيل - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451995
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ALIEXPERT
 CONSEIL : غرض الشركة بإيج ز

.ET L’ACCOMPAGNEMENT
عنوان املقر اال تم عي : اإل تم عي 
زاوية ش 8ع عبد املومن و زنقة سمية، 
الرقم   4 الط بق   3 شهرزاد  إق مة 
الدا8 البيض ء   21111  - النخيل   21

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
حصة   45   : السيد مقبول عمر 

بقيمة 4.511 د8هم للحصة .
حصة   55   : السيدة ملقس من ل 

بقيمة 5.511 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عمر  مقبول  السيد 
شقة   2 ط بق  الحكم  ابن  زنقة   31
البيض ء  الدا8   21111 بو8كون   11

املغرب.
عنوانه)ا(  من ل  ملقس  السيدة 
شقة   2 ط بق  الحكم  ابن  زنقة   31
البيض ء  الدا8   21111 بو8كون   11

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  عمر  مقبول  السيد 
شقة   2 ط بق  الحكم  ابن  زنقة   31
البيض ء  الدا8   21111 بو8كون   11

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733153.
511I

la marocaine des bilans

RIFIANS BROTHERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

la marocaine des bilans
محج 11 ين ير مكت3 8قم 1 عم 8ة 
أد8ا8 حي الداخلة ، 11161، أك دير 

املغرب
RIFIANS BROTHERS  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 
املج عرة اسن اوالد ت يمة - 13111 

ت 8ودانت املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
6593

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. RIFIANS BROTHERS
بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الفالحية  واملعدات  لالالت  ب لجملة 

وتج 8ة النسيج.
دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 13111  - املج عرة اسن اوالد ت يمة 

ت 8ودانت املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد البكنو�سي محمد :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد البكنو�سي محمد عنوانه)ا( 
1 الحي  27 شقة  اق مة اسالن عم 8ة 

املحمدي 11111 أك دير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد البكنو�سي محمد عنوانه)ا( 
1 الحي  27 شقة  اق مة اسالن عم 8ة 

املحمدي 11111 أك دير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  بت 8ودانت   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 117.

512I

STE  NOUR YOUSSEF SARL AU

عقاقير خردوات الصديقي
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

 DROGUERIE QUINCAILLERIE
ESSADIKI

 AVENUE TEMSAMAN KODYA
 AL HAMD ARD EL MOSTFA
TETOUAN ، 93000، تطوان 

املغرب
عق قير خردوات الصديقي  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
تمسم ن كودية الحمد ا8ض 

املصطفى - 93111 تطوان املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.21713

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2111 تم تعيين  12 د نبر  املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

الصديقي عمر كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   19 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2119 تحت 8قم 173.

513I

offisc

STRADIMA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

offisc

 rue nablouss casablanca، 61

20500، casablanca maroc

STRADIMA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش 8ع 

مر1 سلط ن الط بق األول الشقة 

3 - 21511 الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451193

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STRADIMA

غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 

مواد البن ء.
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26 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

مر1 سلط ن الط بق األول الشقة 3 

- 21511 الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد الريحي عبد امل لك :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

امل لك  عبد  الريحي  السيد 

حبيبة  تجزئة  ليس سفة  عنوانه)ا( 

عم 8ة 17 ط 2 الشقة 2 21191 الدا8 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

امل لك  عبد  الريحي  السيد 

حبيبة  تجزئة  ليس سفة  عنوانه)ا( 

عم 8ة 17 ط 2 الشقة 2 21191 الدا8 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

514I

CRI MEKNES

AGRIMACTEC  SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRI MEKNES

 S37 AVENUE OKBA BNOU

 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES

MAROC

AGRIMACTEC  SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تفريت 

بومية - 54356  ميدلت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2337

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGRIMACTEC  SARL

غرض الشركة بإيج ز : - األشغ ل 

املختلفة. 

- د8اسة و تركي3 نظ م الري.

- املف وض ت..

تفريت   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بومية - 54356  ميدلت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : الحسن   ب يج   السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد بح جي انس   :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الحسن   ب يج   السيد 
ش 8ع مو�سى بن   11 8قم   13 الزنقة 

نصير  بومية   54356 ميدلت املغرب.

عنوانه)ا(   انس    بح جي  السيد 

ب ق مة املن 8 2 عم 8ة دال 15 شقة 2 

م ج  51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الحسن   ب يج   السيد 
ش 8ع مو�سى بن   11 8قم   13 الزنقة 

نصير  بومية   54356  ميدلت املغرب

عنوانه)ا(   انس    بح جي  السيد 

ب ق مة املن 8 2 عم 8ة دال 15 شقة 2 

م ج  51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

27 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 44.

515I

PF EXPERTS

SOUND OF SUN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PF EXPERTS
32 زنقة ابن عطية, عم 8ة بنعبد 
الرازق , كليز مراكش ، 41111، 

مراكش املغرب
SOUND OF SUN شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي بف 

إكسبير، 32 زنقة بن عطية عم 8ة 
بن عبد الرازق  ليز - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113319

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOUND OF SUN
غرض الشركة بإيج ز : اقتن ء أي 
مب ني أو عق 8ات تج 8ية، تشغيله  أو 

تأ يره ..
بف   : اال تم عي  املقر  عنوان 
إكسبير، 32 زنقة بن عطية عم 8ة بن 
مراكش   41111  - الرازق  ليز  عبد 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 LRNCE SARL :  1.000 الشركة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الشركة LRNCE SARL عنوانه)ا( 
 - غ نم  سيدي  الصن عي  الحي   59
مكت3 8قم 3 ، الط بق األول ، مراكش 

41111 مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  أيوب  بوعالم  السيد 
اشم لي  النخيل   17 فيال   3 مج ط 

مراكش 41111 مراكش املغرب
 LEENAERT LAURENCE السيدة
 17 فيال   3 مج ط  عنوانه)ا(    RITA
 41111 مراكش  اشم لي  النخيل 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112133.
516I

segex

GOLDEN CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

segex
 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،
30000، fes MAROC

GOLDEN CASH  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 
8قم 1 دوا8 والد بوعبيد الس قية 

والد الطي3 ف 1 - : 31123 ف 1 
املغرب .

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41915
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2111 م 18   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
اتليلي   محمد    )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111
ي سين  لز8ق بت 8يخ 11 م 18 2111.
تفويت السيد )ة( 8شيد  السيوطي 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111
ي سين  لز8ق بت 8يخ 11 م 18 2111.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

أبريل   11 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2111 تحت 8قم 1142/11.

517I

njbusiness

ISF AGRI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

njbusiness

 imm bureau zineb n°18 etage 3

 av abdelali benchekroun vn fes

fes، 30000، fes maroc

ISF AGRI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 

مك ت3 زين3 الشقة11 الط بق 

الث لت ش 8ع عبد الع لي بنشقرون 

م.ج ف 1 - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62225

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ISF  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGRI

شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

فالحية .

عم 8ة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  الشقة11  زين3  مك ت3 

بنشقرون  الع لي  عبد  ش 8ع  الث لت 

م.ج ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

حصة   711   : السيد فؤاد عراقي 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 311   : السيدة سعيدة لحب بي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عراقي  فؤاد  السيد 

الهن ء  إق مة   1 أهال شقة  16تجزئة 

ف 1   31111 ف 1   ايموزا8  طريق 

املغرب.

السيدة سعيدة لحب بي  عنوانه)ا( 

الهن ء  إق مة   1 أهال شقة  16تجزئة 

ف 1   31111 ف 1   ايموزا8  طريق 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عراقي  فؤاد  السيد 

الهن ء  إق مة   1 أهال شقة  16تجزئة 

ف 1   31111 ف 1   ايموزا8  طريق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 173.

511I

ف ييك ش.م.م

AL AIBQ AL FASSI

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ف ييك ش.م.م

8قم 12 ش 8ع الحسن الت ني ف 1. ، 

31111، ف 1 املغرب

AL AIBQ AL FASSI شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 الو8د 

الجميل سه3 الو8د محل 8قم 3 

ف 1 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62243

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AIBQ AL FASSI

ممون و   : غرض الشركة بإيج ز 

منظم املن سب ت االشغ ل العمومية 

و التج 8ة الع مة.

عنوان املقر اال تم عي : 11 الو8د 

 3 8قم  محل  الو8د  سه3  الجميل 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد كبير قسيم :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  قسيم  كبير  السيد 

تجزئة املرج سيدي   3 زنقة   13 8قم 

بو يدة 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  قسيم  كبير  السيد 

تجزئة املرج سيدي   3 زنقة   13 8قم 

بو يدة 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 177.

519I

ENTREPRISE RICH

FADYOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC

FADYOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي       قصر 

والل,  م عة امزيزل– الريش - 

ميدلت- - 52411 الريش املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1175

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   12 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

)ة( بوشفي ف ظمة  تفويت السيد 

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

اوحدو    )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

يوسف بت 8يخ 12 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

26 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 41.

521I

ENTREPRISE RICH

FADYOS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC

FADYOS شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي       قصر 

والل,  م عة امزيزل– الريش - 

ميدلت- - 52411 الريش املغرب.

تغيير نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1175
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   2121 فبراير   12 املؤ8خ في 
-استغالل   « من  الشركة  نش ط 

املع دن
-اشغ ل مختلفة

-اصالح االالت   » إلى » -استغالل 
املع دن

-اشغ ل مختلفة
-التصدير و االستراد ».

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
26 فبراير  االبتدائية بميدلت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 41.
521I

م 1 1 ج

زارات
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

م 1 1 ج
92 ش 8ع الز8قطوني كليز مراكش ، 

41111، مراكش املغرب
زا8ات  شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 1634 
سوكوم  مراكش  - 41111 مراكش 

املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
112541

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : زا8ات .

مقهى   : بإيج ز  الشركة  غرض 
مطعم .

 1634  : اال تم عي  املقر  عنوان 
مراكش   41111  - سوكوم  مراكش  

املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

اللطيف   عبد  املسعودي  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
اللطيف   عبد  املسعودي  السيد 
 211 8قم    1 ازيكي  حي  عنوانه)ا( 

41111 مراكش  املغرب .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
النحويوي   ع ئشة  السيدة 
8ي ض العرو1 طريق 8قم  عنوانه)ا( 

251  41111 مراكش املغرب 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112119.
522I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

DOUTIF TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم 8ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
DOUTIF TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتو8 - 46311 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2637

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DOUTIF TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.
 11 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
السويقة القديمة مركز سيدي أحمد 
الكنتو8 - 46311 اليوسفية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد عبد الغني ع طف 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد امحمد بندوا :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

ع طف  الغني  عبد  السيد 
بوش ن  الخط خطة  دوا8  عنوانه)ا( 

43151 بن  رير املغرب.
عنوانه)ا(  بندوا  امحمد  السيد 
تزم 8ين  ع مر  أوالد  البه لة  دوا8 

43151 بن  رير املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ع طف  الغني  عبد  السيد 
بوش ن  الخط خطة  دوا8  عنوانه)ا( 

43151 بن  رير املغرب
عنوانه)ا(  بندوا  امحمد  السيد 
تزم 8ين  ع مر  أوالد  البه لة  دوا8 

43151 بن  رير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 67.
523I

sofoget

 ENGLISH LANGUAGE
SPACE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 ENGLISH LANGUAGE SPACE

PRIVE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  القنيطرة 

ميموزا ش 8ع سعيد الداودي 

عم 8ة 5 إق مة مكة مكت3 12و   13   

14111 القنيطرة املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.32543

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 ين ير   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

مع د أكزن ي  )ة(   تفويت السيد 

 51 أصل  من  ا تم عية  حصة   51

حي ة   )ة(   السيد  لف ئدة   حصة 

العش بي بت 8يخ 11 ين ير 2121.

تفويت السيد )ة(  مريم  كليدا  51 

حصة ا تم عية من أصل 51 حصة 

لف ئدة  السيد )ة(  كليدا  أمينة بت 8يخ 

11 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 27 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 74391.

524I

sofoget

 ENGLISH LANGUAGE
SPACE PRIVE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

  english language space prive

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي القنيطرة 

ميموزا ش 8ع سعيد الداودي عم 8ة 

5 إق مة مكة مكت3 12و 13  - 

kenitra 14111 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.32543
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2121 ين ير   11 املؤ8خ في 
مسير  ديد للشركة السيد)ة(  حي ة 
العش بي و كليدا أمينة  حي ة العش بي 

و كليدا أمينة كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 27 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 74391.

525I

jilovta sarl

 STE CASAOUI TRAV
SAHARA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

jilovta sarl
 hay el wifak elhassani rue AL

 ONS  7 n° 15 ، 60030، OUJDA
MAROC

 STE CASAOUI TRAV SAHARA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي السالم 

طريق العونية عوين ت السراق 
طريق بيس 15 8قم 11 - 61111 

و دة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
34141

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CASAOUI TRAV SAHARA
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة او املختلفة.

عنوان املقر اال تم عي : حي السالم 
طريق العونية عوين ت السراق طريق 
و دة   61111  -  11 8قم   15 بيس 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : محمد  عرب وي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  عرب وي  السيد 
عوين ت  العونية  طريق  السالم  حي 
 11 8قم   15 بيس  طريق  السراق 

61111 و دة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  عرب وي  السيد 
عوين ت  العونية  طريق  السالم  حي 
 11 8قم   15 بيس  طريق  السراق 

61111 و دة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 117.

526I

مكت3 الري ني للمح سبة

ي ن ميديا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مكت3 الري ني للمح سبة
ش 8ع محمد داود 8قم231  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب
ي ن ميدي  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

ميسو8 تجزئة منى 8قم 35 - 93111 
تطوان املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.11961

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

ي سين  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   11 بوحراث 
)ة(  السيد  حصة لف ئدة    51 أصل 
فبراير   11 بت 8يخ  بوحراث  س 8ة  

.2121
الدين  سيف  )ة(  السيد  تفويت 
من  ا تم عية  حصة   11 الفياللي 
)ة(  السيد  حصة لف ئدة    51 أصل 
فبراير   11 بت 8يخ  بوحراث  س 8ة  

.2121
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   25 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 351.

527I

africabis

AFRICABIS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

africabis
 RUE SOUMAYA RESIDENCE
 SHEHRAZAD . 5EME ETAGE

 N°22 PALMIER CASABLANCA،
24000، CASABLANCA MAROC
AFRICABIS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة سمية 

إق مة شهرزاد3 ،الط بق 5 8قم 
22 ب مليي الدا8البيض ء - 24111 

الدا8البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451723
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AFRICABIS
غرض الشركة بإيج ز :  
البسكويت,خبز الحمية.

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 5 ،الط بق  شهرزاد3  إق مة  سمية 

8قم 22 ب مليي الدا8البيض ء - 24111 

الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  : بنعبد هللا  عمرسط وني  السيد 

251 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

  : السيد علي سط وني بنعبد هللا 

251 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

السيد األمين سط وني بنعبد هللا :  

211 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

  : السيد 8ي ن سط وني بنعبد هللا 

211 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

السيدة غيثة سط وني بنعبد هللا :  

111 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

هللا  بنعبد  عمرسط وني  السيد 

أكتوبر الط بق   6 زنقة   22 عنوانه)ا( 

الث لث شقة 6 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

هللا  بنعبد  سط وني  علي  السيد 

الط بق  14تجزئة غنيمر   عنوانه)ا( 

الث لث شقة 33 21111 الدا8البيض ء 

املغرب.

السيد األمين سط وني بنعبد هللا 

ش 8ع  مولييرزاوية  زنقة  عنوانه)ا( 

عبد اللطيف بن قدو8 الط بق 5 شقة 

الدا8البيض ء   21111 ق غسين   11

املغرب.

هللا  بنعبد  سط وني  8ي ن  السيد 

زنقة أبوبكر زنيبر شقة   16 عنوانه)ا( 

11 21111  ف 1 املغرب.

السيدة غيثة سط وني بنعبد هللا 

ابنزونين  س 8ية  زنقة   3 عنوانه)ا( 

الدا8البيض ء   21111 ب مليي   9 شقة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
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هللا  بنعبد  عمرسط وني  السيد 
أكتوبر الط بق   6 زنقة   22 عنوانه)ا( 
الث لث شقة 6 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب
هللا  بنعبد  سط وني  علي  السيد 
الط بق  14تجزئة غنيمر   عنوانه)ا( 
الث لث شقة 33 21111 الدا8البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم -.

521I

TOFELLA

TOFELLA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TOFELLA
13 زنقة احمد املج طي اق مة االل3 
ط بق 1 8قم 1 املع 8يف. ، 21331، 

الدا8 البيض ء املغرب
TOFELLA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 13 زنقة 
احمد املج طي اق مة االل3 ط بق 
1 8قم 1 املع 8يف. - 21331 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TOFELLA
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشغ ل املتعددة.

زنقة   13  : عنوان املقر اال تم عي 
ط بق  االل3  اق مة  املج طي  احمد 
الدا8   21331  - املع 8يف.   1 8قم   1

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 Mustafa TADLAOUI السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   :  1.000

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
 Mustafa TADLAOUI السيد 
 Res El Mostakbal Rue عنوانه)ا( 
 50 N° 61 Hay My Rachid 20660

الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
 Mustafa TADLAOUI السيد 
 Res El Mostakbal Rue عنوانه)ا( 
 50 N° 61 Hay My Rachid 20660

الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732173.
529I

fidu ben

UNITED LIGHTING SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fidu ben
15 زنقة موالي عبد هللا ، 25111، 

خريبكة اململكة املغربية
UNITED LIGHTING SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 41 الط بق 
السفلي حي الكرم النهضة خريبكة - 

25111 خريبكة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

6247
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   12

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.UNITED LIGHTING SARL
إنش ء   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 
)اإلض ءة  الكهرب ئية  النقل  شبك ت 
الجهد   ، املنخفض  الجهد  الع مة، 
وشبك ت  الع لي(  والجهد  املتوسط   
والالسلكية  السلكية  ت  االتص ال
)الشبك ت السلكية وغير السلكية( ؛

ب لفيديو  املراقبة  ق  تحقي  -
واملنشآت املراقبة عن بعد ؛

وتركي3  وبيع  وشراء  ع  ي تصن  -
ومعدات  الكهرب ئية  ملعدات  ا  ميع 
والالسلكية  السلكية  الت  االتص 

ومعدات الرصد ؛
واملعدات  املواد  يراد  ميع  ت اس  -
االتص الت  ومعدات  ب ئية  ر الكه
ومعدات  والالسلكية  ية  ك السل

املراقبة ؛
محط ت  وبن ء  وإعم ل  نيع  ص ت  -
املحط ت  وتجميع  الكهرب ء  د  ي تول

الفرعية واملحط ت الكهرب ئية ؛
 41  : اال تم عي  املقر  ن  ا عنو
النهضة  الكرم  حي  السفلي  بق  الط 

خريبكة - 25111 خريبكة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  ة  د امل

الشركة : 99 سنة .
 31.111 الشركة:   8أسم ل  غ  ل مب

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : يد عص م الدين الخرو�سي  س ال
99 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 112   : البد8اوي   عزيز  يد  س ال
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

99 حصة    : السيدة مريم ش دلي 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الخرو�سي  الدين  عص م  يد  س ال
غيالن  الخدير  زنقة   45 انه)ا(  و عن
خريبكة    25111 م ش ف خريبكة  

املغرب .

عنوانه)ا(  سيد عزيز البد8اوي   ال
زنقة والد  را8 ش 8ع والد سعيد   4
الرب ط   11111 الرب ط  سوي�سي  ال

املغرب.
عنوانه)ا(  ش دلي  مريم  السيدة 
قط ع 23 اق مة ي سمين ش 8ع 8وبيني  
شقة 11 حي الري ض الرب ط 11111 

الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
لخرو�سي  ا  الدين  عص م  السيد 
غيالن       الخدير  زنقة   45 عنوانه)ا( 
ocp خريبكة 25111 خريبكة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بخريبكة  بت 8يخ 25 فبراير 

2121 تحت 8قم 99.

531I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

ALSER TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم 8ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
ALSER TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 36 
السويقة القديمة مركز سيدي 

أحمد الكنتو8 - 46311 اليوسفية 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2633

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ALSER :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TRANS
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نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
البض ئع لحس ب الغير.

 36 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
السويقة القديمة مركز سيدي أحمد 
الكنتو8 - 46311 اليوسفية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : 8شيد  مع وي  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد عبد الرحيم ع طف :  511 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8شيد  مع وي عنوانه)ا( 
بن   43151 دوا8 ايت ي سين بوش ن 

 رير املغرب.
ع طف  الرحيم  عبد  السيد 
حي  الفرح  زنقة   11 8قم  عنوانه)ا( 

االمل 46311 اليوسفية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 8شيد  مع وي عنوانه)ا( 
بن   43151 دوا8 ايت ي سين بوش ن 

 رير املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 65.
531I

SABAH INFO YOUSSOUFIA

AGLOMAN TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SABAH INFO YOUSSOUFIA
الرقم 1 العم 8ة 91 الحي الحسني 
منطقة األنشطة االقتص دية ، 

46311، اليوسفية املغرب
AGLOMAN TRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 219 
الجزء الشم لي حي املسيرة - 46311 

اليوسفية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2641

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGLOMAN TRAV

بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

البن ء

أشغ ل مختلفة و البن ء

الهندسة املدنية.
عنوان املقر اال تم عي : 8قم 219 

 46311  - الشم لي حي املسيرة  الجزء 

اليوسفية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبدالع طي كم ل :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

كم ل  عبدالع طي  السيد 

طريق  معة  االمل  حي  عنوانه)ا( 

اليوسفية   46311  1 كلم  اسحيم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

كم ل  عبدالع طي  السيد 

طريق  معة  االمل  حي  عنوانه)ا( 

اليوسفية   46311  1 كلم  اسحيم 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب ليوسفية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 69.

532I

AMATRUST

WEBFORCE 3
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMATRUST

 BD DE PARIS 5 EME,14

 ÉTAGE N°5 CASA، 1000،

CASABLANCA MAROC

WebForce 3 شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

 75BD 11  وعنوان مقره  اإل تم عي

     JANVIER 1er ETG APPT N°169

1000 - الدا8 البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

456777

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WebForce 3

•التكوين   : غرض الشركة بإيج ز 

املنهي؛

• الدعم، االستثم 8 امل لي، املشو8ة 

واللو ستي ت املتعلقة بوضع وتنفيذ 

مهن  في  سيم   ال  التد8ي3،  برامج 

شبكة اإلنترنت، 

والوس ئط  املحمول  اله تف 

املتعددة؛

هذه  لتقديم  وك لة  إنش ء   •

الدو8ات التد8يبية.

 75BD   : عنوان املقر اال تم عي 

 11 JANVIER 1er ETG APPT

البيض ء  الدا8   N°169     - 1000

املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

حصة   HWF3 :  4.000 الشركة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 Fatima JALDOU ép. السيدة 

ORSATELLI :  1.000 حصة بقيمة 

111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 Fatima JALDOU ép. السيدة 

 33Rue عنوانه)ا(   ORSATELLI

  de la Boétie   13012 Marseille

.FRANCE

عنوانه)ا(   HWF3 الشركة 

  2Rue Marc  Donadille  13013

.Marseille  FRANCE

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 Fatima JALDOU ép. السيدة 

 33Rue عنوانه)ا(   ORSATELLI

  de la Boétie  13012 Marseille

FRANCE

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.

533I

best control and consulting sarl

STE ELECTRO-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

مالءمة النظ م األس �سي للشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

STE ELECTRO-INVEST »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 8قم9، 

تجزئة 8يزن  الط بق 4، طريق اكو8اي 

- 51111 مكن 1 املغرب.

»مالءمة النظ م األس �سي للشركة«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.35117

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 21 ين ير 2121.
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األس �سي  النظ م  مالءمة  تقر8 

الق نون:  مقتضي ت  مع  للشركة 

من  للشركة  امل ل  8أ1  من  ب لرفع 

 3.111.111 إلى  د8هم   2.111.111

د8هم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1121.

534I

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة ت فياللت ملحقة 

و8زازات

 STE OUMBARK SERVICE 

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة 

ت فياللت ملحقة و8زازات

ش 8ع موالي 8شيد عم 8ة داد1 

الط بق االول و8زازات، 45111، 

و8زازات املغرب

 STE OUMBARK SERVICE SARL 

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ح 8ة 

املرابطين - 45111 تنغير املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

513

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.OUMBARK SERVICE SARL »AU

محل    *  : بإيج ز  الشركة  غرض 
لبيع  ميع املواد الغذائية .

* املس ومة.
ح 8ة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املرابطين - 45111 تنغير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 21.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 211   : القطي3   محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد القطي3  عنوانه)ا( 
ح 8ة املرابطين 45111 تنغير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد القطي3  عنوانه)ا( 
ح 8ة املرابطين 45111 تنغير املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   26 بت 8يخ  بتنغير   االبتدائية 

2121 تحت 8قم -.
535I

العيون استش 8ات

OMAR DRISSI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

العيون استش 8ات
ش 8ع االمير موالي عبد هللا 8قم 

31 الحي املحمد العيون ، 71111، 
العيون املغرب

OMAR DRISSI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي خط 
الرملة 11 زنقة بومل ن 8قم 17 - 

71111 العيون املغرب.
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.29665

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 19 فبراير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»حي خط الرملة 11 زنقة بومل ن 8قم 
إلى  املغرب«  العيون   71111  -  17

»حي الفتح زنقة 32 8قم 13 - 71111 
العيون  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
27 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 541.
536I

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة ت فياللت ملحقة 

و8زازات

 STE AFROU AMLAL TRAV
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة 
ت فياللت ملحقة و8زازات

ش 8ع موالي 8شيد عم 8ة داد1 
الط بق االول و8زازات، 45111، 

و8زازات املغرب
  STE AFROU AMLAL TRAV SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 

اغنسلن اكنيون  - 45111 تنغير 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
515

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. AFROU AMLAL TRAV SARL
البن ء   *  : بإيج ز  الشركة  غرض 

واالشغ ل املحتلفة
 ، الحدائق  صي نة  أو  ز8اعة   *

حدائق ، الطرق  ، إلخ
* التصدير واالستيراد .

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
تنغير   45111  - اكنيون   اغنسلن 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد ايكن  :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

511 حصة    : السيد داود ايكن  

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ايكن   سعيد  السيد 

تنغير   45111 دوا8 اغنسلن اكنيون  

املغرب.

عنوانه)ا(  ايكن   داود  السيد 

تنغير   45111 دوا8 اغنسلن اكنيون  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ايكن   سعيد  السيد 

تنغير   45111 دوا8 اغنسلن اكنيون  

املغرب

عنوانه)ا(  ايكن   داود  السيد 

تنغير   45111 دوا8 اغنسلن اكنيون  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بتنغير   االبتدائية 

2121 تحت 8قم -.

537I

G.MAO.CCF

STE ADIL  EXTINCTEUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

G.MAO.CCF

 AVENUE HASSAN II VILLE 24

 NOUVELLE ، 30000، FES

MAROC

STE ADIL  EXTINCTEUR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8  

لبس يس أندلس  عين الشقف  

موالي  يعقوب ف 1 دوا8  لبس يس 

أندلس  عين الشقف  موالي  

يعقوب ف 1 31111 ف 1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

61127

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ADIL  EXTINCTEUR

غرض الشركة بإيج ز : بيع مط فئ 

الحريق.

دوا8    : اال تم عي  املقر  عنوان 

الشقف   عين  أندلس   لبس يس 

لبس يس  يعقوب ف 1 دوا8   موالي  

أندلس  عين الشقف  موالي  يعقوب 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فخ 8ي  ع دل   السيد 

عين   االندلس  البس يس   دوا8 

الشقف موالي يعقوب ف 1 31111 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فخ 8ي  ع دل   السيد 

عين   االندلس  البس يس   دوا8 

الشقف موالي يعقوب ف 1 31111 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 471.

531I

GLOBE FIDUCIAIRE

WIZECOLE INVEST PRIVE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  ش 8ع الز8قطوني الط بق 9 8قم 
11 ، 21111، الدا8 البيض ء املغرب

WIZECOLE INVEST PRIVE شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 7 زنقة 
احمد التوكي الط بق الث ني الدا8 
البيض ء - 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

459159
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WIZECOLE INVEST PRIVE
مد8سة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

خصوصية .
 7 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة احمد التوكي الط بق الث ني الدا8 
البيض ء  الدا8   21111  - البيض ء 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : املتصدق فيصل  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : سعيد  الحي ن  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  املتصدق فيصل عنوانه)ا(  
 6 شقة   2 ط   6  ن ن ك ليفو8ني ع 
 21111 البيض ء  ع/ش  لين   اق مة 

الدا8 البيض ء ملغرب.

الحي ن سعيد عنوانه)ا(  السيد  

ش 8ع املنظر الع م 8قم 211 البيض ء  

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  املتصدق فيصل عنوانه)ا(  

 6 شقة   2 ط   6  ن ن ك ليفو8ني ع 

 21111 البيض ء  ع/ش  لين   اق مة 

الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733115.

539I

ENTREPRISE RICH

SMITRANOV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ENTREPRISE RICH

 N°46BIS RUE TANGER RICH ،

52400، RICH MAROC

SMITRANOV شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي  8قم 23 

قصر تنكبيت الجديد ,الجم عة 

الترابية الخنك , الراشيدية   - 

52111 الراشيدية   املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

13643

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SMITRANOV

-اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

-استغالل املع دن و املن  م.

8قم    : اال تم عي  املقر  عنوان 

,الجم عة  قصر تنكبيت الجديد   23

الترابية الخنك , الراشيدية   - 52111 

الراشيدية   املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 3.511   : السيد بومزوغ يوسف  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1.511   : السيدة كنودان حسن ء 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بومزوغ يوسف  عنوانه)ا(  

الريش  كرامة  الجديد  لحروش 

52411 الريش املغرب.

السيدة كنودان حسن ء عنوانه)ا( 
8قم 11 زنقة خريبكة حي امزير الريش 

52411 الريش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بومزوغ يوسف  عنوانه)ا(  

الريش  كرامة  الجديد  لحروش 

52411 الريش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم -.

541I

FIGENOUV

MAHA SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIGENOUV
ش 8ع النصر عم 8ة 16 شقة 3 ديو8 

السالم ، 51151، مكن 1 املغرب

MAHA SURVEILLANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1654 

مر  ن 2 - 51151 مكن 1 املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.39317
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2119 فبراير   16 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

الدهبي  ميلة  )ة(  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

511 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد 

فبراير   16 بت 8يخ  علوي  اسم عيلي 

.2119

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 661.

541I

FIGENOUV

MAHA SURVEILLANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

FIGENOUV

ش 8ع النصر عم 8ة 16 شقة 3 ديو8 

السالم ، 51151، مكن 1 املغرب

MAHA SURVEILLANCE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي 1654 

مر  ن 2 - 51151 مكن 1 .

تحويل الشكل الق نوني للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.39317

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 16 فبراير 2119 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 661.

542I

مكت3 املح سبة الص لحي

 SOCIETE ELECTRODAM

SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

مكت3 املح سبة الص لحي

زنقة املدينة املنو8ة عم 8ة اليعقوبي 

الط بق الث لث الشقة 8قم 6 و دة ، 

61111، و دة ااملغرب

 SOCIETE ELECTRODAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : حي 

الري �سي الزنقة ه1  8قم21 - 

61111 و دة املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.27111

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2119 تقر8 حل  25 د نبر  املؤ8خ في 

 SOCIETE ELECTRODAM SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 

8أسم له  111.111,11 د8هم وعنوان 

مقره  اإل تم عي حي الري �سي الزنقة 

و دة املغرب   61111  - 8قم21  ه1  

نتيجة اللفشل في استقط ب الزبن ء..

و عين:

و  الداودي  محمد   السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي الري �سي الزنقة ه1 8قم 

كمصفي  املغرب  و دة   61111  21

)ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

حي  وفي   2119 د نبر   25 بت 8يخ 

الري �سي الزنقة ه1  8قم21 - 61111 

و دة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 916.

543I

مكت3 املح سبة الص لحي

 SOCIETE BOUDIR

PNEUMATIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

قفل التصفية

مكت3 املح سبة الص لحي

زنقة املدينة املنو8ة عم 8ة اليعقوبي 

الط بق الث لث الشقة 8قم 6 و دة ، 

61111، و دة ااملغرب

 SOCIETE BOUDIR

PNEUMATIQUE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : زاوية 

طريق بودير وزنقة افران 8قم23 - 

61111 و دة املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.24353

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

 2119 د نبر   25 في  املؤ8خ 

 SOCIETE BOUDIR حل  تقر8 

ذات  شركة   PNEUMATIQUE

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

 11.111,11 8أسم له   مبلغ  الوحيد 

د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية 

 - 8قم23  افران  وزنقة  بودير  طريق 

61111 و دة املغرب نتيجة اللفشل 

في استقط ب الزبن ء.

و عين:

السيد)ة( الشيخ   عزيز و عنوانه)ا( 
 61111 األندلس  حي  زنقة   15 8قم 

و دة املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

زاوية  وفي   2119 د نبر   25 بت 8يخ 

 - 8قم23  افران  وزنقة  بودير  طريق 

61111 و دة املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   21 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 22.

544I

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة ت فياللت ملحقة 

و8زازات

STE BERDATLAS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة 
ت فياللت ملحقة و8زازات

ش 8ع موالي 8شيد عم 8ة داد1 
الط بق االول و8زازات، 45111، 

و8زازات املغرب
STE »BERDATLAS« SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 414 

ش 8ع محمد الخ مس ايت ادير 
بوم لن داد1 . - 45151 تنغير 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

517
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. »BERDATLAS« SARL
مستغل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مطعم..
8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ايت  الخ مس  محمد  ش 8ع   414
تنغير   45151  -  . ادير بوم لن داد1 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد بردوزي نبيل :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 511   : محمد  بردوزي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  نبيل  بردوزي  السيد 
ايت ادير بوم لن داد1 45151 تنغير 

املغرب.
عنوانه)ا(  محمد  بردوزي  السيد 
ايت ادير بوم لن داد1 45151 تنغير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  نبيل  بردوزي  السيد 
يت ادير بوم لن داد1 45151 تنغير 

املغرب
عنوانه)ا(  محمد  بردوزي  السيد 
يت ادير بوم لن داد1 45151 تنغير 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بتنغير   االبتدائية 

2121 تحت 8قم -.
545I

مكت3 املح سبة الص لحي

 SOCIETE SAMSA
COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
قفل التصفية

مكت3 املح سبة الص لحي
زنقة املدينة املنو8ة عم 8ة اليعقوبي 
الط بق الث لث الشقة 8قم 6 و دة ، 

61111، و دة ااملغرب
societe samsa cosmetique شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي : 8قم 15 
زنقة  م ل الدين األفغ ني الط بق 
األول  الشقة 8قم3 - 61111 و دة 

املغرب.
قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
.32313

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8   2119 د نبر   25 في  املؤ8خ 
 societe samsa cosmetique حل 
شركة ذات املسؤولية املحدودة مبلغ 
8أسم له  111.111,11 د8هم وعنوان 
مقره  اإل تم عي 8قم 15 زنقة  م ل 
الدين األفغ ني الط بق األول  الشقة 
61111 و دة املغرب نتيجة   - 8قم3 

اللفشل في استقط ب الزبن ء.

و عين:

ق سمي  الجالل   عبد  السيد)ة( 

تجزئة  بوقن دل  طريق  عنوانه)ا(  و 
لعلج زقة 41 8قم 23 61111 و دة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

 15 وفي 8قم   2119 25 د نبر  بت 8يخ 
الط بق  األفغ ني  الدين  زنقة  م ل 

و دة   61111  - األول الشقة 8قم3 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   17 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 917.

546I

Aziz djebli

Dalc
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

Aziz djebli

 Residence Noha immeuble 8

 appartement7 Residence Noha

 immeuble 8 appartement7،

24000، Eljadida Maroc

Dalc شركة ذات مسؤولية محدودة 
ذات الشريك الوحيد)في طو8 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

لينينكراد ع 1 ش 8ع املق ومة - 

21371 الدا8البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.321715

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تقر8   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 

ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 

مبلغ    Dalc الوحيد  الشريك  ذات 
وعنوان  د8هم   91.111 8أسم له  

مقره  اإل تم عي زنقة لينينكراد ع 1 

ش 8ع املق ومة - 21371 الدا8البيض ء 

املغرب نتيجة ل : عدم الحصول على 

املص 8يف و  مداخيل من ا ل اداء 

االعب ء.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
لينينكراد ع 1 ش 8ع املق ومة - 21371 

الدا8البيض ء املغرب. 
و عين:

ليديك  دافيد   السيد)ة( 
اليكس ند8ستيف ن اند8ي و عنوانه)ا( 
امللكي  الجيش  ش 8ع  النيل  زنقة   3
املغرب  الجديدة   24111 الجديدة 

كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733194.

547I

RAIHANA ET AYOUB GESTION  

ELMELEC
إعالن متعدد القرا8ات

RAIHANA ET AYOUB GESTION
د8ب العس 1 8قم 37 سيبع مراكش 

، 41111، مراكش املغرب
ELMELEC »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«
وعنوان مقره  اال تم عي: اق مة 

صوفي  املحل 8قم 13 تجزئة 
بويزك 8ن  - 41111 مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.94519
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 15 فبراير 2121
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
ذات  الى شركة  الوحيد  الريك  ذات 

املسؤولية املحدودة. 
قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 
 111111 من  الشركة  8اسم ل  8فع 

د8هم الى 311111 د8هم.
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

الع م  اال تم ع  شروط  بمو 3 

 15/12/2121 بت 8يخ  الع دي  غير 

هن ك تشكيل بين املوقعين أدن ه    ،

وم لكي األسهم التي تم إنش ؤه  أدن ه 

 ، الحًق   إنش ؤه   يمكن  التي  وتلك 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 
املعمول  واللوائح  للقوانين  تخضع 
به  وعلى و ه الخصوص الظهير 8قم 

 14(  1427 محرم   15 من   1-06-21

8قم  الق نون  بإصدا8   )2116 فبراير 

وكذلك بمو 3 هذا النظ م   21-05

األس �سي.

بند 8قم 6: الذي ينص على م يلي: 

الع م  اال تم ع  شروط  بمو 3 

زي دة  تم   ،  15/12/2121 بت 8يخ 
 100،000.00 8أ1 م ل الشركة من 

عن  د8هم   300،000.00 إلى  د8هم 

الب لغة  النقدية  املس همة  طريق 

املس هم ت   - د8هم.   200،000.00
الت ليون  الشرك ء  يقدم  النقدية. 
السيد   * وهي:    ، نقدية  مس هم ت 

بمبلغ:  الكريم  عبد  املوسوي 
املوسوي   * د8هم   120،000.00

املوسوي بمبلغ: 90،000.00 د8هم * 

 90،000.00 بمبلغ:  املوسوي عي�سى 

د8هم

على  ينص  الذي   :7 8قم  بند 

ثالثة  الشركة  م ل  8أ1  يبلغ  م يلي: 

د8هم(.   300،000.00( د8هم  آالف 

سهم بقيمة   3111 إلى  وهي مقسمة 

، بمو 3  111 د8هم للسهم الواحد 

الع دي  غير  الع م  اال تم ع  شروط 

توزيع  ويتم   ،  12/15/2121 بت 8يخ 

النحو  على  الشرك ء  على  األسهم 

الت لي: * السيد املوسوي عبد الكريم 
املس هم نقدا: 1211 سهم * املوسوي 

سهم*   911 نقدا:  املس هم  املو�سى 

 911 املوسوي عي�سى املس هم نقدا: 

سهم

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 2417.

541I
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KAMA SERVICE

BARGHAOUIA SERVICE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة 8قم 2 إق مة أميرة سيدي بنو8 

، 24351، سيدي بنو8 املغرب
BARGHAOUIA SERVICE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 
املغ 8ات ملشرك سيدي بنو8 - 

24351 سيدي بنو8 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2655

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BARGHAOUIA SERVICE
غرض الشركة بإيج ز : -الخدم ت 

واألشغ ل الفالحية
األشغ ل الع مة .

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املغ 8ات ملشرك سيدي بنو8 - 24351 

سيدي بنو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد عبد هللا بو8غية 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد عبد هللا بو8غية عنوانه)ا( 
24351 سيدي  دوا8 الغ 8ات ملشرك  

بنو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد عبد هللا بو8غية عنوانه)ا( 
24351 سيدي  دوا8 الغ 8ات ملشرك  

بنو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  بنو8   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 3411.

549I

KAMA SERVICE

ECHO EDUC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

KAMA SERVICE
شقة 8قم 2 إق مة أميرة سيدي بنو8 

، 24351، سيدي بنو8 املغرب
ECHO EDUC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 22 
الط بق الت ني تجزئة أ8ض الخير 

الصف 8 سيدي بنو8 - 24351 سيدي 
بنو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2657

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ECHO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.EDUC
التكوين   : بإيج ز  الشركة  غرض 
األنشطة  و  ميع  الخ ص  املنهي 

املتعلقة به.
 22 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
الخير  أ8ض  تجزئة  الت ني  الط بق 
الصف 8 سيدي بنو8 - 24351 سيدي 

بنو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيد عم د كلدي 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

حصة   511   : اوبه   عمر  السيد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عم د كلدي عنوانه)ا( 714 

سيدي بنو8   24351 تجزئة املسيرة  

املغرب.

 16 عنوانه)ا(  اوبه   عمر  السيد 

بنو8  سيدي   24351 الوئ م  تجزئة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عم د كلدي عنوانه)ا( 714 

سيدي بنو8   24351 تجزئة املسيرة  

املغرب

  16 عنوانه)ا(   اوبه   عمر  السيد 

بنو8  سيدي   24351 الوئ م  تجزئة 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  بنو8   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 3419.

551I

اولترا تكنيك

CRUISE INN TRAVEL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

اولترا تكنيك

البرنو�سي ش 8ع صهي3 الرومي 8قم 

95 الدا8 البيض ء ، 21611، الدا8 

البيض ء املغرب

CRUISE INN TRAVEL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 41 ش 8ع 

بو8دو الط بق 4 الكت3 أ 3   - 

21111 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451139

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CRUISE INN TRAVEL

النقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي حي .

41 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

بو8دو الط بق 4 الكت3 أ 3   - 21111 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

1.111 حصة    : السيد نو8 كريم 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حي  عنوانه)ا(  كريم  نو8  السيد 

الحداوية 2 زنقة 21 8قم 27  21461 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  عنوانه)ا(  كريم  نو8  السيد 

الحداوية 2 زنقة 21 8قم 27  21461 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732117.

551I
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CAF MAROC

H MANSOUR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAF MAROC
 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA
 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC
H MANSOUR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مدشر 
املغ ير 2 قطعة 677 - 91111 طنجة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114621

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 H  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MANSOUR
مقهى,   : بإيج ز  الشركة  غرض 

محطة للخدم ت.
مدشر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املغ ير 2 قطعة 677 - 91111 طنجة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد أحمد امشيشو 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد أحمد امشيشو عنوانه)ا( 
 91111 7 زنقة ا دير فيال امشيشو 

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

السيد أحمد امشيشو عنوانه)ا( 
7 زنقة ا دير فيال امشيشو   

91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231156.
552I

ملي ء الحيرش

 SOCIETE NETRO ZYAD
PRESTATIONS SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ملي ء الحيرش
8قم 4 تجزئة عم 8 ، 24351، سيدي 

بنو8 املغرب
 SOCIETE NETRO ZYAD

PRESTATIONS SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 
الغرابة الغربية الزم مرة سيدي بنو8 

- 24351 سيدي بنو8 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2519
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SOCIETE NETRO ZYAD  :

.PRESTATIONS SARL
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وخدم ت فالحية لحس بي و حس ب 

الغير.
دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الغرابة الغربية الزم مرة سيدي بنو8 

- 24351 سيدي بنو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبداالله زي د :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد زي د عزالدين :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  زي د  عبداالله  السيد 

دوا8 الغرابة الغربية الزم مرة سيدي 

بنو8 24351 سيدي بنو8 املغرب.

عنوانه)ا(  عزالدين  زي د  السيد 

دوا8 الغرابة الغربية الزم مرة سيدي 

بنو8 24351 سيدي بنو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  زي د  عبداالله  السيد 

دوا8 الغرابة الغربية الزم مرة سيدي 

بنو8 24351 سيدي بنو8 املغرب

عنوانه)ا(  عزالدين  زي د  السيد 

دوا8 الغرابة الغربية الزم مرة سيدي 

بنو8 24351 سيدي بنو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  بنو8   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 3451.

553I

best control and consulting sarl

STE ELECTRO-INVEST
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

best control and consulting sarl

 imm 8 appt 3 av nehrou vn

 meknes ، 50000، meknes

maroc

STE ELECTRO-INVEST شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 9، 

تجزئة 8يزن  الط بق 4، طريق اكو8اي 

- 51111 مكن 1 املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.35117

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 ين ير   21 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   1.111.111«

»2.111.111 د8هم« إلى »3.111.111 

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1121.

554I

segex

GOLDEN CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تفويت حصص

segex

 rue Abdelkrim Benjelloun IMB

 16  , App 12 FES BP 2324 ،

30000، fes MAROC

GOLDEN CASH  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي املحل 8قم 

1والد بوعبيد الس قية والد الطي3 

ف 1 . - 31123 ف 1 املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41915

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2111 شتنبر   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

لز8ق   ي سين  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

)ة(   السيد  لف ئدة   حصة   1.111

شتنبر   21 بت 8يخ  الوزاني   حمزة   

.2111

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

أكتوبر   31 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2111 تحت 8قم 3111/11.

555I
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CABINET ECAF

KAVITEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

CABINET ECAF
حي السالم بلوك 14 8قم 14 سيدي 
سليم ن ، 14211، سيدي سليم ن 

املغرب
KAVITEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

12 الرقم 12 حي الغم 8يين سيدي 
سليم ن  - 14211 سيدي سليم ن  

املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.1991

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 م 18   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( 8ضوان سلط ني 
511 حصة ا تم عية من أصل 511 
كريمة  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

السرغيني بت 8يخ 21 م 18 2119.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 11 

شتنبر 2119 تحت 8قم 222/2119.

556I

مكت3 املح سبة الص لحي

SOCIETE STRATINOX SARL/
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

8فع 8أسم ل الشركة

مكت3 املح سبة الص لحي
زنقة املدينة املنو8ة عم 8ة اليعقوبي 
الط بق الث لث الشقة 8قم 6 و دة ، 

61111، و دة ااملغرب
 SOCIETE STRATINOX SARL/AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الصن عي 8قم6/115 - 61111 و دة 
املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.34511

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم   2121 فبراير   15 في  املؤ8خ 
بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

أي  د8هم«   411.111,11« قد8ه 

إلى  د8هم«   111.111,11« من 

  : طريق  عن  د8هم«   511.111,11«

تقديم حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 795.

557I

STE FURAMIC SARL

 STE POINTS COMMUNS

SARL A/U
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE FURAMIC SARL
زاوية ش 8ع الفتواكي وابن الخطي3 

عم 8ة مخت 8ي الط بق 6 8قم الشقة 

3 ، 61111، و دة املغرب

 STE POINTS COMMUNS SARL

A/U شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

االهرام 8قم 11 حي املسيرة  - 63312 

و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

7157

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.POINTS COMMUNS SARL A/U

اع دة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والتصحيح  التدقيق  القراءة 

والتر مة.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان   

االهرام 8قم 11 حي املسيرة  - 63312 

و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

ب 8تيك  بف بريس  لولو  السيد 

هنري  :  111 حصة بقيمة 111 د8هم 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد لولو بف بريس ب 8تيك هنري  

 11 السالم زنقة أ  تجزئة   عنوانه)ا( 

الزا8ي  61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد لولو بف بريس ب 8تيك هنري  

 11 السالم زنقة أ  تجزئة   عنوانه)ا( 

الزا8ي  61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 99.

551I

FIDUBAC SARL

اكريغ & ار رنت أ كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUBAC SARL

162مكر8 ش 8ع يوسف ابن ت شفين 

 NADOR، 8الشقة 8قم 11 الن ضو

62000، nador maroc

اكريغ & ا8 8نت أ ك 8 شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

لعرا�سي الن ظو8 - 62111 الن ظو8 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19757

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اكريغ   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

& ا8 8نت أ ك 8.

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

كراءالسي 8ات بدون س ئق.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الن ظو8   62111  - لعرا�سي الن ظو8 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عمر بو8ا1 :  5.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بو8ا1  عمر  السيد 

 62111 الن ظو8  املط 8بوعرو8و  حي 

الن ظو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بو8ا1  عمر  السيد 

 62111 الن ظو8  املط 8بوعرو8و  حي 

الن ظو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 13 م 18 

2121 تحت 8قم 317.

559I
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AM CONSULTING

 TRAVAUX DE
 CONSTRUCTION
 CASABLANCA ET

REALISATIONS- TCCR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير تسمية الشركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

 CASABLANCA ET
REALISATIONS- TCCR شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي 26، زنقة 
مر1 السلط ن، الشقة 3،الط بق 
األول،  -  21491 الدا8 البيض ء  

املغرب.
تغيير تسمية الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
453339

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم تغيير   2121 فبراير   23 املؤ8خ في 
 TRAVAUX DE« تسمية الشركة من
 CONSTRUCTION CASABLANCA
إلى   »ET REALISATIONS- TCCR
 TRVAUX DE CONSTRUCTION«
ET COORDINATION MAROC-

. « TCCM
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733157.
561I

GLOBE FIDUCIAIRE

FEDAGRIM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  ش 8ع الز8قطوني الط بق 9 8قم 
11 ، 21111، الدا8 البيض ء املغرب
FEDAGRIM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 96 ش 8ع 
انف  الط بق 9 الشقة 91 - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
459161

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FEDAGRIM
الحرث   : بإيج ز  الشركة  غرض 

والسقي.
96 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
 21111  -  91 الشقة   9 انف  الط بق 

الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد  اكرا8ي  نو8الدين :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
نو8الدين  اكرا8ي   السيد  
تجزئة  سوسة  زنقة   27 عنوانه)ا( 
برشيد   26212 برشيد   1 نعيمة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
نو8الدين  اكرا8ي   السيد  
تجزئة  سوسة  زنقة   27 عنوانه)ا( 
برشيد   26212 برشيد   1 نعيمة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733116.
561I

GLOBE FIDUCIAIRE

AZ STIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  ش 8ع الز8قطوني الط بق 9 8قم 
11 ، 21111، الدا8 البيض ء املغرب
AZ STIL شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 7 زنقة 
توكي الط بق الث ني - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
459173

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 AZ  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.STIL
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير مواد الديكو8.
 7 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 21111  - الث ني  الط بق  توكي  زنقة 

الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : محمد  امزي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  امزي  السيد 
عين   45 8قم   1 الدي 8 الجديدة زنقة 
الشق البيض ء 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء 

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  امزي  السيد 
عين   45 8قم   1 الدي 8 الجديدة زنقة 

الشق البيض ء 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733193.

562I

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA ELMAGHRAOUI ,

NOTAIRE

JAIDO IMMO جيدو ايمو
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 ETUDE MAÎTRE ZAKARIA

ELMAGHRAOUI , NOTAIRE

23 زنقة ك 8نو ، الط بق الس د1 

مكت3 8قم 1 طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

 يدو ايمو JAIDO IMMO شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 31 
زنقة االندلس اق مة 8يم 8قم 3 - 

91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114417

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   31

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

:  يدو  بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.JAIDO IMMO ايمو

االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي .
 31 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
 -  3 8قم  8يم  اق مة  االندلس  زنقة 

91111 طنجة املغرب.
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أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

11.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

  : اد8ي�سي  محمد  ليلي  السيد 

 1.411.111 بقيمة  حصة   14.111

د8هم للحصة .

السيد عبد العزيز  ليلي اد8ي�سي 

 1.311.111 13.111 حصة بقيمة    :

د8هم للحصة .

السيد عبد الجليل  ليلي اد8ي�سي 

 1.311.111 13.111 حصة بقيمة    :

د8هم للحصة .

السيدة الزهرة عيدو : ا8ض ع 8ية 

مس حته  6534 متر مربع دات الرسم 

بقيمة   64377/16 عدد  العقري 

3.111.111 د8هم.

 : عيدو   السعيد  محمد  السيد 

6141 متر مربع  ا8ض ع 8ية مس حته  

دات الرسم العقري عدد 64376/16 

بقيمة 3.111.111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

اد8ي�سي  محمد  ليلي  السيد 

  16 8قم  طنجيس  تجزئة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.

السيد عبد العزيز  ليلي اد8ي�سي 

البرانص زنقة ابن حبو1  عنوانه)ا( 
8قم 11  91111 طنجة املغرب.

السيد عبد الجليل  ليلي اد8ي�سي 

البرانص زنقة ابن حبو1  عنوانه)ا( 
8قم 11  91111 طنجة املغرب .

عنوانه)ا(  عيدو  الزهرة  السيد 
21 زنقة ابن عجروم اق مة السع دة 

الشقة 51  91111 طنجة املغرب .

عيدو   السعيد  محمد  السيد 

عنوانه)ا( ش 8ع بن الهيثم عم 8ة ابن 
خلدون ط بق 1 8قم 4 91111 طنجة 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اد8ي�سي  محمد  ليلي  السيد 

  16 8قم  طنجيس  تجزئة  عنوانه)ا( 

91111 طنجة املغرب.

السيد عبد الجليل  ليلي اد8ي�سي 
البرانص زنقة ابن حبو1  عنوانه)ا( 

8قم 11 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231923.
563I

LA COMPTACTIVE SARL AU

STE BOUSSTTA PIECES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LA COMPTACTIVE SARL AU
عم 8ة 8قم 52 مكت3 1ـــB الط بق 
الث لت ش 8ع موالي 8شيد كليز 

مراكش ، 41111، مراكش املغرب
STE BOUSSTTA PIECES شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 8قم 
2 الط بق األ8�سي للعم 8ة. ت فياللت 

A1/3-2  مسيرة B-2 مراكش - 
41141 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113311

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BOUSSTTA PIECES
تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 
قطع غي 8 الد8ا  ت الن 8ية وملحق ت 

الد8ا  ت الن 8ية  ب لتقسيط..
عنوان املقر اال تم عي : متجر 8قم 
ت فياللت  الط بق األ8�سي للعم 8ة.   2
 - مراكش   2-B مسيرة    A1/3-2

41141 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : لحبي3  احريز  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لحبي3  احريز  السيد  

مراكش  ترجى  حسنية  كوبيراتيف 

41131 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحبي3  احريز  السيد  

مراكش  ترجى  حسنية  كوبيراتيف 

41131 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 2461.

564I

FIGENOUV

MAHA SURVEILLANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

FIGENOUV
ش 8ع النصر عم 8ة 16 شقة 3 ديو8 

السالم ، 51151، مكن 1 املغرب

MAHA SURVEILLANCE  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1654 

مر  ن 2 - 51151 مكن 1 املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.39317

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2119 16 فبراير  املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

اسم عيلي علوي محمد كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 661.

565I

FIDUBAC SARL

MILPNEU NEGOCIO
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUBAC SARL
162مكر8 ش 8ع يوسف ابن ت شفين 
 NADOR، 8الشقة 8قم 11 الن ضو

62000، nador maroc
MILPNEU NEGOCIO شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

املط 8الهن ء 1 الط بق 3 الن ظو8 - 
62111 الن ظو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
19759

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MILPNEU NEGOCIO
-استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وتصديرالعجالت
-استيراد الحبوب والخضروات.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - الن ظو8   3 الط بق   1 املط 8الهن ء 

62111 الن ظو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد ع دل او8اغ 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد سليم الظ فر :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد ع دل او8اغ عنوانه)ا( دوا8 
 62111 الن ظو8  فرخ نة  ا وهرات  

الن ظو8 املغرب.
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عنوانه)ا(  الظ فر  سليم  السيد 
الهدهد 8قم  زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

79الن ظو8 62111 الن ظو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد ع دل او8اغ عنوانه)ا( دوا8 
 62111 الن ظو8  فرخ نة  ا وهرات  

الن ظو8 املغرب
عنوانه)ا(  الظ فر  سليم  السيد 
الهدهد 8قم  زنقة  ابراهيم  اوالد  حي 

79الن ظو8 62111 الن ظو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 12 م 18 

2121 تحت 8قم 311.

566I

NOVO CONSULTING

NIDAGLASS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

NOVO CONSULTING
 HAY SMARA RUE 5 IMM 104
 APT 5 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
NIDAGLASS شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 26 ش 8ع 

مر1 السلط ن شقة 3 الط بق األول  
- 21211 الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451115
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NIDAGLASS
تصنيع   -  : غرض الشركة بإيج ز 
األث ث  لجميع  الز  ج  إعداد  و 

والعق 8ات 

-نج 8ة الز  ج.

26 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

مر1 السلط ن شقة 3 الط بق األول  

- 21211 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

51 حصة    : السيد سعيد فتحيز 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 51   : السيد عبد الرحيم فتحيز  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فتحيز  سعيد  السيد 

الس حل  سكنية  وهرة  مجموعة 

السوالم   7 1 شقة  7 ط  ع   4 ج اش 

26111 برشيد املغرب.

فتحيز   الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( زنقة 116 8قم 32 مجموعة 

البيض ء  الدا8   25111 االلفة   د 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

فتحيز   الرحيم  عبد  السيد 

عنوانه)ا( زنقة 116 8قم 32 مجموعة 

البيض ء  الدا8   25111 االلفة   د 

املغرب

عنوانه)ا(  فتحيز  سعيد  السيد 

الس حل  سكنية  وهرة  مجموعة 

السوالم   7 1 شقة  7 ط  ع   4 ج اش 

26111 برشيد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732251.

567I

ملي ء الحيرش

SOCIETE ABOU LAID SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ملي ء الحيرش
8قم 4 تجزئة عم 8 ، 24351، سيدي 

بنو8 املغرب

 SOCIETE ABOU LAID SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 14 

تجزئة عم 8 سيدي بنو8 - 24351 

سيدي بنو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2643

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE ABOU LAID SARL

بإيج ز  الشركة  غرض 

 EXPLOITATION DES  :

.CARRIERES
 14 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 24351  - بنو8  سيدي  عم 8  تجزئة 

سيدي بنو8 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 361   : الط هر  عش بي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : السيد الخ ضيري عبدالرحم ن  

321 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

.

حصة   321   : السيد عزمو عزيز 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الط هر  السيد عش بي 
دوا8 الجرا8مة بني هالل سيدي بنو8 

24351 سيدي بنو8 املغرب.

عبدالرحم ن   الخ ضيري  السيد 

عمران  اوالد  الخدير  دوا8  عنوانه)ا( 
بنو8  سيدي   24351 بنو8  سيدي 

املغرب.

السيد عزمو عزيز عنوانه)ا( قصر 

ميدلت   54351 املشيل   اموكو 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الط هر  السيد عش بي 
دوا8 الجرا8مة بني هالل سيدي بنو8 

24351 سيدي بنو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  بنو8   بسيدي  االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 3412.

561I

STE CABINET CONSEIL KASBAH

 CABINET CONSEIL
 JURIDIQUE FISCALE

MAROC CCJFM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE CABINET CONSEIL

KASBAH

 N°218 RUE ERRISSANI

 HAY OUED EDDAHAB

 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC

 CABINET CONSEIL JURIDIQUE

FISCALE MAROC CCJFM شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي مكت3 8قم 

5 عم 8ة االطل�سي ا1 ب ب دك لة - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113129
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 13 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 CABINET CONSEIL JURIDIQUE

.FISCALE MAROC CCJFM

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

.COMPTABLE

مكت3   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ب ب دك لة  عم 8ة االطل�سي ا1   5 8قم 

- 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

11.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد 8ضوان ايت ادا8 :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : السيد 8ضوان ايت ادا8   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8ضوان ايت ادا8 عنوانه)ا( 

 45111   211 حي وادي الده3 8قم 

و8زازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد 8ضوان ايت ادا8 عنوانه)ا( 

 45111   211 حي وادي الده3 8قم 

و8زازات املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112477.

569I

WAY CONSEIL

 RHAMNA GENERALE DE
MECANIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
 RHAMNA GENERALE DE
MECANIQUE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 341 
الحي الصن عي سيدي بوعثم ن ابن 

 رير - 43151 ابن  رير املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2243
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 RHAMNA GENERALE DE

.MECANIQUE
-الصي نة   : غرض الشركة بإيج ز 

الصن عية
- لح م

-الخراط.
عنوان املقر اال تم عي : 8قم 341 
الحي الصن عي سيدي بوعثم ن ابن 

 رير - 43151 ابن  رير املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 331   : الزبيري  الحسين  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
341 حصة    : السيد محمد أقلي 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد عبد الرحم ن ق �سي :  331 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسين الزبيري عنوانه)ا( 

 45111 املح ميد   66 8قم   2 حمزة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  أقلي  محمد  السيد 

294 طريق أسفي   تجزيئة املس 8 8قم 

41111 مراكش املغرب.

ق �سي  الرحم ن  عبد  السيد 

 214 8قم   E  2 املسيرة  عنوانه)ا( 

45111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  أقلي  محمد  السيد 

294 طريق أسفي   تجزيئة املس 8 8قم 

41111 مراكش املغرب

ق �سي  الرحم ن  عبد  السيد 

 214 8قم   E  2 املسيرة  عنوانه)ا( 

45111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 41.

571I

FICASUD

ALCONI MAROC
إعالن متعدد القرا8ات

FICASUD

 116AVENUE MED V IMMO

 ARRIBE 1ER ETAGE N 11

 GUELIZ ، 40000، marrakech

maroc

ALCONI MAROC »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: ب ب ايالن 

د8ب مج ط 8قم 141 - 41111 

مراكش املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.51339

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 31 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
 RIVARD NICOLAS السيد  ادم ج  
MATHIEU كمسير  ديد مع السيد 
االمض ء  مع   KHALID LAHRACH

املشترك بينهم 
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 14: الذي ينص على م يلي: 
 NICOLAS MATHIEU تعيين السيد
 KHALID كمسير مع السيد RIVARD

LAHRACH
على  ينص  الذي   :15 8قم  بند 
السيد  بين  املشترك  االمض ء  م يلي: 
و   NICOLAS MATHIEU RIVARD

 LAHRACH KHALID السيد
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   19 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112429.

571I

SOFICODEX

 MOUVEMENT
MAINTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، د8ب عمر ، 21132، الدا8 
البيض ء املغرب

 MOUVEMENT MAINTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش 8ع 
الز8قطوني الط بق الث لث، املكت3 

8قم 11 - 21111 الدا8البيض ء 
املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.322637
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   14 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
به   احمد  )ة(  السيد  تفويت 
حصة ا تم عية من أصل   612,75
1.231 حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد 

الق د8 حيدا بت 8يخ 14 فبراير 2121.
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به   العرابي  )ة(  السيد  تفويت 

حصة ا تم عية من أصل   625,25

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.263

فبراير   14 بت 8يخ  ابد8ا8  الحسين 

.2121

به   العرابي  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   12,51

1.263 حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد 

الق د8 حيدا بت 8يخ 14 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733132.

572I

MOHAMED SAFRIOUI

VOLUMEN
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MOHAMED SAFRIOUI

 GHANDI MALL BD GHANDI

 IMM 9 4EME ETAGE ، 20200،

CASABLANCA MAROC

VOLUMEN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 131 ش 8ع 

أنف  الط بق 6 شقة 16  - 21211 

الدا8 البيض ء  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451229

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VOLUMEN

غرض الشركة بإيج ز : الخدم ت 
 ، في مج الت التراث واملواد الثق فية 
وال سيم  8قمنة ونشرو تمثيله  الرقمي 

وكذلك تحليل وخبرة هذه البي ن ت .
عنوان املقر اال تم عي : 131 ش 8ع 
 21211  -   16 شقة   6 أنف  الط بق 

الدا8 البيض ء  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
الشركة volumen :  500 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(   volumen الشركة 
 batiment C EPFL Innovation

Park 1015 لوزان  سويسرا.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  القرفي  ليلى  السيدة 

ب 8ن 3111 ب 8ن سويسرا
 - بت 8يخ  تم اإليداع الق نوني ب-  

تحت 8قم -.
573I

ZANON TRANS

ZANON TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

ZANON TRANS
مجمع الحسني 3 نر س1 الط بق 2 

8قم 31 ، 91111، طنجة املغرب
zanon trans  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي مجمع 
الحسني 3 نر س1 الط بق 2 8قم 

31 - 91111 طنجة املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.91163

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم تعيين   2121 19 فبراير  املؤ8خ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

كحيالت يونس كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1715.

574I

مكت3 املح سبة

 BOUCHERDAN TRAVAUX
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

مكت3 املح سبة
ش 8ع  ون كينيدي عم 8ة أعراب 
الط بق األول 8قم ب4 ، 35111، 

ت زة املغرب
 BOUCHERDAN TRAVAUX SARL
AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

الحسني 8قم 113 ت زة - 35111 ت زة 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
5295

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 BOUCHERDAN TRAVAUX SARL

.AU
أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة أو البن ء.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
35111 ت زة   - 113 ت زة  الحسني 8قم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 91.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 
د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ف تن  العب د  السيدة 
ش 8ع زيري بن عطية عم 8ة شطو 8قم 

11 ت زة 35111 ت زة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ف تن  العب د  السيدة 
ش 8ع زيري بن عطية عم 8ة شطو 8قم 

11 ت زة 35111 ت زة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  بت زة   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 157/2121.

575I

cabinet jdaini

 LOCATION DOUDI-SOSO
CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

cabinet jdaini
 32BD BIR ANZARANE 1 ETAGE
 HAY EL HASSANI BERKANE ،

63300، berkane maroc
 LOCATION DOUDI-SOSO CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة بني 

منقوش 8قم 34 حي الداخلة برك ن - 
63311 برك ن املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
7179

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
.LOCATION DOUDI-SOSO CAR

*كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
السي 8ات بدون س ئق.

زنقة بني   : عنوان املقر اال تم عي 
منقوش 8قم 34 حي الداخلة برك ن - 

63311 برك ن املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيدة دني  لحدودي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيدة دني  لحدودي  
171 بلوك د حي املجد برك ن 63311 

برك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  لحدودي   دني   السيد 
171 بلوك د حي املجد برك ن 63311 

برك ن املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 125/2121.
576I

GLOBE FIDUCIAIRE

AGRIBEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBE FIDUCIAIRE
14  ش 8ع الز8قطوني الط بق 9 8قم 
11 ، 21111، الدا8 البيض ء املغرب
AGRIBEC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 7 زنقة 

احمد التوكي الط بق الث ني الدا8 
البيض ء  - 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451791

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGRIBEC
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الكهرب ئية  املعدات  وتصدير 

والفالحية.
 7 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
زنقة احمد التوكي الط بق الث ني الدا8 
البيض ء  الدا8   21111  - البيض ء  

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 341   : السيد  اكرا8ي نو8 الدين 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 331   : مصطفى  اكرا8ي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 331   : السيد اكرا8ي عبد الحق 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الدين  نو8  اكرا8ي  السيد  
تجزئة  سوسة  زنقة   27 عنوانه)ا( 
برشيد   26212 برشيد   1 نعيمة 

املغرب.
الحق  عبد  اكرا8ي  السيد 
7 زنقة وادي الخير ط بق1  عنوانه)ا( 
تجزئة بو8ح ل برشيد 26212 برشيد 

املغرب.
السيد اكرا8ي مصطفى عنوانه)ا( 
الث ني  الط بق  بو8ح ل  تجزئة   63

برشيد 26212 برشيد املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نو8  اكرا8ي  السيد  
تجزئة  سوسة  زنقة   27 عنوانه)ا( 
برشيد   26212 برشيد   1 نعيمة 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732163.
577I

WAY CONSEIL

STE LHAM TRAVAUX
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
STE LHAM TRAVAUX شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 أسلدا 
قي دة أسني الحوز - 42152 مراكش 

املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.17319

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 ين ير   21 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
»911.111 د8هم« أي من »111.111 
عن  د8هم«   1.111.111« إلى  د8هم« 
طريق :  8فع القيمة اإلسمية لألسهم 

املو ودة.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112611.
571I

WAY CONSEIL

BT-GeneTRAcom
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

WAY CONSEIL
 N 823 MASSIRA 1 -A ، 40000،

MARRAKECH MAROC
BT-GeneTRAcom شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

السع دة ازيكي 8قم 12 اسكجو8 - 
41161 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113211

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

BT-  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GeneTRAcom

غرض الشركة بإيج ز : - التج 8ة

- أعم ل متنوعة في التركي3 

لحم م ت  صف ئح  تصدير   -

السب حة ، ومضخ ت التسخين.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - اسكجو8   12 8قم  ازيكي  السع دة 

41161 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيدة ابتس م سف ح  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ابتس م سف ح  عنوانه)ا( 

 12 8قم  ازيكي  السع دة  تجزئة 

اسكجو8 41161 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ابتس م سف ح عنوانه)ا( 

 12 8قم  ازيكي  السع دة  تجزئة 

اسكجو8 41161 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112741.

579I
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CABINET ECAF

KAVITEC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

CABINET ECAF

حي السالم بلوك 14 8قم 14 سيدي 

سليم ن ، 14211، سيدي سليم ن 

املغرب

KAVITEC  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

12 الرقم 12 حي الغم 8يين سيدي 

سليم ن - 14211 سيدي سليم ن 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1991

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2119 م 18   21 املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

السرغيني  كريمة  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 11 

شتنبر 2119 تحت 8قم 222/2119.

511I

El BACHTIRI MOHAMMED

 NOUR ANSARI TRAVAUX

DIVERS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

El BACHTIRI MOHAMMED

 rue laalouj lakbira seffah fes 21

، 30000، Fes Maroc

 NOUR ANSARI TRAVAUX

DIVERS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 26 

الط بق االول زنقة 4 حي الوف ق 

ب لخي ط ف 1 - 31111 ف 1  

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

61915

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NOUR :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. ANSARI TRAVAUX DIVERS

أعم ل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

مختلفة

-التج 8ة.

 26 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

الوف ق  حي   4 زنقة  االول  الط بق 

ف 1    31111  - ف 1  ب لخي ط 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد االنص 8ي هش م  :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد االنص 8ي هش م  عنوانه)ا(  
26  حي الوف ق ب لخي ط  4 8قم  زنقة 

ف 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد االنص 8ي هش م  عنوانه)ا(  
26  حي الوف ق ب لخي ط  4 8قم  زنقة 

ف 1 31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 634/631.

511I

شركة اإلئتم نية الواسطية

O S BADER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

شركة اإلئتم نية الواسطية

13 زنقة انتسرابي 8قم 3 م.ج ، 

51111، مكن 1 املغرب

O S BADER شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

بوزويتينة 8قم 1 طريق مكن 1  - 

51111 الح  3 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49437

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 O S  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BADER

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة

محطة بنزين.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - مكن 1   طريق   1 8قم  بوزويتينة 

51111 الح  3 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد أوحجو اسليم ن 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أوحجو اسليم ن عنوانه)ا( 

طريق مكن 1    1 حي بوزويتينة 8قم 

51111 الح  3 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أوحجو اسليم ن عنوانه)ا( 
طريق مكن 1    1 حي بوزويتينة 8قم 

51111 الح  3 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 921.

512I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

RIO ENTERTAINMENT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt
 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc
Rio Entertainment شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو8 
التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
8يو ش 8ع سيدي عبدالرحم ن عين 
الذئ ب - 21111 إالدا8 البيض ء 

املغرب.
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.95149

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8 حل   2121 ين ير   21 املؤ8خ في 
 Rio شركة ذات املسؤولية املحدودة 
8أسم له   مبلغ    Entertainment
مقره   وعنوان  د8هم   5.111.111
سيدي  ش 8ع  8يو  إق مة  اإل تم عي 
 21111  - عبدالرحم ن عين الذئ ب 
تم   : املغرب نتيجة ل  إالدا8 البيض ء 
الشركة  أنشطة  عن  ميع  التخلي 

ألكثر من 3 سنوات.
إق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عين  عبدالرحم ن  سيدي  ش 8ع  8يو 
البيض ء  إالدا8   21111  - الذئ ب 

املغرب. 
و عين:

السيد)ة( آحمد عبد العزيز  الج 8 
هللا و عنوانه)ا( إق مة 8يو ش 8ع سيدي 
 21111 الذئ ب  عين  عبدالرحم ن 
)ة(  املغرب كمصفي  البيض ء  إالدا8 

للشركة.
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وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
إق مة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
عين  عبدالرحم ن  سيدي  ش 8ع  8يو 

الذئ ب إالدا8 البيض ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732757.
513I

CABINET EL-KHOUMSSI

VIVIENDA BELLO
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL-KHOUMSSI
8قم 19 الط بق 6 عم 8ة 33 ش 8ع 
عبدالكريم الخط بي ، 31111، 

ف 1 املغرب
VIVIENDA BELLO شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 عزاب  

ز8داب  - 31111 صفرو املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2753

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.VIVIENDA BELLO
االنع ش   : غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي.
عنوان املقر اال تم عي : دوا8 عزاب  

ز8داب  - 31111 صفرو املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ع دل  سليم ن  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ع دل  سليم ن  السيد 
املنزل  طريق  زين3  تجزئة   114 8قم 

31111 صفرو املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ع دل  سليم ن  السيد 
املنزل  طريق  زين3  تجزئة   114 8قم 

31111 صفرو املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت 8قم -.

514I

LB COMPTA

GALAXY VOYAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

LB COMPTA

 RESIDENCE BASMA 1 IMM

 27 N 2 AIN SBAA ، 20300،

CASABLANCA MAROC

GALAXY VOYAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 14 ش 8ع 

ب 8يس الط بق1 8قم4 الدا8 البيض ء 

- 21311 الدا8 البيض ء املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.331131

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2117 فبراير   17 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

املير   الط هر  )ة(   السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   1.111

)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111

فبراير   17 بت 8يخ  زكزوتي  سفي ن 

.2117

سوهير  خ لد  )ة(  السيد  تفويت 

أصل  من  ا تم عية  حصة   1.111

)ة(   السيد  لف ئدة   حصة   1.111

خ لد  فت 1 بت 8يخ 17 فبراير 2117.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

نونبر 2111 تحت 8قم 611111.

515I

sofoget

GESPROM

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

GESPROM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي القنيطرة 

37 زنقة محمد القري إق مة شيم ء 

مكت3 8قم 2 - 14111 القنيطرة 

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41695

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

املؤ8خ في 21 ين ير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

القري  محمد  زنقة   37 »القنيطرة 

 14111  - 2 إق مة شيم ء مكت3 8قم 

»القنيطرة  إلى  املغرب«  القنيطرة 

ش 8ع  و  عبدالحفيظ  موالي  زنقة 

 14111  - موالي عبد العزيز عم 8ة أ 

القنيطرة  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 74419.

516I

ficogedek sarl au

SHAZ TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au
 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes
maroc

SHAZ TRANS شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 31 
مكر8 زنقة 1 حي االم ن مكن 1 - 

51151 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
49549

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SHAZ  : اإلقتض ء بمختصر تسميته  

.TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االشخ ص لحس ب الغير.
 31 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
 - مكن 1  االم ن  حي   1 زنقة  مكر8 

51151 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : السيد زاهير املنصو8ي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد زاهير املنصو8ي عنوانه)ا( 
13 املخت 8 السو�سي مر  ن  15 زنقة 

16 51151 مكن 1 املغرب.
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد زاهير املنصو8ي عنوانه)ا( 

13 املخت 8 السو�سي مر  ن  15 زنقة 

16 51151 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1116.

517I

CAP MONDIAL COMPTA

CHKAM-74 TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CAP MONDIAL COMPTA

 RUE AKOUB MANSOUR 1ER 2

 ETAGA N1 ، 90000، TANGER

MAROC

CHKAM-74 TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 2 ش 8ع 

يعقوب منصو8 ، الط بق األول 8قم 

1. - 91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114511

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CHKAM-74 TRANS

 Transport : غرض الشركة بإيج ز

 national et international routier

.des marchandises

ش 8ع   2  : عنوان املقر اال تم عي 

الط بق األول 8قم   ، يعقوب منصو8 

1. - 91111 طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : السيد اسم عيل الغ فقي 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

 111  : السيد اسم عيل الغ فقي   

بقيمة 1.111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغ فقي  اسم عيل  السيد 

عنوانه)ا( ش 8ع الحسن االول عم 8ة 

 91111  14 8قم  بينطو  ب طيو   16

طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغ فقي  اسم عيل  السيد 

عنوانه)ا( ش 8ع الحسن االول عم 8ة 

 91111  14 8قم  بينطو  ب طيو   16

طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231115.

511I

ficogedek sarl au

 TAFILALET COMBAT SARL
AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ficogedek sarl au

 N° 30 Bis, Rue 8, Hay EL Amane,

 MEKNES. ، 50050، meknes

maroc

 TAFILALET COMBAT SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 31 

مكر8 زنقة 1 حي االم ن مكن 1 - 

51151 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49535

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TAFILALET COMBAT SARL AU

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة، التصدير واالستيراد، وسيط.

 31 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 - مكن 1  االم ن  حي   1 زنقة  مكر8 

51151 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد الحسن الق سمي :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحسن الق سمي عنوانه)ا( 

 1 املنصو8   4 شقة   22 الف  عم 8ة 

51151 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحسن الق سمي عنوانه)ا( 

 1 املنصو8   4 شقة   22 الف  عم 8ة 

51151 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1171.

519I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

ISMAFAS CONSTRUCTION
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
8قم 1 الط بق 5 الشقة 9 اق مة 

الحرية ش 8ع فلسطين ، 31111، 

ف 1 املغرب

 ISMAFAS CONSTRUCTION

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي القطعة 
8قم 12 تجزئة  السالم طريق صفرو 

- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ISMAFAS CONSTRUCTION

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة و التج 8ة.

القطعة   : عنوان املقر اال تم عي 
12 تجزئة  السالم طريق صفرو  8قم 

- 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد فسيمة اسم عيل :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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اسم عيل  فسيمة  السيد 
االيدا8ي   الحي  وليلي  زنقة  عنوانه)ا( 

31111 ميسو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

اسم عيل  فسيمة  السيد 
االيدا8ي   الحي  وليلي  زنقة  عنوانه)ا( 

31111 ميسو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 139.

591I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ILYASS ELMOSSAOUI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,ش 8ع  بل هبري ,امزو8ن ، 

32251، الحسيمة املغرب

 ILYASS ELMOSSAOUI CAR

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

فلسطين ،8قم 16 عم 8ة ب 3 

،تو8يزمو الحسيمة  - 32111 

الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2993

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ILYASS :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.ELMOSSAOUI CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات دون س ئق.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 3 ب  عم 8ة   16 ،8قم  فلسطين 

 32111  - الحسيمة   ،تو8يزمو 

الحسيمة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد املس وي الي 1  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املس وي الي 1  عنوانه)ا( 
زنقة األطلس 8قم 41 امزو8ن  32251 

الحسيمة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
نجوى  الوعزيزي  السيدة 
امزو8ن  اسن دة  زنقة  عنوانه)ا( 

32251 الحسيمة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 241.

591I

STE FIACCOF 

ANTICO PINETA CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

ANTICO PINETA CAR شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي محل 8قم 

7 ش 8ع لش مية تجزئة املدائن2 - 

31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62241

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   22

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ANTICO PINETA CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.

عنوان املقر اال تم عي : محل 8قم 

 - املدائن2  تجزئة  ش 8ع لش مية   7

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

حصة   111   : السيد علي فوا1 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 211   : السيد املهدي بنسليم ن 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فوا1  علي  السيد 

ايط لي  11 8وم  ايط لي .

بنسليم ن  املهدي  السيد 

 311 8قم  الكرامة  ش 8ع  عنوانه)ا( 

الزهو8 1 31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة ع ئشة فوا1 عنوانه)ا( 

حي محمد بلخضر زنقة البطريق 8قم 

25  31111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 176.

592I

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

أبــتـيــــلـيــــــك 
  ش.ذ.م.م.

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

ALEXANDRIS COMPTA - SARL

 BD DE LA LIBERTE IMMEUBLE

 LIBERTE N° 97 - CASABLANCA

 20.000 ----، 20، CASABLANCA

MAROC

أبــتـيــــلـيــــــك  -  ش.ذ.م.م.  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 11  شــ 8ع 

الحــريـــة  الطــ بـــق  الثـــ لـــث  شقـــة 8قـــم 

5  -- 21121  البيضــ ء  املــغــــرب  

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451.997

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

أبــتـيــــلـيــــــك  -  ش.ذ.م.م. .

غرض الشركة بإيج ز : املتـــــ  ــــرة .

عنوان املقر اال تم عي : 11  شــ 8ع 

الحــريـــة  الطــ بـــق  الثـــ لـــث  شقـــة 8قـــم 

5  -- 21121  البيضــ ء  املــغــــرب  .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عبـد الحميـــد بـــرادة  :  341 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد كــــريــــم  بـــــــرادة  :  331 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 331   : بــــــــرادة    السيدة هــــــدى  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   376(

بـــرادة   الحميـــد  عبـد  السيد 

 1111 كلم  مكـة  طـريـق  عنوانه)ا( 

 21151   12 كـليـفـو8نيـ   بـــرادة  فيــال 

البيضــ ء   املــغــــرب .

عنوانه)ا(  بـــــــرادة   السيد كــــريــــم  
16 زنقـة تيـزيـنتيشـكـــ  الحقـل الطـويـــل 

حـي الهنـــ ء 21191 البيضــ ء  املــغــــرب 

بــــــــرادة  عنوانه)ا(  السيدة هــــــدى  
زاويــة محج أ  زنقـة ف  الحـي الصنــ عـــي  

21591 البيضــ ء  املــغــــرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

بـــرادة   الحميـــد  عبـد  السيد 

 1111 كلم  مكـة  طـريـق  عنوانه)ا( 

  21151   12 كـليـفـو8نيـ   بـــرادة  فيــال 

البيضــ ء    املــغــــرب 

عنوانه)ا(  بـــــــرادة   السيد كــــريــــم  
16 زنقـة تيـزيـنتيشـكـــ  الحقـل الطـويـــل 

حـي الهنـــ ء 21191 البيضــ ء    املــغــــرب 

بــــــــرادة  عنوانه)ا(  السيدة هــــــدى  
زاويــة محج أ  زنقـة ف  الحـي الصنــ عـــي  

21591 البيضــ ء     املــغــــرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733.154.

593I

STE FIACCOF 

STE ROEYA CONSTRAV
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE ROEYA CONSTRAV شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 والد 

الطي3 العلي   والد الطي3 - 31111 

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62231

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ROEYA CONSTRAV

: اشغ ل و   غرض الشركة بإيج ز 

صي نة  االق م ت

اشغ ل مختلفة

االستراد و التصدير .

: دوا8 والد  عنوان املقر اال تم عي 

 31111  - الطي3 العلي   والد الطي3 

ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 611   : السيد عبد العزيز مخ في 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 411   : الوا8ث  يسرى  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

مخ في  العزيز  عبد  السيد 

4 زنقة صيدا  عنوانه)ا( ش 8ع وهران 

الزهو8 1 3111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  الوا8ث  يسرى  السيدة 

حي فم العليق ش 8ع املو8سكيين زنقة 

املضيق   31111   1 بني االخمر 8قم 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

مخ في  العزيز  عبد  السيد 

4 زنقة صيدا  عنوانه)ا( ش 8ع وهران 

الزهو8  31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 171.

594I

STE FIACCOF 

UNIVERS  NAIM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc
UNIVERS  NAIM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 4 21 
تجزئة  العنبرة طريق عين السمن - 

31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62255
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.UNIVERS  NAIM
التج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الع مة
االشغ ل املختلفة

تسويق مواد التنظيف.
8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
عين  طريق  العنبرة  تجزئة    21  4

السمن - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
511 حصة    : السيد  م ل نعيم 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد الحسين نعيم :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  م ل نعيم عنوانه)ا( 8فم 
194 1 1 تجزئة العنبرة  زواغة ف 1 

31111 ف 1 املغرب.

عنوانه)ا(  نعيم  الحسين  السيد 

 31111 تبودة   8ا1  البراطيل  دوا8 

صفرو املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نعيم  الحسين  السيد 

 31111 تبودة   8ا1  البراطيل  دوا8 

صفرو املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 113.

595I

FIGENOUV

ESPACE AGRO TRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

FIGENOUV

ش 8ع النصر عم 8ة 16 شقة 3 ديو8 

السالم ، 51151، مكن 1 املغرب

ESPACE AGRO TRAV شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي ايت 

مسعود 8ا1  يري جحجوح اكو8اي 

- 51111 الح  3 املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41115

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقر8 حل  13 فبراير  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 ESPACE AGRO الوحيد  الشريك 

 111.111 8أسم له   مبلغ    TRAV

د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي ايت 

مسعود 8ا1  يري جحجوح اكو8اي 

نتيجة  املغرب  الح  3   51111  -

عدم تحقيق االهداف املسطرة   : ل 

للشركة.

ايت  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

مسعود 8ا1  يري جحجوح اكو8اي 

- 51111 الح  3 املغرب. 
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و عين:

و  افرسيون  عبدون   السيد)ة( 

واشعي3  حدو  ايت  دوا8  عنوانه)ا( 
8ا1 ا يري جحجوح  51151 اكو8اي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

الحدود  اإلقتض ء  وعند   

املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 

تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 

العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

ايت مسعود 8ا1  يري جحجوح   :

اكو8اي 51111 الح  3 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 323.

596I

Cabinet Abdelaziz Almechatt

A.J Nakhil
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

Cabinet Abdelaziz Almechatt

 avenue Hassan II, 83 ، 20130،

Casablanca Maroc

A.J Nakhil شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 
8يو ش 8ع سيدي عبدالرحم ن عين 

الذئ ب إق مة 8يو ش 8ع سيدي 

عبدالرحم ن عين الذئ ب 21111 

إالدا8 البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.255149

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8 حل   2121 ين ير   21 املؤ8خ في 

 A.J شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 11.111 8أسم له   مبلغ    Nakhil

اإل تم عي  مقره   وعنوان  د8هم 

إق مة 8يو ش 8ع سيدي عبدالرحم ن 

عين الذئ ب إق مة 8يو ش 8ع سيدي 

 21111 الذئ ب  عين  عبدالرحم ن 

تم   : املغرب نتيجة ل  إالدا8 البيض ء 

الشركة  أنشطة  عن  ميع  التخلي 

ألكثر من 3 سنوات.

إق مة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
عبدالرحم ن  سيدي  ش 8ع  8يو 
إالدا8   21111 املغرب  الذئ ب  عين 

البيض ء املغرب. 
و عين:

السيد)ة( أحمد عبد العزيز  الج 8 
هللا و عنوانه)ا( إق مة 8يو ش 8ع سيدي 
 21111 الذئ ب  عين  عبدالرحم ن 
)ة(  املغرب كمصفي  البيض ء  إالدا8 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 
إق مة   : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 
عين  عبدالرحم ن  سيدي  ش 8ع  8يو 

الذئ ب إالدا8 البيض ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731497.
597I

 مح س3 معتمد.مركز اعم ل و توطين 

E-COMPTABILITE SARL

DAR TALMITE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

مح س3 معتمد.مركز اعم ل و 
E-COMPTABILITE SARL توطين

حي مب 8كة .مجموعة 1. 8قم 
5.الط بق 1.القد1 .البرنو�سي. 

الدا8البيض ء ، 21615، 
الدا8البيض ء املغرب

DAR TALMITE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

لكريني. 8قم 19.25.الدا8 البيض ء - 
21531 الدا8 البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.377111
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  17 فبراير  املؤ8خ في 
 DAR شركة ذات املسؤولية املحدودة
 111.111 مبلغ 8أسم له     TALMITE
د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

 - البيض ء  19.25.الدا8  8قم  لكريني. 

الدا8 البيض ء املغرب نتيجة   21531

ل : توقيف النش ط.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 - البيض ء  19.25.الدا8  8قم  لكريني. 

21111 الدا8 البيض ء املغرب. 

و عين:

و  بوعم ل  خ لد   السيد)ة(  
8.35قم  االمل1.زنقة  حي  عنوانه)ا( 

 21611 البيض ء  1.البرنو�سي.الدا8 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيض ء  الدا8 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731491.

591I

 مح س3 معتمد.مركز اعم ل و توطين 

E-COMPTABILITE SARL

DAKHOUCH TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

مح س3 معتمد.مركز اعم ل و 

E-COMPTABILITE SARL توطين

حي مب 8كة .مجموعة 1. 8قم 

5.الط بق 1.القد1 .البرنو�سي. 

الدا8البيض ء ، 21615، 

الدا8البيض ء املغرب

DAKHOUCH TRANS شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 75. ش 8ع 

11 ين ير .الط بق االول.8قم 161.

الدا8 البيض ء - 2161 الدا8 البيض ء 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.246379

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2119 تقر8 حل  16 د نبر  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
 DAKHOUCH الوحيد  الشريك 
 111.111 8أسم له   مبلغ    TRANS
 .75 د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي 
االول.8قم  .الط بق  ين ير   11 ش 8ع 
الدا8   2161  - البيض ء  161.الدا8 
توقيف   : ل  نتيجة  املغرب  البيض ء 

النش ط.
 .75 ب  التصفية  مقر  حدد  و 
االول.8قم  .الط بق  ين ير   11 ش 8ع 
الدا8   21111  - البيض ء  161.الدا8 

البيض ء املغرب. 
و عين:

و  دخوش  سعيد   السيد)ة(  
 21611 عنوانه)ا( مركز حد السوالم 
)ة(  كمصفي  املغرب  البيض ء  الدا8 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 724151.
599I

CABINET EL-KHOUMSSI

NASRI CULT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CABINET EL-KHOUMSSI
8قم 19 الط بق 6 عم 8ة 33 ش 8ع 
عبدالكريم الخط بي ، 31111، 

ف 1 املغرب
NASRI CULT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي فرحة 

 م عة ايت السبع ايموزا8 كند8 - 
31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2675



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3763

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 م 18   14

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 NASRI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.CULT

 (1  : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستغالل الفالحي

2( االشغ ل املتنوعة اوالبن ء.

فرحة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - كند8  ايموزا8  السبع  ايت   م عة 

31111 صفرو املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ن صري عص م  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  عص م  ن صري  السيد 

ايموزا8  السبع  ايت  فرحة  م عة 

كند8 31111 صفرو املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  عص م  ن صري  السيد 

ايموزا8  السبع  ايت  فرحة  م عة 

كند8 31111 صفرو املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بصفرو  بت 8يخ 22 أكتوبر 

2119 تحت 8قم -.

611I

COMPTASAM

SATURNIS-PLANETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

COMPTASAM
11 ش 8ع أبي بكر الرازي إق مة الرازي 

الط بق السفلي ، 91111، طنجة 

املغرب

SATURNIS-PLANETE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي ش 8ع إبن 

تومرت و طهران ط بق األول 8قم 4 - 

91111 طنجة املغرب.

توسيع نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.12991

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2121 فبراير   16 في  املؤ8خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

، غرفة  ، مطعم  • تشغيل املقهى 

الش ي ، ص لة اآليس كريم

االستقب ل   / الطع م  تقديم   •

معدات  واستئج 8  وإدا8ة  وتشغيل 

الحفالت واملق هي واملط عم..

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   26 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1627.

611I

COMPTASAM

SATURNIS-PLANETE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
إض فة تسمية تج 8ية أو شع 8 

COMPTASAM
11 ش 8ع أبي بكر الرازي إق مة الرازي 

الط بق السفلي ، 91111، طنجة 

املغرب

SATURNIS-PLANETE »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: ش 8ع إبن 

تومرت و طهران ط بق األول 8قم 

4 ش 8ع إبن تومرت و طهران ط بق 

األول 8قم 4 91111 طنجة املغرب.

»إض فة تسمية تج 8ية أو شع 8«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.12991

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
تقر8   2121 فبراير   16 في  املؤ8خ 

إض فة شع 8 تج 8ي للشركة وهو:

-Café LA VEDETTE

-SAVEUR GOURMAND

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   26 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1627.

612I

STE FIACCOF 

STE AB WORK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

STE FIACCOF

 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS

 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI

BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE AB WORK شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 72 
زنقة 6 ب ب السيفر عين ه 8ون - 

31111 ف 1 املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.51353

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2119 د نبر   31 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

»911.111 د8هم« أي من »111.111 

عن  د8هم«   1.111.111« إلى  د8هم« 
ديون  مع  مق صة  إ راء    : طريق 

الشركة املحددة املقدا8 و املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 111.

613I

STE FIACCOF 

STE CAFE HAJ LAHSEN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

STE FIACCOF
 RUE IFNI ,RESIDENCE ANASS
 60 ,APPT 6 ,HAY NAJAH,SIDI
BRAHIM ، 30080، fes maroc

STE CAFE HAJ LAHSEN شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي فتح الكرم 
زواغة  - 31111 ف 1 املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.55757
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
وسيم  محمد  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   251
251 حصة لف ئدة  السيد )ة( كريمة 

الس خي بت 8يخ 21 فبراير 2121.
محمد ع طف  )ة(  تفويت السيد 
ا تم عية  حصة   251 اسحيسح 
251 حصة لف ئدة  السيد  من أصل 
فبراير   21 كريمة الس خي بت 8يخ  )ة( 

.2121
علي اسحيسح  )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
511 حصة لف ئدة  السيد )ة( حن ن  

اسحيسح بت 8يخ 21 فبراير 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   27 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 116.

614I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

IMZOUREN PC-PRINT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND
CONSULTING

19,ش 8ع  بل هبري ,امزو8ن ، 
32251، الحسيمة املغرب
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IMZOUREN PC-PRINT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي حي سيدي 
امحند ،امزو8ن  - 32251 الحسيمة 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
2995

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   15
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.IMZOUREN PC-PRINT
غرض الشركة بإيج ز : الطب عة

ب ئع معدات اإلعالمي ت
ت  ر.

عنوان املقر اال تم عي : حي سيدي 
امحند ،امزو8ن  - 32251 الحسيمة 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
أحر�سي  الواحد  عبد  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
أحر�سي  الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 14 ، زنقة الحوزة ، امزو8ن 

32251 الحسيمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
أحر�سي  الواحد  عبد  السيد 
عنوانه)ا( 14 ، زنقة الحوزة ، امزو8ن 

32251 الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 249.
615I

MANAGEMENT AND CONSULTING 

ELBOUSAKSAKI CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 MANAGEMENT AND

CONSULTING

19,ش 8ع  بل هبري ,امزو8ن ، 

32251، الحسيمة املغرب

ELBOUSAKSAKI CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

األول حي بركم 12 ، امزو8ن  - 

32251 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2917

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ELBOUSAKSAKI CAR

كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات دون س ئق.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

األول حي بركم 12 ، امزو8ن  - 32251 

الحسيمة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

البوسقس قي  السالم  السيد عبد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

البوسقس قي  السالم  السيد عبد 
عنوانه)ا( حي ميرادو8 العلوي 32111 

الحسيمة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الفقيه  سعيد  السيد 
 32251 امزو8ن   12 الرابع  حي 

الحسيمة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 24 بت 8يخ  ب لحسيمة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 212.
616I

bemultico  بيمولتيكو

ZAIMI TP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
8قم 116 شقة 8قم 11 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 
مكن 1

ZAIMI TP شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
السفلي في 8قم 34 عم 8ة أو 5 الغرفة 
11 مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
49529

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 ZAIMI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.TP
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

املختلفة او البن ء.
الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 
السفلي في 8قم 34 عم 8ة أو 5 الغرفة 
11 مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

 511 السيد زعيمي عبد السالم :  
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : مصطفى  زعيمي  السيد 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السالم  عبد  زعيمي  السيد 
عنوانه)ا( دوا8 ايت يحيى سبع عيون 
الح  3 51152 سبع عيون املغرب.

السيد زعيمي مصطفى عنوانه)ا(  
 11 الغرفة   5 أو  عم 8ة   34 8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد زعيمي مصطفى عنوانه)ا(  
 11 الغرفة   5 أو  عم 8ة   34 8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1174.

617I

bemultico  بيمولتيكو

MMH DISTRIBUTION 
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

bemultico  بيمولتيكو
8قم 116 شقة 8قم 11 الزيتون 

املعركة -مكن 1 ، 51161، مكن 1 
مكن 1

 MMH DISTRIBUTION شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 14 
8قم 19 تجزئة س 8ة شقة 8قم 11 
مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49521
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MMH  :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.DISTRIBUTION

غرض الشركة بإيج ز : التف وض

االستراد و التصدير.

الط بق   : اال تم عي  املقر  عنوان 

14 8قم 19 تجزئة س 8ة شقة 8قم 11 

مكن 1 - 51111 مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد امللولي حمزة  :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد امللولي مروان :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حمزة   امللولي  السيد 

الزيتون  الب تول  تجزئة   13 8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب.

عنوانه)ا(  مروان  امللولي  السيد 

مكن 1  الزيتون  الح فظية   12 8قم 

51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة   امللولي  السيد 

الزيتون  الب تول  تجزئة   13 8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب

عنوانه)ا(  مروان  امللولي  السيد 

مكن 1  الزيتون  الح فظية   12 8قم 

51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1141.

611I

FUDICAIRE ISMAILI

STE LAGHFIRI SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 8قم 17 السم 8ة ، 

ES-SMARA MAROC ،72111
STE LAGHFIRI SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 HAY EL وعنوان مقره  اإل تم عي
 AOUDA N° 39 ES SEMARA -

72111 السم 8ة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
1195

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2117 نونبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LAGHFIRI SARL AU
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة.
 HAY  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 EL AOUDA N° 39 ES SEMARA -

72111 السم 8ة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
لغفيري  العينين  م ء  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
لغفيري  العينين  م ء  السيد 
عنوانه)ا( حي العودة 8قم 39 السم 8ة 

72111 السم 8ة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

لغفيري  العينين  م ء  السيد 
عنوانه)ا( حي العودة 8قم 39 السم 8ة 

72111 السم 8ة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
29 نونبر  االبتدائية ب لسم 8ة  بت 8يخ 

2117 تحت 8قم 114/2117.
619I

SPT MAROC

CDC LOGISTIC
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CDC LOGISTIC
145 ش 8ع محمد الخ مس الط بق 
 Tanger ،91111 ، 21 الرابع شقة

Maroc
CDC LOGISTIC شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 47 
قيس 8ية مفت ح الخير ش 8ع ولي 

العهد طنجة - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

114517
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 CDC  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LOGISTIC
التد8ي3   : غرض الشركة بإيج ز 
للشرك ت  والخدم ت  والدعم 

واألفراد.
 47 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
قيس 8ية مفت ح الخير ش 8ع ولي العهد 

طنجة - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد خ لد بودبوز :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد بد8 بن ي سين :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بودبوز  خ لد  السيد 
8قم   1 ط   7 مجمع املستقبل عم 8ة 
1165 طنجة 91111 طنجة املغرب.

عنوانه)ا(  ي سين  بن  بد8  السيد 
العرف ن 2 مجموعة 29 عم 8ة 3 8قم 

62 طنجة 91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  بودبوز  خ لد  السيد 
8قم   1 ط   7 مجمع املستقبل عم 8ة 

1165 طنجة 91111 طنجة املغرب
عنوانه)ا(  ي سين  بن  بد8  السيد 
العرف ن 2 مجموعة 29 عم 8ة 3 8قم 

62 طنجة 91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231931.

611I

CABINET FUDICIAIRE OUADOUD AHMED

GRADIA TRANSPORT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET FUDICIAIRE
OUADOUD AHMED

 N° 214 LOT AIN AGHBAL
 AHADAF ، 53100، AZROU

MAROC
GRADIA TRANSPORT شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 214 

تجزئة عين اغب ل احداف از8و - 
53111 از8و املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
1255
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في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 د نبر   31

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GRADIA TRANSPORT

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع

اشغ ل مختلفة او البن ء

 214  : اال تم عي  املقر  .عنوان 

 - از8و  احداف  اغب ل  عين  تجزئة 

53111 از8و املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد يونس شتوي :  111 حصة 

بقيمة 511 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  شتوي  يونس  السيد 

احداف  الصنوبر  تجزئة   256 8قم 

از8و 53111 از8و املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  شتوي  يونس  السيد 

احداف  الصنوبر  تجزئة   256 8قم 

از8و 53111 از8و املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   29 بت 8يخ  ب ز8و   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 21.

611I

SIMPLCOMPT CONSULTING  

WUDU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SIMPLCOMPT CONSULTING

 APPT N°2 IMM 12 RESIDENCE

 SINE AV.ALLAL EL FASSI ،

40000، MARRAKECH MAROC

WUDU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 الح ج 

العربي 8قم 216 السويهلة سع دة 

مراكش - 41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

112191

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WUDU

إنت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتسويق االت النظ فة.

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 

السويهلة   216 8قم  العربي  الح ج 

مراكش   41111  - مراكش  سع دة 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : خ لد  بود8ا8ي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  خ لد  بود8ا8ي  السيد 
دوا8 الح ج العربي 8قم 216 السويهلة 
مراكش   41111 مراكش  سع دة 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  خ لد  بود8ا8ي  السيد 
دوا8 الح ج العربي 8قم 216 السويهلة 
مراكش   41111 مراكش  سع دة 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112451.
612I

Gescompte

 STE SAPHIR PRODUCTION
SARL A.U

إعالن متعدد القرا8ات

Gescompte
  bd Zerktouni 9 me étage 265

 n°92 casablanca ، 20050،
Casablanca Maroc

 STE: SAPHIR PRODUCTION
SARL A.U »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة ذات الشريك الوحيد«
وعنوان مقره  اال تم عي: 12، زنقة 
صبري بو معة الط بق 1 شقة 8قم 

6 الدا8 البيض ء - 21151 الدا8 
البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.293635
بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 17 فبراير 2121
تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
قر8 الشريك الوحيد في  معه الع م 
 111.111 برفع 8أسم ل الشركة من 
ألف د8هم   311.111 ألف د8هم إلى 

بزي دة 211.111  ألف د8هم
قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي:  
8أسم ل  8فع  في  التعديل  هذا  بعد 
الحصص  توزيع  أصبح  الشركة 
ك آلتي السيد محمد بن ملعيزي يمتلك 

311.111 ألف د8هم.

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
تعديل الق نون األس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 
النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 6: الذي ينص على م يلي: 
قر8 الشريك الوحيد في  معه الع م 
 111.111 برفع 8أسم ل الشركة من 
ألف د8هم   311.111 ألف د8هم إلى 

بزي دة 211.111  ألف د8هم
بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي: 
8أسم ل  8فع  في  التعديل  هذا  بعد 
الحصص  توزيع  أصبح  الشركة 
ك آلتي السيد محمد بن ملعيزي يمتلك 

311.111 ألف د8هم
بند 8قم 29: الذي ينص على م يلي: 

تعديل القنون األس �سي للشركة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732945.
613I

FIDU ALIMTYAZ

 STE VOYAGE NAJEM FES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 
FES MAROC ،31111 ،

 STE VOYAGE NAJEM FES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 25 
زنقة 1 حي بنيس عين ه 8ون  - 

31111 ف 1 املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.42637

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 ين ير   15 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( محمد غمراوي 
أصل  من  ا تم عية  حصة   495
991 حصة لف ئدة  السيد )ة( محمد  
بت 8يخ  الكند8ي  االد8ي�سي  الشريف 

15 ين ير 2121.
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تفويت السيد )ة( نعيمة  الحموني 

495 حصة ا تم عية من أصل 991 

محمد   )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

بت 8يخ  الكند8ي  االد8ي�سي  الشريف 

15 ين ير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

م 18   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 193.

614I

MARCHICA CONSEIL

BAYAKO DISTRIBUTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MARCHICA CONSEIL

44 ، ش 8ع طوكيو، الط بق 1، شقة 
1، الن ظو8. ، 62111، الن ظو8 

املغرب

BAYAKO DISTRIBUTION شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 افرا 

، بني بويفرو8، الن ظو8. - 62672 

الن ظو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19725

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BAYAKO DISTRIBUTION

1.نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للحس ب  الطرق  عبر  البض ئع 

الخ ص.

 ( البض ئع  توزيع  و  استيراد   .2

القهوة التوابل و الحبوب......(.

: دوا8 افرا  عنوان املقر اال تم عي 

 62672  - الن ظو8.  بويفرو8،  بني   ،

الن ظو8 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

  : البشيري  الحكيم  عبد  السيد 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
 511   : بوح  3  اليزيد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
البشيري  الحكيم  عبد  السيد 
بويفرو8،  بني   ، افرا  دوا8  عنوانه)ا( 

الن ظو8. 62672 الن ظو8 املغرب.
السيد اليزيد بوح  3 عنوانه)ا( 
النخيل،   حي   ،  35 عم 8ة   ،  5 شقة 

زواغة،  ف 1 31121 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
البشيري  الحكيم  عبد  السيد 
بويفرو8،  بني   ، افرا  دوا8  عنوانه)ا( 

الن ظو8. 62672 الن ظو8 املغرب
السيد اليزيد بوح  3 عنوانه)ا( 
النخيل،   حي   ،  35 عم 8ة   ،  5 شقة 

زواغة،  ف 1 31121 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 26 فبراير 

2121 تحت 8قم 271.

615I

FIDORO MULTI-SERVICES

KAISI FISH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDORO MULTI-SERVICES
 GR 192 IMM 3 NR 7 DAKHLA ،

73000، DAKHLA MAROC
KAISI FISH شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي املسيرة 

1، عم 8ة نظيقة، زنقة الس 8ك ، 
الداخلة. - 73111 الداخلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

15441

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KAISI  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.FISH

غرض الشركة بإيج ز : التج 8ة في 

البحر،  وفواكه  منتج ت  األسم ك، 

استيراد وتصدير..

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

زنقة  نظيقة،  عم 8ة   ،1 املسيرة 

الداخلة   73111  - الداخلة.  الس 8ك ، 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : مشن ن  ابراهيم  السيد 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

السيد عبد الحي بوالك ديم :  491 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ابراهيم مشن ن عنوانه)ا( 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب.

بوالك ديم  الحي  عبد  السيد 

الداخلة   73111 الداخلة  عنوانه)ا( 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ابراهيم مشن ن عنوانه)ا( 

الداخلة 73111 الداخلة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  االبتدائية بوادي الذه3  

م 18 2121 تحت 8قم 216.

616I

fiduciaire la koutoubia

شركة رياض 3)
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

fiduciaire la koutoubia

 RUE HASSAN BEN M›BAREK

 GUELIZ n 34- Marrakech ،

40000، MARRAKECH MAROC

شركة 8ي ض 13 شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 215 املس 8 

2 طريق اسفي مكت3 8قم ب 4 - 

4111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113217

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 يونيو   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

شركة   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 
8ي ض 13.

دا8   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الضي فة مطعم تقليدي حم م تركي.

 215  : اال تم عي  املقر  عنوان 

2 طريق اسفي مكت3 8قم ب  املس 8 

4 - 4111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 11   : السيد كو8طوا 8والن برينو 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد ب 8بيري ا8م ن انطوان :  21 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

برينو  8والن  كو8طوا  السيد 

عنوانه)ا( 215 املس 8 2 طريق اسفي  
8قمم4 41111 مراكش املغرب.
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انطوان  ا8م ن  ب 8بيري  السيد 

عنوانه)ا( فرنس  41111 فترل فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

برينو  8والن  كو8طوا  السيد 

عنوانه)ا( 215 املس 8 2 طريق اسفي  

8قمم4 41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112746.

617I

FIDU ALIMTYAZ

 STE DIAMANT EXPERT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 

FES MAROC ،31111 ،

 STE DIAMANT EXPERT SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 41 

زنقة حسيمة اق مة بن زاكو8 الط بق 

2 الشقة 3 االطلس  - 31111 ف 1 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.51399

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم تعيين   2121 13 فبراير  املؤ8خ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( كينجي 

وانطيط يويو  كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 747.

611I

SOFICODEX

SAFA FOOD
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، د8ب عمر ، 21132، الدا8 

البيض ء املغرب

SAFA FOOD شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 

اال8�سي، تجزئة نبيلة مخلوف 2 

الرقم 141، الد8وة - 2151 برشيد 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.11515

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2121 تقر8 حل  11 فبراير  املؤ8خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

8أسم له   مبلغ    SAFA FOOD

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

تجزئة  اال8�سي،  الط بق  اإل تم عي 

الد8وة   ،141 الرقم   2 نبيلة مخلوف 

- 2151 برشيد املغرب نتيجة ل :  قلة 

الزب ئن، املن فسة.

و حدد مقر التصفية ب الط بق 

 2 مخلوف  نبيلة  تجزئة  اال8�سي، 

برشيد   2151  - الد8وة   ،141 الرقم 

املغرب. 

و عين:

و  موم ن  حسن   السيد)ة( 

سيدي  لين   تجزئة   119 عنوانه)ا( 

الدا8البيض ء   21511 معروف  

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

املخ برة و محل تبليغ العقود و الوث ئق 

119 تجزئة لين    : املتعلقة ب لتصفية 

سيدي معروف -الدا8البيض ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  االبتدائية ببرشيد  

2121 تحت 8قم 175.

619I

fidact

HAIMOGHARB
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تغيير نش ط الشركة

fidact
8قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سلم ن املغرب
HAIMOGHARB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي دوا8 زي ينة 
أوالد احميد بومعيز - 14211 سيدي 

سليم ن املغرب.
تغيير نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   2121 فبراير   13 املؤ8خ في 
و  االستراد   -« من  الشركة  نش ط 

التصدير 
- بيع مواد البن ء

- األشع ل املختلفة  
 ( املختلفة  األشع ل   -  « إلى   «

النش ط الرئي�سي للشركة(
-  بيع مواد البن ء

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 14 

م 18 2121 تحت 8قم 31/2121.
621I

FIDEXIA 

AL MASRY GROUP
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDEXIA
 ETUDES - GESTION - CONSEIL
 Angle Rue Mozart Et Boulevard

 d’Anfa  Résidence Le Petit
 Paradis 7éme Etage Casablanca،

20100، Casablanca Maroc
AL MASRY GROUP شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

املسيرة زنقة  6 أكتوبر 8قم 3 الط بق 
3 الدا8 البيض ء  - 

21111 الدا8 البيض ء  املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

459143

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AL  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.MASRY GROUP

 - تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

استيراد وتصدير

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  .عنوان 

املسيرة زنقة  6 أكتوبر 8قم 3 الط بق 

الدا8   21111  - البيض ء   الدا8   3

البيض ء  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد نشوان بيومي :  611 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد عم د محمد علي عبدهللا  

411 حصة بقيمة    : الحلحلي  ع مر  

111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بيومي  نشوان  السيد 

9 ش 8ع عبدالحميد 8مض ن املع دي   

21111 الق هرة مصر.

السيد عم د محمد علي عبدهللا  

ش 8ع   5 عنوانه)ا(  الحلحلي  ع مر  

عبدالحميد 8مض ن املع دي   21111 

الق هرة مصر.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد عم د محمد علي عبدهللا  

ش 8ع   9 عنوانه)ا(  الحلحلي  ع مر  

عبدالحميد 8مض ن املع دي   21111 

الق هرة مصر.
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عنوانه)ا(  بيومي  نشوان  السيد 
9 ش 8ع عبدالحميد 8مض ن املع دي   

21111 الق هرة مصر
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733216.

621I

SAVOIR EXPERT

NAJEM KACHAOU CAR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT
 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA
 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC
NAJEM KACHAOU CAR شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي الخب يز  

- 31111 املنزل املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2713
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NAJEM KACHAOU CAR
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات بدون س ئق.
حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الخب يز  - 31111 املنزل املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : اسم عيل  ن  م  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد قش و محمد :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ن  م اسم عيل عنوانه)ا( 
صفرو   31111 دوا8 الش دكة عزابة 

املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  قش و  السيد 
  9 8قم   1 حي مسن نة الو8دة قطعة 

91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مونية  ن  م  السيدة 
مس ي  ي سمينة  تجزئة   312 8قم 

31111 صفرو املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت 8قم 53.

622I

expert comptable

WALL STREET EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

إنش ء فرع ت بع للشركة

expert comptable

nador ، 62000، nador maroc

 WALL STREET EXCHANGE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

لعرا�سي - زنقة 51 - 8قم 39  - 

62111 الن ظو8 املغرب.

إنش ء فرع ت بع للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.19723

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 24 فبراير 2121 تقر8 إنش ء 

فرع  ت بع للشركة  تحت التسمية - و 

الك ئن ب لعنوان ش 8ع الحسن الث ني 
- 8قم 411 - العروي و ش 8ع الس قية 
الن ظو8   62111 العروي  الحمراء 

املغرب و املسير من طرف السيد)ة( 

شالل ي سين .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 14 م 18 

2121 تحت 8قم 312.

623I

SOFICODEX

 MOUVEMENT

MANTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، د8ب عمر ، 21132، الدا8 

البيض ء املغرب

  MOUVEMENT MANTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش 8ع 

الز8قطوني الط بق الث لث، املكت3 
8قم 11  - 21111 الدا8البيض ء  

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 14 فبراير  املؤ8خ في 

مسير  ديد للشركة السيد)ة( حيدا  

عبد الق د8  كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733132.

624I

SOFICODEX

 MOUVEMENT

MANTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

SOFICODEX

41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، د8ب عمر ، 21132، الدا8 

البيض ء املغرب

  MOUVEMENT MANTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش 8ع 

الز8قطوني الط بق الث لث، املكت3 
8قم 11 - 21111 الدا8البيض ء 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2121 م 18   15 املؤ8خ في 
مسير  ديد للشركة السيد)ة( ابد8ا8  

الحسين  كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733132.

625I

STE TIB COMPT SARL AU

LaTROIS SERVICE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى ش 8ع املرابطين وزنقة 

البخ 8ي إق مة بغدادي مكت3 8قم 
15 ، 61111، و دة املغرب

LaTROIS SERVICE شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 4 ش 8ع 
محمد الخ مس تجزئة مشيو8 حي 

نك دي - 61111 و دة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34167
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   27
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LaTROIS SERVICE
شركة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

تأ ير مؤسس ت االعم ل.
ش 8ع   4  : عنوان املقر اال تم عي 
حي  مشيو8  تجزئة  الخ مس  محمد 

نك دي - 61111 و دة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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السيد ميموني عبد الغ ني :  211 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

211 حصة    : السيدة زيزي ندى 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 211   : الختير  ميلة   السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : الزهراء  ف طمة  العيني  السيدة 

211 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

 211   : انتص 8  حدية  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الغ ني  عبد  ميموني  السيد 

عنوانه)ا( ش 8ع  م ل الدين االفغ ني 

8قم 11 61111 و دة املغرب.

حي  السيدة زيزي ندى عنوانه)ا( 

 61111 9 2 8قم  الربيع زنقة الصب 8 

و دة املغرب.

عنوانه)ا(  السيدة الختير  ميلة  

غ بة  زنقة  املنصو8  يعقوب  ش 8ع 

و دة   61111  27 8قم  معمو8ة 

املغرب.

الزهراء  ف طمة  العيني  السيدة 

السراق  عوينة  طريق  عنوانه)ا( 

 61111  137 الطلح وي 8قم  تجزئة 

و دة املغرب.

عنوانه)ا(  انتص 8  حدية  السيدة 

 12 8قم  الوف ء  ش 8ع  الحكمة  حي 

61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الغ ني  عبد  ميموني  السيد 

عنوانه)ا( ش 8ع  م ل الدين االفغ ني 

8قم 11 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 167.

626I

SOFICODEX

 MOUVEMENT
MANTENANCE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

SOFICODEX
41 زنقة ابن بطوطة الط بق الث ني 

و الث لث ، د8ب عمر ، 21132، الدا8 
البيض ء املغرب

  MOUVEMENT MANTENANCE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 59 ش 8ع 
الز8قطوني الط بق الث لث، املكت3 

8قم 11 - 21111 الدا8البيض ء 
املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2121 م 18   15 املؤ8خ في 
به    السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

العرابي  كمسير آخر
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733132.
627I

fidjuris sarl

RUZGAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidjuris sarl
 BD IBNOU SINA 231
 casablanca، 20200،
CASABLANCA Maroc

RUZGAR شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي - 8قم 59، 
ش 8ع ز8كتوني، 8قم 24، الط بق 1، 
إق مة الزهو8. الدا8 البيض ء 21331 

الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451775

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RUZGAR

 •  : بإيج ز  الشركة  غرض 

الخدم ت املتعلقة ب ألملنيوم والنج 8ة 

الخشبية ؛

منتج ت  وتركي3  وبيع  شراء   •

األلومنيوم والخش3 واالكسسوا8ات.

عنوان املقر اال تم عي : - 8قم 59، 

 ،1 الط بق   ،24 8قم  ش 8ع ز8كتوني، 

 21331 إق مة الزهو8. الدا8 البيض ء 

الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : سعيد  حي تي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سعيد  حي تي  السيد 

االلفة   2 ط بق   71 8قم   123 الزنقة 

21321 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  حي تي  السيد 

االلفة   2 ط بق   71 8قم   123 الزنقة 

21321 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732154.

621I

GLOFID

POLY GENERAL BUSINESS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID

71 ش 8ع املق ومة اق مة املرزوقي 

الط بق الث ني الرقم 19 ، 21131، 

الدا8 البيض ء املغرب

 POLY GENERAL BUSINESS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  ش 8ع 

موالي اسم عيل الرقم 12 الط بق 

السفلي - 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

457647

 17 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 POLY  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.GENERAL BUSINESS

البيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الد8ا  ت  ا زاء  استيراد   - والشراء 

الن 8ية.

ش 8ع    : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق   12 الرقم  اسم عيل  موالي 

البيض ء  الدا8   21111  - السفلي 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : بوبكر  الفقيه  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
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والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بوبكر  الفقيه  السيد 

8قم  بوكراع  ش 8ع  الصغير  الفروكي 

157 11111 سال املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بوبكر  الفقيه  السيد 

8قم  بوكراع  ش 8ع  الصغير  الفروكي 

157 11111 سال املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.

629I

FIDUCIAIRE MAHIR

STE H.M PLANTE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDUCIAIRE MAHIR

عم 8ة العب �سي ش 8ع عالل بن عبد 

هللا الط بق االول شقة 8قم 1 ابن 

أحمد ، 26151، ابن أحمد املغرب

STE H.M PLANTE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

شنقيط عم 8ة امين 4 الط بق 4 حي 

السم علة سط ت - 26111 سط ت 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

5155

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.H.M PLANTE

غرض الشركة بإيج ز : مق ولة في 

البن ء و االنع ش   , االشغ ل املختلفة 

العق 8ي .

زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

4 حي  الط بق   4 شنقيط عم 8ة امين 

سط ت   26111  - السم علة سط ت 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : لحواش  هش م  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد مراد لحواش :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  لحواش  هش م  السيد 

زنقة سيدي محمد الفك ك د8ب   27

الطلعة ابن أحمد 26151 ابن احمد 

املغرب.

عنوانه)ا(  لحواش  مراد  السيد 

في  بيلي 8قم 12 ابريلية التين  ايط لي  

14111 التين  ايط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  لحواش  هش م  السيد 

زنقة سيدي محمد الفك ك د8ب   27

الطلعة ابن أحمد 26151 ابن احمد 

املغرب

عنوانه)ا(  لحواش  مراد  السيد 

في  بيلي 8قم 12 ابريلية التين  ايط لي  

14111 التين  ايط لي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

12 م 18  االبتدائية بسط ت  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 135.

631I

FIDU ALIMTYAZ

 STE DIAMANT EXPERT

SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 

FES MAROC ،31111 ،

 STE DIAMANT EXPERT SARL

AU شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 41 
زنقة حسيمة اق مة بن زاكو8 الط بق 

2 الشقة 3 االطلس  - 31111 ف 1 

املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.51399

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

عص م   )ة(  السيد  تفويت 

حصة ا تم عية من   511 صفريوي 

السيد  لف ئدة   حصة   1.111 أصل 

 13 كينجي وانطيط بت 8يخ  يويو   )ة( 

فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 747.

631I

MLM FINANCE

PACKAGI SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 PACKAGI SARL AU شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 

اكنسو1 مكت3 8قم 2 الط بق االول 
ش 8ع ط 8ق بن زي د  ليز مراكش 

41111 مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113317

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   13
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PACKAGI SARL AU
انت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتسويق منتج ت التعبئة والتغليف 

بيع مواد التنظيف.
عم 8ة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اكنسو1 مكت3 8قم 2 الط بق االول 
مراكش  زي د  ليز  بن  ط 8ق  ش 8ع 

41111 مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : ابراهيم  يحيى  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ابراهيم  يحيى  السيد 
 41111 د8ب اشتوكة بريمة مراكش 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  ابراهيم  يحيى  السيد 
 41111 د8ب اشتوكة بريمة مراكش 

مراكش املغرب.



3773 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112114.

632I

fidact

HAIMOGHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fidact
8قم 22 بلوك E حي السالم ، 

14211، سيدي سلم ن املغرب

HAIMOGHARB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 زي ينة 

أوالد احميد بومعيز - 14211 سيدي 

سليم ن املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

الع مر  محمد  )ة(  تفويت السيد 

 51 أصل  من  ا تم عية  حصة   51

سعيد  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

الهيمو8 بت 8يخ 13 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 14 

م 18 2121 تحت 8قم 31/2121.

633I

MLM FINANCE

 LOHMAM EXPORT

PRODUIT NATURELLE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MLM FINANCE

 RÉSIDENCE AKANSOUSS

 N°23 APT N°2 1ER ETAGE

 RUE TRIK BNOU ZIYAD

 GUELIZ MARRAKECH، 40000،

marrakech maroc

 LOHMAM EXPORT PRODUIT

NATURELLE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 ايت 

عتو العربي  م عة اكف ي مراكش - 

41111 مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113261

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 LOHMAM EXPORT PRODUIT

.NATURELLE

انت ج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الطبيعة  املنتج ت  بيع  و  تخزين   ,

استيراد   - والتجميلية  الغذائية 

وتصدير .

: دوا8 ايت  عنوان املقر اال تم عي 

 - عتو العربي  م عة اكف ي مراكش 

41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد لهم م عبد العزيز  :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العزيز   عبد  لهم م  السيد 

خوي   م عة  ايت  دوا8  عنوانه)ا( 

مراكش   41111 مراكش  اكف ي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز   عبد  لهم م  السيد 
خوي   م عة  ايت  دوا8  عنوانه)ا( 
مراكش   41111 مراكش  اكف ي 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112776.
634I

fidact

HAIMOGHARB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

fidact
8قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سلم ن املغرب
HAIMOGHARB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
و عنوان مقره  اال تم عي دوا8 زي ينة 
أوالد احميد بومعيز - 14211 سيدي 

سليم ن .
تحويل الشكل الق نوني للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 13 فبراير 2121 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 14 

م 18 2121 تحت 8قم 31/2121.
635I

fidact

HAIMOGHARB 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

fidact
8قم 22 بلوك E حي السالم ، 
14211، سيدي سلم ن املغرب
 HAIMOGHARB شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 زي ينة 

اوالد احميد  بومعيز - 14211 سيدي 

سليم ن املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.955

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

8فع  تم   2121 فبراير   13 في  املؤ8خ 
8أسم ل الشركة بمبلغ قد8ه »91.111 

إلى  د8هم«   11.111« أي من  د8هم« 

»111.111 د8هم« عن طريق :  تقديم 

حصص نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 14 

م 18 2121 تحت 8قم 31/2121.

636I

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة ت فياللت ملحقة 

و8زازات

 STE EL MAHDAOUI

SERVICES SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

املركز الجهوي لالستثم 8 لجهة د8عة 

ت فياللت ملحقة و8زازات

ش 8ع موالي 8شيد عم 8ة داد1 

الط بق االول و8زازات، 45111، 

و8زازات املغرب

 STE EL MAHDAOUI SERVICES

SARL AU  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 357 

حي القد1 2  - 47911 زاكو8ة 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

3121

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 EL MAHDAOUI SERVICES SARL

. AU
غرض الشركة بإيج ز : * أخص ئي 

العالج الطبيعي
* عالج شبه الطبي 

* مشغل ق عة الري ضة.
8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
47911 زاكو8ة  357 حي القد1 2  - 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 111   : السيدة املهداوي لطيفة  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
لطيفة   املهداوي  السيدة 
ش 8ع الز8قطوني م ج    27 عنوانه)ا( 

51111 مكن 1  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
لطيفة   املهداوي  السيدة 
ش 8ع الز8قطوني م ج    27 عنوانه)ا( 

51111 مكن 1  املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بت 8يخ  االبتدائية بزاكو8ة  

2121 تحت 8قم -.

637I

أسم ء ميدي 

 QSA AERONAUTICAL
ENGINEERING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

أسم ء ميدي 
ش 8ع صهي3 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

 QSA AERONAUTICAL
 ENGINEERING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي 61 تق طع 
ش 8ع اللة ي قوت و مصطفى املع ني 

الدا8 البيض ء 2111 البيض ء 
املغرب.

توسيع نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تمت   2111 فبراير   13 في  املؤ8خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
أثن ء  الط ئرات  وخدمة  صي نة 
تصحيح  و  الخط  صي نة  التوقف 

األعط ل
و  الداخلي  والتنظيف  الغسل 

الخ 8جي للط ئرة
الج ف  التنظيف  و  الغسل 
لألغطية و الست ئر و املن شف و أي 
صن عة  في  مستخدمة  قم ش  مواد 

الطيران.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

أبريل 2111 تحت 8قم 11663945.
631I

أسم ء ميدي 

 QSA AERONAUTICAL
ENGINEERING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

أسم ء ميدي 
ش 8ع صهي3 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيض ء، 21111، 
البيض ء املغرب

 QSA AERONAUTICAL
 ENGINEERING SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 61 تق طع 
ش 8ع اللة ي قوت و مصطفى املع ني 

الدا8 البيض ء 2111 البيض ء 
املغرب.

تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2119 يونيو   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

تفويت السيد )ة( عبد هللا  نشمي 

حصة   1.111 العنزي  ث ني    عد 

حصة   1.111 أصل  من  ا تم عية 

لف ئدة  السيد )ة( فهد عبد هللا نشمي 

يونيو   21 بت 8يخ  العنزي  ث ني    عد 

.2119

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 11 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

شتنبر 2119 تحت 8قم 713361.

639I

أسم ء ميدي 

PHARMAPROM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

أسم ء ميدي 

ش 8ع صهي3 الرومي بلوك 39 الرقم 

21 البرنو�سي البيض ء، 21111، 

البيض ء املغرب

PHARMAPROM شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الصن عي ليس سفة 2111 الدا8 

البيض ء املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم   2119 د نبر   12 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   5.111.111«

»3.511.111 د8هم« إلى »1.511.111 

د8هم« عن طريق :  -.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731451.

641I

FIDU ALIMTYAZ

STE SAN FOOD SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 

FES MAROC ،31111 ،

STE SAN FOOD SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 45 
زاوية زنقة مج هد عي �سي و محمد 

الز8قطوني  - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SAN FOOD SARL

غرض الشركة بإيج ز : بيع اللحوم 

و ص ح3 مطعم .
 45 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
و محمد  عي �سي  مج هد  زنقة  زاوية 

الز8قطوني  - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد الز8هوني عدن ن  :  5.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد الز8هوني سلم ن :  5.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الز8هوني عدن ن عنوانه)ا( 
1 زنقة االم م م لك الدك 8ات  31111 

ف 1 املغرب.
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السيد الز8هوني سلم ن عنوانه)ا( 
8قم 51 زنقة 32 حي واد ف 1  31111 

ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد الز8هوني عدن ن عنوانه)ا( 
1 زنقة االم م م لك الدك 8ات  31111 

ف 1 املغرب
السيد الز8هوني سلم ن عنوانه)ا( 
8قم 51 زنقة 32 حي واد ف 1  31111 

ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   17 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 661.

641I

CARREFOUR DES MANAGERS

بانتيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,
 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK
 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
ب نتيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 12 ش 8ع 
سمية الط بق الرابع شقة 8قم 16 
مع 8يف الدا8 البيض ء - 21331  

الدا8البيض ء  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
454523

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
اإلقتض ء بمختصر تسميته  : ب نتيس.
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 
و ميع  األقمشة  وتوزيع  وبيع 

مستلزم ت النسيج.
12 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
 16 8قم  شقة  الرابع  الط بق  سمية 
  21331  - البيض ء  الدا8  مع 8يف 

الدا8البيض ء  املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 111   : شكرى  بو معة  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد بو معة شكرى عنوانه)ا( 
في  الر  ء  حي   15 أوه 8قم  بلوك ت 
الرب ط    11121 الرب ط  ح.ي.م  هللا 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بو معة شكرى عنوانه)ا( 
في  الر  ء  حي   15 أوه 8قم  بلوك ت 
الرب ط    11121 الرب ط  ح.ي.م  هللا 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 721513.
642I

FIDU ALIMTYAZ

STE RTR PARTNER SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 
FES MAROC ،31111 ،

STE RTR PARTNER SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 13 زنقة 
عبد الكريم بنجلون مك ت3 اشرف 
مكت3 5 الط بق 1 املدينة الجديدة  

- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62129

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.RTR PARTNER SARL
مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الد8اس ت و االبح ث .
زنقة   13  : عنوان املقر اال تم عي 
اشرف  مك ت3  بنجلون  الكريم  عبد 
مكت3 5 الط بق 1 املدينة الجديدة  - 

31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد وافي ط 8ق :  2.211 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
8ضوان  احسين  ن يت  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   3.411   :

للحصة .
 2.211   : 8�سى   8كيعي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 2.211 السيد حجيج عبد الحي :  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد وافي ط 8ق عنوانه)ا( اق مة 
نو8ية عم 8ة ب ء شقة 17 البطريوز م 

ج  51111 مكن 1 املغرب.
8ضوان  احسين  ن يت  السيد 
حي   73 8قم   16 الزنقة  عنوانه)ا( 

معمو8ة  14151 القنيطرة  املغرب.
عنوانه)ا(  8�سى   8كيعي  السيد 
اق مة لوب 8ك الشقة 7 ش 8ع املق ومة 

م ج  51111 مكن 1 املغرب.
السيد حجيج عبد الحي عنوانه)ا( 
بو يدة   سيدي  الشديد  31  ن ن 

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد وافي ط 8ق عنوانه)ا( اق مة 

نو8ية عم 8ة ب ء شقة 17 البطريوز م 

ج  51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   11 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 675.

643I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

TRAVAUX DES ILES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

TRAVAUX DES ILES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي دا8 بدوا8 

تك ديرت أيت بيوض  م عة بزداد 

عم لة الصويرة - 44111 الصويرة 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.3779

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2119 تقر8 حل  12 شتنبر  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

 TRAVAUX DES الوحيد  الشريك 

ILES   مبلغ 8أسم له  111.111 د8هم 

بدوا8  دا8  وعنوان مقره  اإل تم عي 

بزداد  بيوض  م عة  أيت  تك ديرت 

الصويرة   44111  - الصويرة  عم لة 

أي  تحقيق  عدم   : ل  نتيجة  املغرب 

8قم مع مالت منذ تأسيس الشركة .

و حدد مقر التصفية ب دا8 بدوا8 

بزداد  بيوض  م عة  أيت  تك ديرت 

 44111 املغرب  الصويرة  عم لة 

الصويرة املغرب. 
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و عين:

و  امل �سي  أحمد    السيد)ة( 

عنوانه)ا( دوا8 تكواوت بزداد 44111 

)ة(  كمصفي  املغرب  الصويرة 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 29 بت 8يخ  ب لصويرة   االبتدائية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 313.

644I

FIDU ALIMTYAZ

 STE VOYAGE NAJEM FES

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 

FES MAROC ،31111 ،

 STE VOYAGE NAJEM FES SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 25 
زنقة 1 حي بنيس عين ه 8ون  - 

31111 ف 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.42637

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 15 ين ير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
»8قم 25 زنقة 1 حي بنيس عين ه 8ون  
 59 31111 ف 1 املغرب« إلى »8قم   -
زنقة بو دو8 اق مة فردو1 الشقة 

ف 1    31111  - ابراهيم  سيدي   17

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 193.

645I

FIDU ALIMTYAZ

 STE VOYAGE NAJEM FES
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تعيين مسير  ديد للشركة

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 
FES MAROC ،31111 ،

  STE VOYAGE NAJEM FES SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 59 
زنقة بو دو8 اق مة فردو1 الشقة 
17 سيدي ابراهيم  - 31111 ف 1 

املغرب.
تعيين مسير  ديد للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.42637

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تعيين   2121 ين ير   15 املؤ8خ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 
محمد  الشريف االد8ي�سي الكند8ي  

كمسير وحيد
تبع  إلق لة مسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 193.

646I

FIDU ALIMTYAZ

STE SADCHIM SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

FIDU ALIMTYAZ
الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 
FES MAROC ،31111 ،

STE SADCHIM SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الط بق 
اال8�سي 8قم 4 ضيعة بردال زواغة 

العلي   - 31111 ف 1 املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.46371

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2119 د نبر   21 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( محمد  الش وي  

511 حصة ا تم عية من أصل 511 

الصديق  )ة(  السيد  لف ئدة   حصة 

الش وي بت 8يخ 21 د نبر 2119.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   15 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 517.

647I

مستأمنة س مي للمح سبة

STE SIDIR CLEAN SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

مستأمنة س مي للمح سبة

حي ميمونة 8قم 55 بلوك 4 الط بق 

األول بني مالل ، 23114، بني مالل 

املغرب

 STE SIDIR CLEAN SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

العثم نية الحي اإلدا8ي الط بق 

الث لث  - 23111 بني مالل املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

9799

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SIDIR CLEAN SARL AU

-غسل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات.

-االستيراد والتصدير.

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق  اإلدا8ي  الحي  العثم نية 

الث لث  - 23111 بني مالل املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد ايدير حمزة :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حمزة  ايدير  السيد 

  14 الرقم   5 تجزئة الحمدانية بلوك 

23141 بني مالل املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حمزة  ايدير  السيد 

  14 الرقم   5 تجزئة الحمدانية بلوك 

23141 بني مالل املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  مالل   ببني  االبتدائية 

د نبر 2119 تحت 8قم 911.

641I

Legalservices

HOME-NEGOCE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

Legalservices

 Casablanca Casablanca،

Maroc 21111، الدا8البيض ء

HOME-NEGOCE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 265، 

ش 8ع الز8قطوني الط بق 9، 8قم 92  

الدا8البيض ء - 21111 الدا8البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

456117
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في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HOME-NEGOCE

  : بإيج ز  الشركة  غرض 

االستش 8ات ؛

دعم املدا18 املتوا دون في ح لة 

صعبة ؛

دعم املستثمرين الذين يرغبون في 

اإلستثم 8 في املغرب ؛

واللوازم  واملواد  املعدات  بيع 

املكتبية / املد8سية ؛

 ،265  : اال تم عي  املقر  .عنوان 
  92 9، 8قم  ش 8ع الز8قطوني الط بق 

21111 الدا8البيض ء  الدا8البيض ء - 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد املهدي طريشين 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املهدي طريشين عنوانه)ا( 
الشقة   1 كنزة  إق مة  ليبو8ن  زنقة 

21111 الدا8البيض ء  21 ال  يروند  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املهدي طريشين عنوانه)ا( 
الشقة   1 كنزة  إق مة  ليبو8ن  زنقة 

21111 الدا8البيض ء  21 ال  يروند  

املغرب

 - بت 8يخ  تم اإليداع الق نوني ب-  

تحت 8قم -.

649I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

STE OPERA PUB
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE

S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،

440000، ESSAOUIRA MAROC

STE OPERA PUB شركة ذات 

املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي دك ن 8قم 

492 زنقة أفلك ي تجزئة 5 - 44111 

الصويرة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.4615

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

2119 تقر8 حل  31 د نبر  املؤ8خ في 

املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 

8أسم له   مبلغ    STE OPERA PUB

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

زنقة   492 8قم  دك ن  اإل تم عي 

الصويرة   44111  -  5 أفلك ي تجزئة 

عدم تحقيق أي    : املغرب نتيجة ل 

أ8ب ح في الشركة منذ تأسيسه .

و حدد مقر التصفية ب دك ن 8قم 

 44111  -  5 492 زنقة أفلك ي تجزئة 

الصويرة املغرب. 

و عين:

و  بوعود  عبدالع لي    السيد)ة( 

 12 عم 8ة   217 شقة 8قم  عنوانه)ا( 

الصويرة   44111 ت فوكت  تجزئة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت 8يخ 14 فبراير 

2121 تحت 8قم 41.

651I

expert comptable

WALL STREET EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

expert comptable
nador ، 62000، nador maroc
 WALL STREET EXCHANGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي حي 
لعرا�سي - زنقة 51 - 8قم 39 - 

62111 الن ظو8 املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.19723

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 م 18   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
وافي  بقريوح  )ة(  السيد  تفويت 
أصل  من  ا تم عية  حصة   1.111
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111
ي سين شالل بت 8يخ 13 م 18 2121.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 15 م 18 

2121 تحت 8قم 325.

651I

AL MADA

 COMPLEXE AUDIOVISUEL«
 DE MARRAKECH

»CAUDIOVIM
شركة املس همة

حل شركة

AL MADA
 N° 60 - Rue d›Alger -

 Casablanca - Maroc ، 20000،
CASABLANCA MAROC

 COMPLEXE AUDIOVISUEL DE«
 MARRAKECH »CAUDIOVIM
شركة املس همة)في طو8 التصفية(
 rue ,19 وعنوان مقره  اإل تم عي
 chaouia  - 20070 casablanca

.maroc
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.56.195

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
1991 تقر8 حل  31 د نبر  املؤ8خ في 
 COMPLEXE« املس همة  شركة 
 AUDIOVISUEL DE MARRAKECH
8أسم له   مبلغ    »CAUDIOVIM
مقره   وعنوان  د8هم   611.111
 rue chaouia  -  ,19 اإل تم عي 
نتيجة   20070 casablanca maroc

.dissolution : ل
 rue  ,19 و حدد مقر التصفية ب 
 chaouia  - 20070 casablanca

 .maroc
و عين:

و   -   FIDUMAC السيد)ة( 
 rue chaouia  20070 ,-89 )عنوانه)ا
)ة(  كمصفي   casablanca maroc

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 1999 تحت 8قم 152.112.

652I

CITY MANAGEMENT HOUSE S.A.R.L

 Z&K CONSTRUCTIONS ET
CONCEPTIONS

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

 CITY MANAGEMENT HOUSE
S.A.R.L

 N°394 LOT 4 AV ALA AKABA ،
440000، ESSAOUIRA MAROC
 Z&K CONSTRUCTIONS ET
CONCEPTIONS   شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي ص لون 

ب لط بق األ8�سي 8قم 16 زنقة النصر 
- 44111 الصويرة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.677
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8   2119 أكتوبر   15 في  املؤ8خ 

حل شركة ذات املسؤولية املحدودة 

 Z&K CONSTRUCTIONS ET

مبلغ 8أسم له       CONCEPTIONS

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

األ8�سي  ب لط بق  ص لون  اإل تم عي 
 44111  - النصر  زنقة   16 8قم 

توقف   : ل  نتيجة  املغرب  الصويرة 

لعدم  سنوات  خمس  منذ  النش ط 

و ود تمويل.
و حدد مقر التصفية ب ص لون 
ب لط بق األ8�سي 8قم 16 زنقة النصر 

- 44111 الصويرة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( محمد   ختير و عنوانه)ا(  
8قم 16 زنقة النصر 44111 الصويرة 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لصويرة   االبتدائية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 312.

653I

ديوان الخدم ت

STE ESPACE IHSSAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ديوان الخدم ت

ش 8ع محمد الخ مس 8قم 94 سيدي 

ق سم ، 16111، سيدي ق سم 

املغرب

STE ESPACE IHSSAN شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 3 8قم 

51 شقة 21 سيدي ق سم - 16111 

سيدي ق سم املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

21311

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ESPACE IHSSAN
اشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

مختلفة
النظ فة

صي نة الحدائق.
 3 زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 - ق سم  سيدي   21 شقة   51 8قم 

16111 سيدي ق سم املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 511   : الزاهر  احس ن  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيدة سعدية ابن عمير  :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة احس ن الزاهر عنوانه)ا( 
ق سم   سيدي   33 8قم  الصي د  حي 

16111 سيدي ق سم  املغرب.
عمير   ابن  سعدية  السيدة 
5 ش ش ب  3 8قم  عنوانه)ا( بلوك ا 
16111 سيدي ق سم   سيدي ق سم  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة احس ن الزاهر عنوانه)ا( 
ق سم   سيدي   33 8قم  الصي د  حي 

16111 سيدي ق سم  املغرب
عمير   ابن  سعدية  السيدة 
5 ش ش ب  3 8قم  عنوانه)ا( بلوك ا 
16111 سيدي ق سم   سيدي ق سم  

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  االبتدائية بسيدي ق سم  

م 18 2121 تحت 8قم 153.
654I

DK PARTNERS MAROC

KG & SPALDING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

DK PARTNERS MAROC

 Boulevard Ghandi - Ghandi ,

 Mall - Immeuble 9, 2ème ETG,

 N°5 ، 20100، CASABLANCA

MAROC

KG & SPALDING  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 

 Casablanca Marina, immeuble

 Crystal 1, 10ème Etg, bureau

 1022 Avenue des Almohades

20000 Casablanca Maroc

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

443673

 15 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 غشت 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 KG & : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. SPALDING

غرض الشركة بإيج ز : • املشو8ة 

والخدم ت الق نونية ؛

العملي ت  ،  ميع  أعم  وبشكل 

أو  الصن عية  أو  التج 8ية  أو  امل لية 

من  غيره   أو  املنقولة  أو  العق 8ية 

أو  كلي  بشكل  املتعلقة  العملي ت 

الشركة  بك ئن  كلًي   أو  مب شر  غير 

املوصوف أعاله وأي ك ئن مش به أو 

ذو صلة يحتمل أن يسهل أو لص لح أو 

عدم تطوير الشركة ونش طه .

 : اال تم عي  املقر  عنوان 

 Casablanca Marina, immeuble

 Crystal 1, 10ème Etg, bureau

 1022 Avenue des Almohades

.20000 Casablanca Maroc

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 96.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 KING & SPALDING الشركة 

LLP :  96 حصة بقيمة 1.111 د8هم 

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 KING & SPALDING الشركة 

 Peachtree  1111 عنوانه)ا(   LLP

  Street Atlanta GA 30309 Géorgie

.USA

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 DANIEL CLARK السيد 

 Route de عنوانه)ا(   CROSBY

 Marnex 22 1291 Commugny

سويسرا.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

شتنبر 2119 تحت 8قم 27252.

655I

LE PREMIER CONSEIL

MARY PIECES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LE PREMIER CONSEIL

 APPT 23 3°ETAGE IMM

 AAMARA RUE AL IRAQ HAY

 MENARA MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

MARY PIECES  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 1191 

املس 8 طريق أسفي مراكش - 41111 

مراكش املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113317

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MARY :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. PIECES

-استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وتصدير قطع غي 8 السي 8ات

غي 8  وقطع  مستلزم ت  -بيع 

السي 8ات.

 1191  : اال تم عي  املقر  عنوان 

املس 8 طريق أسفي مراكش - 41111 

مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  : محفوظ  الغ لي  محمد  السيد 

511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

511 حصة    : السيدة اية املقري 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

محفوظ  الغ لي  محمد  السيد 
زنقة د تجزئة الري ض   41 عنوانه)ا( 

اسفي   . حي املدينة الجديدة اسفي  

املغرب.

عنوانه)ا(  املقري  اية  السيدة 

الشقة 19 اق مة أطلس س حة محمد 

الخ مس حي املدينة الجديدة اسفي . 

اسفي املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

محفوظ  الغ لي  محمد  السيد 
زنقة د تجزئة الري ض   41 عنوانه)ا( 

اسفي   . حي املدينة الجديدة اسفي  

املغرب.

عنوانه)ا(  املقري  اية  السيدة 

الشقة 19 اق مة أطلس س حة محمد 

الخ مس حي املدينة الجديدة اسفي . 

اسفي املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112132.

656I

MJ MANAGEMENT SARL

ALYSIA
إعالن متعدد القرا8ات

MJ MANAGEMENT SARL

 3RUE IBN TOUMART RES

 HIKMAT 2 ETGE N°4 TANGER،

90000، TRANGER MAROC

ALYSIA »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 17 مو�سى 

ابن نصير 8قم 64  - - طنجة املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.91445

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 11 أكتوبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

الذي ينص على  قرا8 8قم األول: 

أقوض ض  مريم  السيدة  م يلي: 

مئة  ا تم عية  حصة  مئة  املمتلكة 

تحت  ب عت  حصة،  كل  عن  د8هم 

حسن  للسيد  الضم ن ت   ميع 

بوحوت أ8بعين حصة ا تم عية 

الذي ينص على  قرا8 8قم الث ني: 

السيد  تسمية  الشرك ء  قر8  م يلي: 

حسن بوحوت كمسير  ديد للشركة 

ملدة غير محدودة 

ينص  الذي  الث لث:  8قم  قرا8 

على م يلي: قر8 الشرك ء تحويل املقر 

اإل تم عي للشركة إلى العنوان الت لي: 

 1 إق مة القد1 الط بق األ8�سي 8قم 

طنجة 

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

إق مة  للشركة   اإل تم عي  املقر 

القد1 الط بق األ8�سي 8قم 1 طنجة 

بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي:  

حصة   41 بوحوت  حسن  السيد 

السيدة مريم أقوض ض  ا تم عية، 

61 حصة ا تم عية م  مجموع مئة 

حصة ا تم عية من فئة مئة د8هم 

للحصة الواحدة م  يع دل مئة ألف 

د8هم 8أسم ل الشركة 

بند 8قم 14: الذي ينص على م يلي: 

تسمية السيد حسن بوحوت كمسير 

 ديد للشركة ملدة غير محدودة، إلى 

  ن3 السيدة بشرى ب لق ظي، 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1621.

657I

PLURIDIS

ELYBAT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PLURIDIS

تق طع ش 8ع بئر أنز8ان و زنقة الق ئد 

األشطر عم 8ة 8بح A، الط بق الرابع، 

الشقة 8قم 16 - املع 8يف ، 21371، 

الدا8 البيض ء املغرب

ELYBAT شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 

الحرية الط بق 3 شقة 5 - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451147

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ELYBAT

مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

د8اس ت.
زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 

 21111  -  5 شقة   3 الحرية الط بق 

الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد س مي اليعقوبي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد س مي اليعقوبي عنوانه)ا( 

 62111  14 8قم  الجزائر  ش 8ع 

الن ضو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد س مي اليعقوبي عنوانه)ا( 

 62111  14 8قم  الجزائر  ش 8ع 

الن ضو8 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 26 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732231.

651I

CARREFOUR DES MANAGERS

 GREEN HORIZON BEYOND
THE SEA

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

CARREFOUR DES MANAGERS

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK ,45

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI 45,

 RUE 1 ETAGE 2 BUR 3 TARIK

 AL KHAIR SIDI BERNOUSSI،

20600، Ville MAROC
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 GREEN HORIZON BEYOND
THE SEA شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 45 ش 8ع 
1 ط 8يق الخير الط بق 2 شقة 3 
سيدي البرنو�سي الدا8البيض ء - 

21611 الدا8البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
457335

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   31
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 GREEN :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.HORIZON BEYOND THE SEA
تج 8ة    : بإيج ز  الشركة  غرض 
املنتج ت  وتسويق  ميع  وتوزيع 

الغذائية
 ت  ر تنفيذ االستيراد والتصدير، 

تج 8ة في مستحضرات التجميل..
45 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
 3 شقة   2 الط بق  الخير  ط 8يق   1
 - الدا8البيض ء  البرنو�سي  سيدي 

21611 الدا8البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
111 حصة    : السيد نبيل حن ني 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  حن ني  نبيل  السيد 
فقيه   21 8قم   94 ملس لة ش 8ع  حي 
بنص لح  فقيه   23213 بنص لح 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حن ني  نبيل  السيد 

فقيه   21 8قم   94 ملس لة ش 8ع  حي 

بنص لح  فقيه   23213 بنص لح 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 19 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731374.

659I

FIDULATIMO

ASSIF SHOP SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

ASSIF SHOP SARL AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 71 ش 8ع 

11 ين ير الدا8 البيض ء - 21111 

الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451971

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASSIF  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SHOP SARL AU

مت  رة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

بيع  ميع االدوات   - توزيع   - شراء   -

ب لتقسيط او ب لجملة.

توزيع كل   - شراء   - بيع  املت  رة 
االدوات معدات ا هزة االعالمي ت و 

كل التجهيزات التعليمية
االستيراد و التصدير.

71 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
11 ين ير الدا8 البيض ء - 21111 الدا8 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 5.111   : السيد محمد الشجيع 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد محمد الشجيع عنوانه)ا( 
الدا8   111 8قم   3 زنقة  مه   اق مة 
البيض ء  الدا8   21671 البيض ء 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد محمد الشجيع عنوانه)ا( 
الدا8   111 8قم   3 زنقة  مه   اق مة 
البيض ء  الدا8   21361 البيض ء 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733139.
661I

مكت3 األست ذة نو8ة األز8ق

SOCIETE REPHAL
إعالن متعدد القرا8ات

مكت3 األست ذة نو8ة األز8ق
15، ش 8ع محمد الخ مس، إق مة 

لطيفة، شقة 8قم 1، الط لق الرابع ، 
51111، مكن 1 املغرب

SOCIETE REPHAL »شركة ذات 
املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 
  LARACHE ZONE D›ACTIVITE
 HOSTAL LOT N° 34 - 92000

.LARACHE MAROC
»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 
.697

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 31 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

املص دقة على استق لة السيد عمر 

املرني�سي كمسير للشركة

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تعيين السيد  واد بوكري ن كمسير 

 ديد بدال عنه

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تعديل امل دتين من الق نون االس �سي 

للشركة و هم  امل دة 15 و امل دة 17

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

امل دة 8قم 15

بند 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

امل دة 8قم 17

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لعرائش  بت 8يخ 13 فبراير 

2121 تحت 8قم 111.

661I

FIDULATIMO

MIROGLASS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

FIDULATIMO

 LOT ACHARAF GH 1 IMM 1

 ETG 2 N°5 BD EL HOUSSINE

 SOUSSI SIDI MOUMEN ،

20400، CASABLANCA MAROC

MIROGLASS SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 

سمية  إق مة شهرزاد  3 الط بق 

الخ مس 8قم 22  النخيل  املع  

8يف  الدا8 البيض ء - 21371 الدا8 

البيض ء املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.421747
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  24 فبراير  املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
MIROGLASS SARL   مبلغ 8أسم له  
مقره   وعنوان  د8هم   111.111
اإل تم عي زنقة سمية  إق مة شهرزاد  
النخيل     22 الط بق الخ مس 8قم   3
 21371  - الدا8 البيض ء  املع  8يف  
الدا8 البيض ء املغرب نتيجة ل : عدم 

تسجيل اي نش ط للشركة.
زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
الط بق   3 شهرزاد   إق مة  سمية  
الخ مس 8قم 22  النخيل  املع  8يف  
الدا8   21371 املغرب  الدا8 البيض ء 

البيض ء املغرب. 
و عين:

و  ادوش  محمد   السيد)ة( 
 16 زنقة  الهدى  تجزئة  عنوانه)ا( 
21411 الدا8  54 سيدي مومن   8قم 
البيض ء املغرب كمصفي )ة( للشركة.
و  اوبلق  السيد)ة(  واد    
 16 1 8قم  عنوانه)ا( حي  م ل  زنقة 
املغرب  الدا8 البيض ء   25711 ح م  

كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : 
زنقة سمية  إق مة شهرزاد  3 الط بق 
الخ مس 8قم 22  النخيل  املع  8يف  

الدا8 البيض ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733111.
662I

LEGAL CONSULTING

DERMOPHARM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

LEGAL CONSULTING
مسجد ف طمة بقش ن ب ب 16 8قم 

11 حي النسيم ، 21111، الدا8 
البيض ء املغرب

DERMOPHARM شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الوحدة 
بلوك 1 8قم 115 - 26511 العيون 

املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31119
 17 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DERMOPHARM
: بيع املواد  غرض الشركة بإيج ز 

الصيدلية و الشبه الصيدلية.
الوحدة   : املقر اال تم عي  عنوان 
26511 العيون   -  115 بلوك 1 8قم 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 66 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد صالح الدين صالح :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
  : عبدهللا  موالي  عفيف  السيد 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
صالح  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 
البيض ء  الدا8   21111  195 عم 8ة 

املغرب.
عبدهللا  موالي  عفيف  السيد 
ميريمي  بروسبير  زنقة   4 عنوانه)ا( 
 21431 ط2ش7   نو8الهدىى  اق مة 

الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
صالح  الدين  صالح  السيد 
عنوانه)ا( حي النسيم تجزئة النسيم 
البيض ء  الدا8   21111  195 عم 8ة 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

21 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 472/21.

663I

ZOHASI SAHARA

TAHIRI SAHARA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

ZOHASI SAHARA

193 ش 8ع مزوا8، حي الفتح، 

العيون، 71111، العيون املغرب

 TAHIRI SAHARA SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

الق ئد ابراهيم ولد مب 8ك دون 8قم - 

75111 طرف ية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31211

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TAHIRI :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.SAHARA SERVICES

أعم ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التشييد املختلفة ، اإلنش ءات الع مة 

، إنش ءات املب ني السكنية واإلدا8ية 

 ، املس عدة  األعم ل   ، والصن عية 

العق 8ات من الب طن ، منشآت البن ء 

البن ء  ومواد  منتج ت  وبيع  شراء   ،

واملستحضرات الصيدالنية الع مة ، 

الترويج العق 8ي ،

تسويق اللوازم واملعدات املكتبية  

 ، أث ث املك ت3   ، معدات الكمبيوتر 

لوازم  في  والتصدير  االستيراد  تج 8ة 

ومعدات مختلف املنتج ت ،

تركي3 ك ميرات املراقبة ، وتركي3 

 ، والهواتف  املحلية  الشبك ت 

عن  والكشف   ، الكمبيوتر  وك بالت 

ونظ م   ، الصوت  ونظ م   ، الحرائق 

والفيديو واالتص ل   ، األمن واملراقبة 

الداخلي ، والتركي3 الكهرب ئي للجهد 

واإلض ءة   ، واملنخفض  املتوسط 

للمب ني  ، والكهرب ء  الع مة والخ صة 

والصن عية ، و الديكو8ات.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الق ئد ابراهيم ولد مب 8ك دون 8قم - 

75111 طرف ية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد ط هري السعيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد ط هري السعيد عنوانه)ا( 

 71151 8قم  دون  الجديد  الحي 

طرف ية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد ط هري السعيد عنوانه)ا( 

 71151 8قم  دون  الجديد  الحي 

طرف ية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

14 م 18  بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 577/2121.

664I
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STE FIDUNORDWEST SARL AU

STE ANGELA LINGERIE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FIDUNORDWEST SARL AU
 av bir anzarane lot idrissia bur
 nour 2eme etage n15 atlas ،

30000، fes MAROC
STE ANGELA LINGERIE شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 8قم 
5 د4 الط بق الت ني تجزئة زازا طريق 
عين الشقف - 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62191

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ANGELA LINGERIE
ت  ر   –:  : غرض الشركة بإيج ز 
املالبس الج هزة– تصدير و استيراد-
التج 8ية.وبصفة  املع مالت   ميع 
التج 8ية,  العملي ت  مختلف  ع مة 
غير  و  املنقولة  العق 8ية  امل لية, 
املنقولة التي من شأنه  توسيع نش ط 

الشركة 
عم 8ة   : اال تم عي  املقر  .عنوان 
الط بق الت ني تجزئة زازا  د4   5 8قم 
ف 1   31111  - طريق عين الشقف 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد الجن تي فؤاد :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد الجن تي بالل :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فؤاد  الجن تي  السيد 
ش 8ع ابن االتير   6 الشقة  عم 8ة د4 

31111 ف 1 املغرب.
عنوانه)ا(  بالل  الجن تي  السيد 
ش 8ع ابن االتير   6 الشقة  عم 8ة د4 

31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  فؤاد  الجن تي  السيد 
ش 8ع ابن االتير   6 الشقة  عم 8ة د4 

31111 ف 1 املغرب
عنوانه)ا(  بالل  الجن تي  السيد 
ش 8ع ابن االتير   6 الشقة  عم 8ة د4 

31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 141.
665I

CABINET COMPTABLE CHERADI

MARYAMA-LINA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

 CABINET COMPTABLE
CHERADI

 N° 09 BLOC 05 QU BLED EL
JED ، 46000، SAFI MAROC

MARYAMA-LINA SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
 N° 20 وعنوان مقره  اإل تم عي

 BLOC 9 LOTIS KAOUKI, SAFI -
.46000 SAFI MAROC

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.4131
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  26 فبراير  املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
مبلغ    MARYAMA-LINA SARL
وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  
 N° 20 BLOC 9 اإل تم عي  مقره  
 LOTIS KAOUKI, SAFI - 46000

SAFI MAROC نتيجة ل : -.

 N° 20 و حدد مقر التصفية ب 

 BLOC 9 LOTIS KAOUKI, SAFI -

 .46111 SAFI MAROC

و عين:

 ABDELHAKIM  ZIZA )السيد)ة

 N° 3 LOTIS EL KILANI )و عنوانه)ا

 QU INDUSTRIEL, SAFI 46111

SAFI MAROC كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

غشت   13 بت 8يخ  االبتدائية بآسفي  

2111 تحت 8قم 1141/2111.

666I

ste fiducieolympia

لونلي بالنيت سيرفيس

LONELY PLANET SERVICES 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste fiducieolympia

 1ER ETAGE  N°  10 GROUPE  10

 RUE DE MARRAKECH AGADIR،

80000، AGADIR MAROC

 lonely لونلي بالنيت سيرفيس

planet services شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي بلوك  11   

8قم  77   بن سرك و  اك دير   املغرب 

اك دير    11117 اك دير    املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

42277

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
لونلي   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 lonely planet سيرفيس  بالنيت 

.services
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي ح .
عنوان املقر اال تم عي : بلوك  11   
8قم  77   بن سرك و  اك دير   املغرب 

اك دير    11117 اك دير    املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد ايت مو�سى سعيد :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
سعيد  مو�سى  ايت  السيد 
بن     77 8قم      11 بلوك   عنوانه)ا( 
سرك و  اك دير   املغرب 11117  اك دير 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
سعيد  مو�سى  ايت  السيد 
بن     77 8قم      11 بلوك   عنوانه)ا( 
سرك و  اك دير   املغرب 11117  اك دير 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
ين ير   21 بت 8يخ  ب ك دير   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 19316.
667I

ste al moustakbal conseil

TOP AND CLOSE SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
  TOP AND CLOSE SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي 3 مجمع 

التوحيد سكن  قرب الدك 8ات 

الط بق الت ني  31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62227

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 TOP  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. AND CLOSE SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : الخي طة

التصميم

التصدير.

3 مجمع   : عنوان املقر اال تم عي 

الدك 8ات  قرب  سكن   التوحيد 

الط بق الت ني  31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : محبوب  كوتر  السيدة 

حصة بقيمة 111.111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محبوب  كوتر  السيدة 

 31111 الت ني   ش 8ع الحسن   52 ا 

ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محبوب  كوتر  السيدة 

 31111 الت ني   ش 8ع الحسن   52 ا 

ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 169.

661I

مكت3 الري ني للمح سبة

سيمافيصط
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

مكت3 الري ني للمح سبة
ش 8ع محمد داود 8قم231  تطوان ، 

93141، تطوان املغرب
سيم فيصط شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي تجزئة عين 

ملول 2 طوابل 8قم 49 - 93111 
تطوان املغرب.

تغيير نش ط الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.26543
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم تغيير   2121 فبراير   25 املؤ8خ في 
البض ئع«  »نقل  الشركة من  نش ط 

إلى »نقل البض ئع لحس ب الغير«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1435.

669I

GLOBAL PHYTO

ك .م. إنوكس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

GLOBAL PHYTO
 INARA 2 RUE 18 N°34

 CASABLANCA INARA 2 RUE 18
 N°34 CASABLANCA، 20200،

CASABLANCA MAROC
ك .م. إنوكس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد)في 

طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي ي سمينة 
3 زنقة 54 8قم145   عين الشق 

ليس سفة 1 دي 8 املنزه عملية  ن ن 
االلفة ج.ه مكر8 عم 8ة 1 مك زة 5 

21111 البيض ء. املغرب..
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.411911

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تقر8 حل   2119 م ي   27 في  املؤ8خ 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد ك .م. إنوكس  مبلغ 

وعنوان  د8هم   111.111 8أسم له  

مقره  اإل تم عي ي سمينة 3 زنقة 54 

8قم145   عين الشق ليس سفة 1 دي 8 

املنزه عملية  ن ن االلفة ج.ه مكر8 

البيض ء.   21111  5 مك زة   1 عم 8ة 

املغرب. نتيجة ل : قوة املن فسة.

و حدد مقر التصفية ب ي سمينة 
الشق  عين  8قم145     54 زنقة   3

املغرب. 21111 البيض ء. املغرب.. 

و عين:

و  خيدا   مصطفى   السيد)ة( 
8قم     54 زنقة   3 ي سمينة  عنوانه)ا( 

البيض ء.   21111 الشق  149عين 

املغرب. كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 729221.

671I

إئتم نية برامي

ABB SERVICES
شركة ذات املسؤولية املحدودة

قفل التصفية

إئتم نية برامي

ش 8ع محمد الخ مس عم 8ة 

بنشليخة شقة 8قم ٢ ، 43151، ابن 

 رير املغرب

ABB SERVICES شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي : ش 8ع 

محمد الخ مس عم 8ة بن شليخة 

8قم 1  - 43151 ابن  رير املغرب.

قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

.1917

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تقر8   2119 فبراير   25 في  املؤ8خ 

ذات  شركة   ABB SERVICES حل 

8أسم له   مبلغ  املحدودة  املسؤولية 

مقره   وعنوان  د8هم   111.111

الخ مس  محمد  ش 8ع  اإل تم عي 

 43151  -   1 عم 8ة بن شليخة 8قم 

ألسب ب  نتيجة  املغرب  ابن  رير 

إقتص دية.

و عين:

و  ابو�سي   حن ن    السيد)ة( 

عنوانه)ا( حي افريقي  8قم 61 43151 

)ة(  كمصفي  ابن  رير  ابن  رير 

للشركة.

و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 

ش 8ع  وفي   2119 فبراير   25 بت 8يخ 

شليخة  بن  عم 8ة  الخ مس  محمد 

8قم 1  - 43151 ابن  رير ابن  رير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب بن  رير   االبتدائية 

م 18 2119 تحت 8قم 42.

671I

QUALICIA CONSULTING

SOYAR SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

QUALICIA CONSULTING

 RÉSIDENCE AMINE DEUXIÈME.

 ÉTAGE BUREAU N°14 ,RUE

 TARFAYA MOULAY ALI CHRIF

 VN MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

SOYAR SARL AU  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

سيليكت الط بق الخ مس 8قم 

11 املدينة الجديدة مكن 1 إق مة 

سيليكت الط بق الخ مس 8قم 11 

املدينة الجديدة مكن 1 51111 

مكن 1 املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
49513

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOYAR SARL AU
:  ميع  بإيج ز  الشركة  غرض 
والخدم ت  اللو ستية  الخدم ت 
التسليم  مج ل  في  املقدمة 

واللو ستي ت
حمولته   تقل  التي  البض ئع  نقل 
ولحس ب  لحس به   طن   3.5 عن 

اآلخرين
مختلف  في  الوسيط  التج 8ة 

الني ب ت ومبيع ت اإلنترنت
التداول

استيراد وتصدير
تسليم  ميع أنواع املنتج ت إلى 

منزلك.
إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 11 8قم  الخ مس  الط بق  سيليكت 
إق مة  مكن 1  الجديدة  املدينة 
 11 8قم  الخ مس  الط بق  سيليكت 
 51111 مكن 1  الجديدة  املدينة 

مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : ي سين   غزال  السيد 
حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  ي سين   غزال  السيد 
ش 8ع   21 شقة   1 الر�سى  إق مة 
 51111 الجيش امللكي م ج مكن 1  

مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ي سين   غزال  السيد 

ش 8ع   21 شقة   1 الر�سى  إق مة 

 51111 الجيش امللكي م ج مكن 1  

مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1151.

672I

STE GEST CLA COM SARL

 STE ALNIF GSM SERVICE

SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE GEST CLA COM SARL

 LOT DES FONCTIONNAIRES

 B5 3EME ETAGE AVE MED V

 TINGHIR ، 45800، TINGHIR

MAROC

 STE ALNIF GSM SERVICE SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 

مركزالنيف تنغير - 45111 تنغير 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

341

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.ALNIF GSM SERVICE SARL

غرض الشركة بإيج ز : -1البن ء أو 

األشغ ل املختلفة

-2 تركي3 ك ميرات املراقبة

-3تركي3 الواح الط قة الشمسية.

 : اال تم عي  املقر  عنوان 

تنغير   45111  - تنغير  مركزالنيف 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد نج 8ي حميد :  611 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 411   : اسم عيل  نج 8ي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  حميد  نج 8ي  السيد 

تنغير   45111 تنغير  النيف  قصر 

املغرب.

السيد نج 8ي اسم عيل عنوانه)ا( 

تنغير   45111 تنغير  النيف  قصر 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  حميد  نج 8ي  السيد 

تنغير   45111 تنغير  النيف  قصر 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   11 بت 8يخ  بتنغير   االبتدائية 

2119 تحت 8قم 261.

673I

sofoget

 NORD OUEST TRAVAUX ET

AMENAGEMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

 NORD OUEST TRAVAUX ET

AMENAGEMENT شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي القنيطرة 
16 بوك ن الحوزية  - 14111 

القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
54437

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 NORD OUEST TRAVAUX ET

.AMENAGEMENT
أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ع مة و أعم ل البن ء
الهندسة املدنية.

عنوان املقر اال تم عي : القنيطرة 
 14111  - الحوزية   ن  بوك   16

القنيطرة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 511.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 5.111   : محمد  زي تي  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 السيد  زي تي محمد : 5111 بقيمة 

111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  محمد  زي تي  السيد  

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  زي تي  السيد  

القنيطرة 14111 القنيطرة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 74393.

674I
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CABINET CADRE CONSEIL

R.F.D.S.C SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CABINET CADRE CONSEIL
 N° 113 AV MY RACHID
 OUARZAZATE ، 45000،

OUARZAZATE MAROC
R.F.D.S.C SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الحزام 8قم 11 و8زازات. - 45111 
و8زازات املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
6373

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2113 فبراير   17
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.R.F.D.S.C SARL
غرض الشركة بإيج ز : - بيع قطع 

غي 8 السي 8ات..
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 45111  - و8زازات.   11 8قم  الحزام 

و8زازات املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:
 334   : محمد  الو8يكي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 333   : محمد  الو8يكي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 333   : 8شيد  الو8يكي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الو8يكي محمد عنوانه)ا(  السيد 
حي تصومعت ش 8ع محمد الخ مس 

و8زازات 45111 و8زازات املغرب.

الو8يكي محمد عنوانه)ا(  السيد 

حي تصومعت ش 8ع محمد الخ مس 

و8زازات 45111 و8زازات املغرب.

عنوانه)ا(  8شيد  الو8يكي  السيد 

حي تصومعت ش 8ع محمد الخ مس 

و8زازات 45111 و8زازات املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الو8يكي محمد عنوانه)ا(  السيد 

حي تصومعت ش 8ع محمد الخ مس 

و8زازات 45111 و8زازات املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية بو8زازات  بت 8يخ 12 م 18 

2113 تحت 8قم 263.

675I

BELGAZI ALI

 SOCIETE IMMOBILIERE
ATLANTE

إعالن متعدد القرا8ات

BELGAZI ALI

ش 8ع امير موالي عبد هللا 8قم 33 

- ط بق 1 - 8قم املكت3 16 طنجة، 

91111، طنجة املغرب

 SOCIETE IMMOBILIERE

ATLANTE »شركة ذات املسؤولية 

املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: 152  

ش 8ع اسب ني  - 91111 طنجة 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.5121

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 19 فبراير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

 ، عب بو  حسن  الراحل  وف ة  الحظ 

الشريك و املسير للشركة

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

الـ  الشرعيين  و8ثته  ب سم  سجل 

في  املتوفي  يمتلكه   التي  حصص   51

الشركة   متس وية ، أي 25 سهم لكل 

سهم.

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

املجتمع  في  كأعض ء  دد  قبلت 

سعيد  السيد 8شيد عب بو و السيد  

عب بو

قرا8 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 

 
ً
مسيرا عب بو  سعيد  السيد  عين 

للشركة لفترة غير محددة.

قرا8 8قم 5: الذي ينص على م يلي:   

الشركة اصبحت مسييرة  من طرف  

للمسيرين هم  السيد سعيد عب بو و 

Marie-Thérèse HELIAS السيدة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من   16 و   13  -  7 الفصول  تعديل 

النظ م األس �سي

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231991.

676I

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

TIDGHINE CASH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ESPACE COMPTA ET CONSEIL

1 ش 8ع ف 1 الط بق األول 8قم 1 ، 

91111، طنجة املغرب

TIDGHINE CASH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الوحدة، قطعة 8قم 1، الط بق 

اال8�سي، محل 8قم 3، اس كن - 

32312 الحسيمة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 33

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TIDGHINE CASH
تحويل   -  : غرض الشركة بإيج ز 

االموال.
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الط بق   ،1 8قم  قطعة  الوحدة، 
 - اس كن   ،3 8قم  محل  اال8�سي، 

32312 الحسيمة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد يحيى ب عال :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
حي  ب عال عنوانه)ا(  يحيى  السيد 
 21 زنقة معركة بد8 8قم  الد8يسية، 

91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة لطيفة 8شدي عنوانه)ا( 
حي الجه د القليعة 16151 أيت ملول 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  بت 8 يست   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 13.
677I

FIDLOUK

AMIRALI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDLOUK
216,ش 8ع 21 غشت القصر الكبير ، 

92151، القصر الكبير املغرب
AMIRALI شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي بش 8ع 

املولى إد8يس األول حي احمد زهيري 
مشرع بلقصيري - 16151 مشرع 

بلقصيري املغرب



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3716

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

219

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AMIRALI

 TRAVAUX : غرض الشركة بإيج ز

. DIVERS OU CONSTRUCTIONS

بش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

املولى إد8يس األول حي احمد زهيري 

مشرع   16151  - بلقصيري  مشرع 

بلقصيري املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد املصطفى عشيش :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عشيش  املصطفى  السيد 

اكس ب  بلوك   14 قط ع  عنوانه)ا( 

 16151 الرب ط  الري ض  حي   9 8قم 

مشرع بلقصيري املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عشيش  املصطفى  السيد 

اكس ب  بلوك   14 قط ع  عنوانه)ا( 

 16151 الرب ط  الري ض  حي   9 8قم 

مشرع بلقصيري املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  بلقصيري   بمشرع  االبتدائية 

27 فبراير 2121 تحت 8قم 111.

671I

FIDIS CONSEIL

ANIS FITNESS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FIDIS CONSEIL

 MASSIRA 1 LOT A N°493 2EME

 RTAGE N°3 MARRAKECH ،

40000، MARRAKECH MAROC

ANIS FITNESS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11، 

عم 8ة زالغ 8قم 499 حي املسيرة 1 

بلوك د ، مراكش - 41111 مراكش 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

92619

بمقت�سى  عقد عرفي مؤ8خ في 27 
الق نون  إعداد  تم   2111 نونبر  من 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ANIS  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.FITNESS

ق عة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الري ضة و اللي قة البدنية.
 ،11 : 8قم  عنوان املقر اال تم عي 

 1 املسيرة  حي   499 8قم  زالغ  عم 8ة 

مراكش   41111  - مراكش   ، بلوك د 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة ع ئشة نصر الدين :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : السيدة حن ن نصر الدين 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الدين  نصر  ع شة  السيدة 
مكر8   17 8قم   7 اغلي  عنوانه)ا( 
مراكش   41111 مراكش  املح ميد 

املغرب.
الدين  نصر  حن ن  السيدة 
 17 8قم   7 اغلي  تجزئة  عنوانه)ا( 
مراكش   41111 مراكش  املح ميد، 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الدين  نصر  ص لح  السيد 
املح ميد،   17 8قم   7 اغلي  عنوانه)ا( 

مراكش 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
من   17 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

د نبر 2111 تحت 8قم 1169.
679I

sofoget

 GET PROJECT
ENGINEERING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
get project engineering شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  القنيطرة 
مغرب عربي 8 4 42 شقة 21 - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
54357

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 get  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.project engineering

مكت3     : بإيج ز  الشركة  غرض 

األبح ت و الد8اس ت.

عنوان املقر اال تم عي :  القنيطرة 

 -  21 شقة   42  4  8 عربي  مغرب 

14111 القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 1.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الخط بي حمزة  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : الخط بي حمزة  السيد    

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الخط بي حمزة عنوانه)ا(   السيد  

خميس ت ----  خميس ت املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الخط بي حمزة عنوانه)ا(   السيد  

خميس ت ---  خميس ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 771.

611I

امغ 8 عبد الغ فو8

PUNTO CASH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

امغ 8 عبد الغ فو8

ش 8ع الجيش امللكي اق مة النو8 8قم 

1 الط بق االول تطوان ، 93111، 

تطوان املغرب

PUNTO CASH شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ظه 8 

املحنش حومة املصلى قيسرية 

مت  ر ب سم هللا 8قم 11 تطوان - 

93111 تطوان املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
26641

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.PUNTO CASH
تحويل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

االموال.
ظه 8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
املحنش حومة املصلى قيسرية مت  ر 
 93111  - تطوان   11 ب سم هللا 8قم 

تطوان املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 11   : الخملي�سي   ثري   السيدة 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .
حصة   21   : الزيدي  بد8  السيد 

بقيمة 1.111 د8هم للحصة .
 11  : الخملي�سي   ثري   السيدة   

بقيمة 1.111 د8هم.
بقيمة   21  : الزيدي  بد8  السيد 

1.111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة ثري  الخملي�سي  عنوانه)ا( 

سبتة 51113 سبتة  اسب ني .
السيد بد8 الزيدي عنوانه)ا( ش 8ع 
الفنيدق زنقة البلبل د8ب 3 الرقم 6 
املحنش الث ني تطوان 93111 تطوان 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد بد8 الزيدي عنوانه)ا( ش 8ع 
الفنيدق زنقة البلبل د8ب 3 الرقم 6 
املحنش الث ني تطوان 93111 تطوان 

املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   13 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1414.
611I

socogese

»MR GOLDEN«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

socogese
 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès
Maroc

»MR GOLDEN« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 112 زنقة 
اللة امينة املدينة الجديدة الط بق 6 

الشقة 23 - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62247

 11 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MR«  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.»GOLDEN
منعش   : بإيج ز  الشركة  غرض 

سي حي .
عنوان املقر اال تم عي : 112 زنقة 
اللة امينة املدينة الجديدة الط بق 6 

الشقة 23 - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : الغفولي محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : محمد  الغفولي  السيد   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الغفولي محمد  السيد 
112 زنقة اللة امينة املدينة الجديدة 

ف 1   31111  23 الشقة   6 الط بق 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الغفولي محمد  السيد 
112 زنقة اللة امينة املدينة الجديدة 

ف 1   31111  23 الشقة   6 الط بق 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 2121/179.

612I

SOCIETE DIHI CONSEIL

BUSINESS SAMAROU
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOCIETE DIHI CONSEIL

  n°3 AVENUE ALLAL EL FASSI

 N°6 LOT RATMA MARRAKECH

 ، 40000، MARRAKECH

MAROC

BUSINESS SAMAROU شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 

الصن عي سيدي غ نم 8قم 151 

الط بق االول مكت3 8قم 26 مراكش 

- 41111 مراكش  املغرب 

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113249

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BUSINESS SAMAROU
التصدير   : غرض الشركة بإيج ز 
بيع و توزيع املنتو  ت  و االستيراد، 

ذات االستهالك الكبير.
الحي   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 151 8قم  غ نم  سيدي  الصن عي 
الط بق االول مكت3 8قم 26 مراكش 

- 41111 مراكش  املغرب .
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : الجليل   عبد  سعيدي  السيد 
334 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
حصة   333   : السيد امرا8 عزيز 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد اوعمرو فؤاد :  333 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الجليل   عبد  سعيدي  السيد 
 2 بلبك 8  املحمدي  الحي  عنوانه)ا( 
مراكش    41111 مراكش    213 8قم 

املغرب  .
عنوانه)ا(  عزيز  امرا8  السيد 
 evetsweevtplatsoen 42 1069
امستردام   rl amsterdam 1011

اال8ا�سي املنخفضة .
عنوانه)ا(  فؤاد  اوعمرو  السيد 
 jongk laan lh alkmaar pays bas

1113 الكم 8 اال8ا�سي املنخفضة.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الجليل   عبد  سعيدي  السيد 
عنوانه)ا( الحي املحمدي بلبك 8 2 8قم 
213 مراكش  41111 مراكش املغرب
عنوانه)ا(  فؤاد  اوعمرو  السيد 
 jongk laan lh alkmaar pays bas

1113 الكم 8 اال8ا�سي املنخفضة
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112765.

613I
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SAGEST

STE BRESCIA CARREAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SAGEST
 N° 9 RUE IMAM MALIK 1er
 ETAGE APPT N° 4 VN FES ،

30000، FES MAROC
STE BRESCIA CARREAUX شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 32 
محل 8قم 1 تجزئة بيالل بن 8ب ح واد 

ف 1 - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62269

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BRESCIA CARREAUX
بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 

البن ء.
 32 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
محل 8قم 1 تجزئة بيالل بن 8ب ح واد 

ف 1 - 31111 ف 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : ظ فر  احمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
في   السيد احمد ظ فر عنوانه)ا( 
تيطو8يو بينيطو 8قم 11 اسبيط ليطو 

بريشي   39114 بريتشي  ايط لي .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

في   السيد احمد ظ فر عنوانه)ا( 

تيطو8يو بينيطو 8قم 11 اسبيط ليطو 

بريشي   39114 بريتشي  ايط لي 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   15 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 913.

614I

lesboncomptes

مو إكبمون
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

lesboncomptes

 MOHAMMEDIA

 MOHAMMEDIA، 20800،

MOHAMMEDIA MAROC

مو إكبمون شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 17الحرية 
ش 8ع فلسطين الط بق االول 

املحمدية 21111 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

24739

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 نونبر   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

مو   : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

إكبمون.

تجهيز   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واملؤسس ت  والفن دق  املك ت3 

االدا8ية.

عنوان املقر اال تم عي : 17الحرية 
االول  الط بق  فلسطين  ش 8ع 

املحمدية 21111 املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد لز8ق منصف :  951 حصة 
بقيمة 95.111 د8هم للحصة .

حصة   51   : السيد لز8ق احمد 
بقيمة 5.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  منصف  لز8ق  السيد 
 62111 حي سيدي مو�سى بني نص 8 

الن ضو8 املغرب.
عنوانه)ا(  احمد  لز8ق  السيد 
 21111 52 اق مة بن حمدون الرقم 

املحمدية املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  منصف  لز8ق  السيد 
 62111 حي سيدي مو�سى بني نص 8 

الن ضو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

د نبر 2119 تحت 8قم 1916.
615I

ADVOLIS

TRACONFOR
شركة ذات املسؤولية املحدودة

حل شركة

ADVOLIS
 N°59,BD MED V,IMM

 AMRANI,3EME ETAGE OUJDA،
60000، oujda MAROC

TRACONFOR شركة ذات 
املسؤولية املحدودة)في طو8 

التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة سعد 

زغلول الط بق األ8�سي - 61111 
و دة املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.32475
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2121 تقر8 حل  14 فبراير  املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
8أسم له   مبلغ    TRACONFOR
مقره   وعنوان  د8هم   111.111,11

اإل تم عي زنقة سعد زغلول الط بق 

األ8�سي - 61111 و دة املغرب نتيجة 

ل : عدم تحقيق الغرض اال تم عي.

زنقة  ب  التصفية  مقر  حدد  و 

سعد زغلول الط بق األ8�سي - 61111 

و دة املغرب. 

و عين:

السيد)ة( ليندة  الرزقي و عنوانه)ا( 

بكر  أبو  س حة   19 عم 8ة   12 شقة 

الرب ط   11191 اكدال  الصديق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : .

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 159.

616I

CABINET CONIF SARL AU

L DIS MAROC
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تعيين مسير  ديد للشركة

CABINET CONIF SARL AU

 LOT WAFFA N°244 ، 28810،

MOHAMMEDIA MAROC

L DIS MAROC  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي د8ب 

مراكش بلوك 11 الط بق الث لث - 

21131 املحمدية املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.11697

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم تعيين   2121 21 فبراير  املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

كمسير   GELGANE   ZOUHAIR

وحيد.
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تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب ملحمدية  بت 8يخ 26 ين ير 

2121 تحت 8قم 359.

617I

FIDU ALIMTYAZ

 STE DIAMANT EXPERT

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDU ALIMTYAZ

الشقة 2 عم 8ة 17 ش 8ع محمد 

الز8قطوني الط بق األول، م.ج ف 1 

FES MAROC ،31111 ،

 STE DIAMANT EXPERT SARL

AU  شركة ذات مسؤولية محدودة 

ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 41 

زنقة حسيمة اق مة بن زاكو8 الط بق 

2 الشقة 3 االطلس - 31111 ف 1 

املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.51399

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

املؤ8خ في 13 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

بن  اق مة  حسيمة  زنقة   41 »8قم 

االطلس   3 الشقة   2 الط بق  زاكو8 

 6 »8قم  إلى  ف 1 املغرب«   31111  -

 7 الشقة  تجزئة 8ي ض الي سمين ب ء 

ف 1    31111  - طريق عين الشقف  

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 747.

611I

EXCEL COMPTA SARL AU

2G GESTION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EXCEL COMPTA SARL AU
اق مة و8دة ب الشقة 9 زنقة 

االم م علي الحي الشتوي ، 41111، 
مراكش املغرب

2G GESTION شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الشقة  
8قم 27 اق مة  اميرة 2 زنقة مكة 

ش 8ع االمير موالي عبد هللا - 41111 
مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113373

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 2G  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GESTION
غرض الشركة بإيج ز : كراء غرفة 

او شقة مفروشة
والخدم ت  للتسيير  مق ولة 

التج 8ية
االستيراد والتصدير

الشقة    : اال تم عي  املقر  .عنوان 
مكة  زنقة   2 اميرة  اق مة    27 8قم 
ش 8ع االمير موالي عبد هللا - 41111 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 51.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
 251   : الكليل  ف طمة  السيدة 
حصة بقيمة 25.111 د8هم للحصة .
كراندم 1  كريستوف  السيد 
د8هم   25.111 حصة بقيمة   251   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة ف طمة الكليل عنوانه)ا( 
مدا8  الوطنية   الطريق   47 8قم 
فرنس 37111 37111 فرنس  فرنس .

كراندم 1  كريستوف  السيد 
الوطنية   الطريق   47 8قم  عنوانه)ا( 
فرنس    37111 فرنس 37111  مدا8 

فرنس .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة ف طمة الكليل عنوانه)ا( 
مدا8  الوطنية   الطريق   47 8قم 

فرنس 37111 37111 فرنس  فرنس 
كراندم 1  كريستوف  السيد 
الوطنية   الطريق   47 8قم  عنوانه)ا( 
فرنس    37111 فرنس 37111  مدا8 

فرنس 
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   15 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112171.

619I

COMPTAMEK

SOLACTAS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

COMPTAMEK
 ALMANSOUR ، 50500،

MEKNES MAROC
SOLACTAS  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم أو 2 
الشقة 1 8ي ض الزيتون الط بق 1 
الشطر ب - 51111 مكن 1 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
49573

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. SOLACTAS
اشغ ل    : بإيج ز  الشركة  غرض 

الفالحة,
 اشغ ل املشتل,

 استيراد وتصدير.
أو  8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 1 1 8ي ض الزيتون الط بق  2 الشقة 

الشطر ب - 51111 مكن 1 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : الراخي  8فيق  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد 8فيق الراخي عنوانه)ا( 8قم 
او 1 8ي ض الزيتون الط بق 1 الشطر 

ب مكن 1 51111 مكن 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد 8فيق الراخي عنوانه)ا( 8قم 
او 1 8ي ض الزيتون الط بق 1 الشطر 

ب مكن 1 51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1144.

691I

مكت3 االست ذة مريم املغراوي

 Société »SOCIETE
 MAROCANA PROMO «

S.A.R.L
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

مكت3 االست ذة مريم املغراوي
13 ش 8ع احمد شوقي اق مة الب هية 
8قم 9 الط بق الت ني ف 1 ، 31111، 

ف 1 املغرب
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 Société »SOCIETE MAROCANA

PROMO « S.A.R.L  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ، 21 ش 8ع 

ابن هيتم ، الحي الصن عي ،سيدي 

ابراهيم متجر 8قم 11  - 31111 

ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62143

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 Société »SOCIETE MAROCANA

. PROMO « S.A.R.L

غرض الشركة بإيج ز :  - اإلنع ش 

العق 8ي، 

تب دل و بيع  ميع  ،كراء  شراء   -

األ8ا�سي    

يمكن للشركة القي م بأعم ل     -

البن ء لوحده  أو ب الشتراك مع شرك ء 

آخرين

العملي ت  ع مة  ميع  وبصفة 

امل لية،  الصن عية،  التج 8ية، 

املنقولة والعق 8ية التي تتعلق بصفة 

بموضوع  مب شرة  غير  أو  مب شرة 

في  املس همة  يمكنه   التي  أو  الشركة 

ازده 8ه  .

 21  ،  : اال تم عي  املقر  .عنوان 

الصن عي  الحي   ، هيتم  ابن  ش 8ع 

 -   11 8قم  متجر  ابراهيم  ،سيدي 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

111.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:

 751   : مجزا8ي  سع د  السيدة 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

 241   : الج معي  شكي3  السيد 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

 11   : الج معي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111,11 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيدة سع د مجزا8ي عنوانه)ا( 

5 ش 8ع عبد الرحيم السق ط  الرقم 

حي بد8 31111 ف 1 املغرب.

السيد شكي3 الج معي عنوانه)ا( 

5 ش 8ع عبد الرحيم السق ط  الرقم 

حي بد8 31111 ف 1 املغرب.

السيد محمد الج معي عنوانه)ا( 

الرقم 75 تجزئة مهدي 2 فيال حي بد8 

31111 ف 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد الج معي عنوانه)ا( 

الرقم 75 تجزئة مهدي 2 فيال حي بد8 

31111 ف 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   26 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 799/2121.

691I

ipb maroc

ZARIKA STAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

ipb maroc

 Bd Mohamed Zerktouni

 6ème étage  Appt 11 ، 20060،

casablanca maroc

ZARIKA STAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي البيض ء 

زنقة 2 8قم 174 بلوك 8ي ض الحي 

املحمدي    - 21571 البيض ء املغرب 

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.2191

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2119 تقر8 حل  21 د نبر  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  ZARIKA STAR الوحيد  الشريك 
مبلغ 8أسم له  11.111 د8هم وعنوان 
مقره  اإل تم عي البيض ء زنقة 2 8قم 
 - بلوك 8ي ض الحي املحمدي      174
 : نتيجة ل  املغرب   البيض ء   21571

التصفية الودية.
و حدد مقر التصفية ب البيض ء 
الحي  بلوك 8ي ض   174 8قم   2 زنقة 
املحمدي    - 21571 البيض ء املغرب . 

و عين:
و   SAADIA  ATIF السيد)ة( 
بلوك   174 8قم   2 زنقة  عنوانه)ا( 
8ي ض الحي املحمدي 21571 البيض ء 

املغرب  كمصفي )ة( للشركة.
الحدود  اإلقتض ء  وعند   
املخولة  الصالحي ت  على  املفروضة 
تبليغ  محل  و  املخ برة  محل  لهم 
العقود و الوث ئق املتعلقة ب لتصفية 

- :
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 721572.
692I

sofoget

TALBI BATIMENT
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

sofoget
 Kenitra,  37 rue mohamed qorri
 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc
talbi batiment شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 16 بير 
الرامي زنقة 8م 1 شقة 4 القنيطرة - 

14111 القنيطرة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
54365

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 talbi  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.batiment

:  اإلنع ش  غرض الشركة بإيج ز 

العق 8ي 

أشغ ل ع مة و اعم ل البن ء.

بير   16  : اال تم عي  املقر  عنوان 

4 القنيطرة -  1 شقة  الرامي زنقة 8م 

14111 القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الط لبي  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : الط لبي  محمد  السيد   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الط لبي  محمد  السيد 

---- 14111 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الط لبي  محمد  السيد 

------ 14111 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 25 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 716.

693I
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SOCOJUFI SARL

NORISKO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL
 RUE CHRARDA RDC DERB 11

 LOUBILA BOURGOGNE ،
20040، CASABLANCA MAROC

  NORISKO CONSULTING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 

الشرا8دة الط بق السفلي د8ب لوبيال 
بو8كون - 21141 الدا8 البيض ء 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
457527

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. NORISKO CONSULTING
مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

املراقبة التقنية للبن ي ت.
زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 
الشرا8دة الط بق السفلي د8ب لوبيال 
البيض ء  الدا8   21141  - بو8كون 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : محمد  لحي وي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  لحي وي  السيد 
 21141 سليم  حي   13 شقة    157

بوزنيقة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  لحي وي  السيد 
 21141 سليم  حي   13 شقة    157

بوزنيقة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 731511.

694I

SOCAF SARL

W-J SUD TRAVAUX
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCAF SARL
 BD BEKKAY LAHBIL HAY 39

 HASSANI BERKANE ، 60300،
BERKANE MAROC

W-J SUD TRAVAUX شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 25 ش 8ع 
اليرموك حي االمل برك ن - 61311 

برك ن املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
7165

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 W-J  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SUD TRAVAUX
: مق ول في  غرض الشركة بإيج ز 

اشغ ل مختلفة واشغ ل البن ء.

25 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
 61311  - برك ن  االمل  حي  اليرموك 

برك ن املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : الجياللي  وديع  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  الجياللي  وديع  السيد 
 61311 برك ن  زكزل  اوللوت  دوا8 

برك ن املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  الجياللي  وديع  السيد 
 61311 برك ن  زكزل  اوللوت  دوا8 

برك ن املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 112/2121.
695I

ALLEGEANCE CONSULTING

SILVER PROPRETY SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

ALLEGEANCE CONSULTING
س حة الرودني تق طع ش 8ع ط نط ن 
و ش 8ع لبن ن اق مة لينى 8قم 51&51 

، 91111، طنجة املغرب
SILVER PROPRETY SARL  شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي زاوية ش 8ع 
ط نط ن و لبن ن عم 8ة لين  الط بق 

الرابع 8قم 51  - 91111 طنجة 
املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114365

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 SILVER :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. PROPRETY SARL

غرض الشركة بإيج ز : التج 8ة في 

العق 8ات.
زاوية   : اال تم عي  املقر  عنوان 

لين   عم 8ة  لبن ن  و  ط نط ن  ش 8ع 

 91111  -   51 8قم  الرابع  الط بق 

طنجة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد فوزي مقدم :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  مقدم  فوزي   السيد 

فرنس  21111 فرنس  فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  مقدم  فوزي   السيد 

فرنس  21111 فرنس  فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231794.

696I

GLOFID

LYDECOM
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID

71 ش 8ع املق ومة اق مة املرزوقي 

الط بق الث ني الرقم 19 ، 21131، 

الدا8 البيض ء املغرب

LYDECOM شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش 8ع 

11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169 

- 21111 الدا8 البيض ء املغرب
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تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451977

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 د نبر   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.LYDECOM

مكت3   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الق بضة السترداد الدائنين.

75 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169 - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : خطي3  ي سر  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  خطي3  ي سر  السيد 

ش 8ع الز8قطوني إق مة  ين كو8تين 

8 157 ش 35 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خطي3  ي سر  السيد 

ش 8ع الز8قطوني إق مة  ين كو8تين 

8 157 ش 35 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

د نبر 2119 تحت 8قم 725264.

697I

afaqconseil

H2 COMPANY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تفويت حصص

afaqconseil
 N°257 Q.I SIDI GHANEM

 BUREAU N°9 ETAGE 2
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
H2 COMPANY شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 
املحمدي 8قم 77 الوحدة 1 الط بق 
1 مراكش - 41111 مراكش مغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.96115
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تمت   2121 فبراير   24 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
هيش م   )ة(  السيد  تفويت 
511 حصة ا تم عية من  الرواندي 
)ة(  السيد  111 حصة لف ئدة   أصل 
عبد الجواد  اد8ي�سي بت 8يخ 24 فبراير 

.2121
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 2511.
691I

GLOFID

OTAS TECHNOLOGIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

GLOFID
71 ش 8ع املق ومة اق مة املرزوقي 

الط بق الث ني الرقم 19 ، 21131، 
الدا8 البيض ء املغرب

OTAS TECHNOLOGIE شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش 8ع 
11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169 

- 21111 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

447217

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2119 م ي   13

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 OTAS  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.TECHNOLOGIE

تج 8ة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

دولية إصالح املص عد.

75 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169 - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : خطي3  ي سر  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  خطي3  ي سر  السيد 

ش 8ع الز8قطوني إق مة  ين كو8تين 

8 157 ش 35 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  خطي3  ي سر  السيد 

ش 8ع الز8قطوني إق مة  ين كو8تين 

8 157 ش 35 21111 الدا8 البيض ء 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 711919.

699I

HK CONSULTING

BEAUTY NOW SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

HK CONSULTING
 ROUTE DE L›UNITE RES
 ASSALAM GH 1 A 2 AIN

 SEBAA CASABLANCA ، 20250،
CASABLANCA MAROC

BEAUTY NOW SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
البيروني، زنقة ابن  رير إق مة 

  8دين  8قم 11 بو8كون - 21141 
الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
459233

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.BEAUTY NOW SARL
تصفيف   : غرض الشركة بإيج ز 
للتجميل،  مركز  للسيدات،  الشعر 
الشعر  تصفيف  مج ل  في  التكوين 
ع م  ميع  وبشكل  والتجميل، 
أو  التج 8ية  أو  الفنية  العملي ت 
أو  املنقولة  أو  امل لية  أو  الصن عية 
العق 8ية التي قد ترتبط بشكل مب شر 
أو غير مب شر بنش ط  الشركة أو التي 

قد تسهم في تمديده  أو تطويره ..
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
إق مة  ابن  رير  زنقة  البيروني، 
 21141  - بو8كون   11 8قم    8دين  

الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
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السيدة صبري أم ل :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : الزهراء  ف طمة  صبري  السيدة 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة صبري أم ل عنوانه)ا( 11 
تجزئة ملي ء الط بق الث ني شقة 8قم 9 
الدا8   21141 ش 8ع املهدي بن بركة 

البيض ء املغرب.
الزهراء  ف طمة  صبري  السيدة 
أبو  زنقة  العنبر  زنقة   13 عنوانه)ا( 
 31 شقة  الرابع  الط بق  الوقت 
البيض ء  الدا8   21141 بو8كون 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة صبري أم ل عنوانه)ا( 11 
تجزئة ملي ء الط بق الث ني شقة 8قم 9 
الدا8   21141 ش 8ع املهدي بن بركة 

البيض ء املغرب
الزهراء  ف طمة  صبري  السيدة 
أبو  زنقة  العنبر  زنقة   13 عنوانه)ا( 
 31 شقة  الرابع  الط بق  الوقت 
البيض ء  الدا8   21141 بو8كون 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733264.
711I

cerecof

تاركية سرفيس
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

cerecof
 contact@cerecof.com ، 80000،

agadir maroc
ت 8كية سرفيس شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 211 
طريق الرئي�سي دشيرة  - 11111 

انزك ن املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.2157

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2119 د نبر   21 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   1.511.111«
»1.511.111 د8هم« إلى »3.111.111 
د8هم« عن طريق :  إدم ج احتي طي أو 
أ8ب ح أو عالوات إصدا8 في 8أ1 امل ل.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
يونيو   21 بت 8يخ  االبتدائية ب نزك ن  

2119 تحت 8قم 953.

711I

GLOFID

FATITECH
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOFID
71 ش 8ع املق ومة اق مة املرزوقي 

الط بق الث ني الرقم 19 ، 21131، 
الدا8 البيض ء املغرب

FATITECH شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 75 ش 8ع 
11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169 

- 21111 الدا8 البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

452171
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.FATITECH
أو  ت  ر   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وسيط  يم 18 االستيراد والتصدير.

75 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 
11 ين ير الط بق األول الشقة 8 169 - 

21111 الدا8 البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 
د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد لكديد حسين   :  51 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيدة شب ضة نزهة :  51 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  السيد لكديد حسين   
12 زنقة الكرم ط 12 ش 16 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.
عنوانه)ا(  نزهة  شب ضة  السيدة 
12 زنقة الكرم ط 12 ش 16 21111 

الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(    حسين  لكديد  السيد 
12 زنقة الكرم ط 12 ش 16 21111 

الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 12 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 725736.
712I

ائتم نية زهير

HOSMAN INVEST
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ائتم نية زهير
زنقة ابن ع ئشة عم 8ة ب 8يس 

الط بق الت لت مكت3 8قم 11 كيليز 
مراكش ، 41111، مراكش املغرب
HOSMAN INVEST شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 55 ش 8ع 
محمد الخ مس عم 8ة  ك 8 شقة 
8قم 33 كيليز  - 41111 مرلكش 

املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113343

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 م 18   12

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HOSMAN INVEST

غرض الشركة بإيج ز : - استش 8ة 

الصن عة  و  الفن دق  استثم 8ات  في 

الفندقية

امللتقي ت  و  املؤتمرات  تنظيم   -

السي حية ..

55 ش 8ع  عنوان املقر اال تم عي : 

محمد الخ مس عم 8ة  ك 8 شقة 8قم 

33 كيليز  - 41111 مراكش املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد الشرق وي خ لد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الشرق وي خ لد عنوانه)ا( 

الحديقة  إق مة  ع ئشة  ابن  زنقة 

كيليز   14 شقة   1 عم 8ة  الكبرى 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الشرق وي خ لد عنوانه)ا( 

الحديقة  إق مة  ع ئشة  ابن  زنقة 

كيليز   14 شقة   1 عم 8ة  الكبرى 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

8قم  تحت   2121 م 18   14

.M03_20_2080893

713I
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مستأمنة املتنبي للمح سبة

AUTO ECOLE ADOUZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

مستأمنة املتنبي للمح سبة

131 ش 8ع املتنبي الط بق 2 ، 

23111، بني مالل املغرب

AUTO ECOLE ADOUZ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ادوز أيت 

أسح ق فم العنصر - 23252 بني 

مالل املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1997

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   17 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

شرق وي  )ة(  السيد  تفويت 

ت مجو ت 511 حصة ا تم عية من 

)ة(  السيد  511 حصة لف ئدة   أصل 

حميد  هديبي بت 8يخ 17 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ببني مالل  بت 8يخ 14 م 18 

2121 تحت 8قم 191.

714I

sofoget

LA QUINCAILLERIE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

sofoget

 Kenitra,  37 rue mohamed qorri

 residence chaimae bur n° 2 et 3

، 14000، kenitra maroc

LA QUINCAILLERIE شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي  القنيطرة 

محل 8قم 3 اوالد او يه بلوك ف 

8قم 41 - 14111 القنيطرة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

54435

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LA  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.QUINCAILLERIE

بيع    : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق قير ب لتقسيط.

عنوان املقر اال تم عي :  القنيطرة 

محل 8قم 3 اوالد او يه بلوك ف 8قم 

41 - 14111 القنيطرة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : عص م الدوابي  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : الدوابي  عص م  السيد  

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  عص م الدوابي عنوانه)ا( 

املغرب 14111 القنيطرة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  عص م الدوابي عنوانه)ا( 

املغرب 14111 القنيطرة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 114.

715I

مستأمنة املتنبي للمح سبة

AUTO ECOLE ADOUZ
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

مستأمنة املتنبي للمح سبة

131 ش 8ع املتنبي الط بق 2 ، 

23111، بني مالل املغرب

AUTO ECOLE ADOUZ شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي أدوز أيت 

أسح ق فم العنصر - 23252 بني 

مالل .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.1997

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 17 فبراير 2121 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ببني مالل  بت 8يخ 14 م 18 

2121 تحت 8قم 191.

716I

SOBEGEST

STE AGAFAY RIDERS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SOBEGEST

 LOT YASMINE1 N°183 APPT

 N°3 2ème ETAGE CHARAF ،

40000، MARRAKECH MAROC

STE AGAFAY RIDERS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 

افرا1 اوزكيط  امزميز - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113363

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   26
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AGAFAY RIDERS
كراء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
الب لون ت  و  الرب عية  الد8ا  ت 

الهوائية .
دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 41111  - امزميز  اوزكيط   افرا1 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
191 حصة    : السيد خ لد طهو8 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
 111   : حروت  مصطفى  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
  : 8امون  ك ال8ت  ايسكوال  السيد 
711 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  طهو8  خ لد  السيد 
 314 شقة  ا2  تجزئة الفضل عم 8ة 

41111 مراكش املغرب.
السيد مصطفى حروت عنوانه)ا( 
د8ب البرادة 8قم 161 سيدي يوسف 

بن علي 41111 مراكش املغرب.
8امون  ك ال8ت  ايسكوال  السيد 

عنوانه)ا( اسب ني  . ديليدا اسب ني .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  طهو8  خ لد  السيد 
 314 شقة  ا2  تجزئة الفضل عم 8ة 

41111 مراكش املغرب
السيد مصطفى حروت عنوانه)ا( 
د8ب البرادة 8قم 161 سيدي يوسف 

بن علي 41111 مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   15 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112162.
717I
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ste al moustakbal conseil

 KENAN NVESTEMENT
 AND INTERNATIONAL

TRADING
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ste al moustakbal conseil
 9rue rahal meskini v.n app 11
bureau et 3 ، 30000، fes maroc
 KENAN NVESTEMENT AND
 INTERNATIONAL TRADING

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 21 
حي دوى كريو زواغة بلوك 1 ، حي 

كرييو الط بق 2 ف 1 - 31111 ف 1 
املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
61113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 KENAN NVESTEMENT AND

.INTERNATIONAL TRADING
مربي   : بإيج ز  الشركة  غرض 
االستيراد   - التداول   - امل شية 

والتصدير- تربية األسم ك.
 21 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
حي   ، حي دوى كريو زواغة بلوك 1 
كرييو الط بق 2 ف 1 - 31111 ف 1 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد  ه شم محمد أس مة عبد 

 111 1.111 حصة بقيمة    : الق د8  

د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد  ه شم محمد أس مة عبد 

21519  ده  الق د8  عنوانه)ا(  ده 

السعودية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد  ه شم محمد أس مة عبد 

21519  ده   الق د8  عنوانه)ا(  ده 

السعودية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

أكتوبر   31 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 3491.

711I

kci building sarl

 SOCIETE GLOBALIA
CONSTRUCTION SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

kci building sarl

ش 8ع اليمن اق مة الش طئ 8قم 

11 الط بق 4 8قم 11 - طنجة 

 residence oulmas n°14

complexe hassani 3 gzenaya-

tanger، 90000، d427476 املغرب

 SOCIETE GLOBALIA

CONSTRUCTION SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

اليمن اق مة الش طى 8قم 11 الط بق 

الرابع 8قم 11 طنجة طنجة 91111 

طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   14

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SOCIETE GLOBALIA  :

.CONSTRUCTION SARL
البن ء   : بإيج ز  الشركة  غرض 
االنع ش العق 8ي   - بمختلف انواعه 

- تجهيز البقع اال8ضية.......
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اليمن اق مة الش طى 8قم 11 الط بق 
 91111 11 طنجة طنجة  الرابع 8قم 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
موالى  البلغيتى  اله شمى  السيد 
 111 حصة بقيمة   1.111   : نعم ن 

د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
موالى  البلغيتى  اله شمى  السيد 
نعم ن عنوانه)ا( اق مة ميسو8 8قم 2 
مجموعة 9 اق مة الصب ح  111111 

الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
موالى  البلغيتى  اله شمى  السيد 
نعم ن عنوانه)ا( اق مة ميسو8 8قم 2 
مجموعة 9 اق مة الصب ح  111111 

الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   16 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1161.

719I

excofi

MULTI VISA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تحويل املقر اال تم عي للشركة

excofi
الشق 3 عم 8ة لحب بي ش 8ع الجوالن 

ليدو ف 1 ، 31111، ف 1 املغرب

MULTI VISA شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 6 

تجزئة الهواء الجميل ملع3 الخيل 

الط بق األول املكت3 2 املدينة 

الجديدة - 31111 ف 1 املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.53721

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 12 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

الجميل ملع3  تجزئة الهواء   6 »8قم 

الخيل الط بق األول املكت3 2 املدينة 

إلى  31111 ف 1 املغرب«   - الجديدة 

املحل  ميكو  عم 8ة  قطر  زنقة   15«

ف 1    31111  - اليس 8  على   5 8قم 

املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   24 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 767/121.

711I

NEOEXPERT CONSULTING

MBLD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

NEOEXPERT CONSULTING

 RES RIBH D BIR ANZARANE

 RES RIBH D BIR ANZARANE، 3،

CASABLANCA MAROC

MBLD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

 Bd وعنوان مقره  اإل تم عي

 Lalla Yacout et rue Arrar Res

 GALIS CASABLANCA - 20000

.CASABLANCA MAROC

8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تم   2121 فبراير   14 في  املؤ8خ 

قد8ه بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
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من  أي  د8هم«   6.691.111«  

 6.711.111« إلى  د8هم«   11.111«

تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 24 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732164.

711I

FUDICAIRE ISMAILI

STE S B H B TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI

حي التقم بلوك 2 8قم 17 السم 8ة ، 

ES-SMARA MAROC ،72111

 STE S B H B TRAVAUX SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة

 HAY وعنوان مقره  اإل تم عي

 ESSALAM 1 BLOC F N° 52 ES

SEMARA - 72000 السم 8ة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1193

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 STE S  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.B H B TRAVAUX SARL

االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة و اعم ل النظ فة و املس ح ت 

الخضراء.

 HAY  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 ESSALAM 1 BLOC F N° 52 ES

SEMARA - 72000 السم 8ة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد ابراهيم بن عويس 
حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد سعيد حرطن :  511 حصة 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عويس  بن  ابراهيم  السيد 
ولد  ابراهيم  سيدي  زنقة  عنوانه)ا( 
 72111 السم 8ة   117 8قم  سعيد 

السم 8ة املغرب.
عنوانه)ا(  حرطن  سعيد  السيد 
 117 حي القد1 تجزئة الراحة 8قم 

العيون 72111 السم 8ة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عويس  بن  ابراهيم  السيد 
ولد  ابراهيم  سيدي  زنقة  عنوانه)ا( 
 72111 السم 8ة   117 8قم  سعيد 

السم 8ة املغرب
عنوانه)ا(  حرطن  سعيد  السيد 
 117 حي القد1 تجزئة الراحة 8قم 

العيون 72111 السم 8ة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم 8ة  بت 8يخ 15 م 18 

2121 تحت 8قم 31/2121.

712I

LABRASS MULTISERVICES SARL

CROW LAAY
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
CROW LAAY  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 
الوف ق بقعة 8قم 695D العيون  - 

71111 العيون  املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
31169

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   19

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 CROW :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. LAAY

أشغ ل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتعددة - خدم ت ع مة .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - العيون    695D الوف ق بقعة 8قم 

71111 العيون  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد يحضيه املشيوط :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

املشيوط  يحضيه  السيد 

زنقة  االسم عيلية  حي  عنوانه)ا( 

العيون    71111 العيون   69 8قم   2

املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

املشيوط  يحضيه  السيد 

زنقة  االسم عيلية  حي  عنوانه)ا( 

العيون    71111 العيون   69 8قم   2

املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

27 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 533.

713I

SOCOJUFI SARL

NEWTRAVEL CAR
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SOCOJUFI SARL

 RUE CHRARDA RDC DERB 11

 LOUBILA BOURGOGNE ،

20040، CASABLANCA MAROC

NEWTRAVEL CAR شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ليس سفة 

االلفة 8قم 11 - 21141 الدا8 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

459113

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NEWTRAVEL CAR

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

واستئج 8 السی 8ات بدون س ئق.

عنوان املقر اال تم عي : ليس سفة 

الدا8   21141  -  11 8قم  االلفة 

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد شبهي :  1.111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  شبهي  سعيد  السيد 
 21141 االلفة   56 8قم   64 زنقة 

الدا8البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
دوا8  السيد امين شبهي عنوانه)ا( 
سيدي   24351 بوحم م   الشهوبة 

بنو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733157.

714I

MSB Consulting

ONCOMINE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
توسيع نش ط الشركة 

MSB Consulting
 Bd Zerktouni , N° 400, Etage
 4, B22 ، 20000، Casablanca

Maroc
ONCOMINE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي 295 ش 8ع 

عبد املومن ط 3 مكت3 211  - 
21111 البيض ء املغرب.
توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.142531

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تمت   2121 فبراير   11 في  املؤ8خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
أي أنشطة استيراد أو تصدير أو 
تصنيع أو تغليف أو بيع ب لجملة أو 
التوزيع أو التع قد من الب طن تتعلق 
الفحص  أ هزة  أو  الطبية  ب أل هزة 
املكمالت  أو  املختبرية  التشخي�سي 
التجميل  مستحضرات  أو  الغذائية 
أو  الشخصية  النظ فة  منتج ت  أو 
املواد الخ م النشطة أو املعدات أو 
املنشآت، دون أن تكون هذه الق ئمة 
واللوائح  للقوانين   

ً
وفق  ش ملة، 

الس 8ية..

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733349.

715I

FUDICAIRE ISMAILI

STE DEAM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FUDICAIRE ISMAILI
حي التقم بلوك 2 8قم 17 السم 8ة ، 

ES-SMARA MAROC ،72111
 STE DEAM TRAVAUX SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 
 LOTISSEMENT ESSALAM II
 BLOC C N° 29 ES SEMARA -

72111 السم 8ة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1195
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DEAM TRAVAUX SARL
االشغ ل   : غرض الشركة بإيج ز 

الع مة واعم ل النظ فة.
 : اال تم عي  املقر  عنوان 
 LOTISSEMENT ESSALAM II
 BLOC C N° 29 ES SEMARA -

72111 السم 8ة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
  : الخلوفي   الصمد  عبد  السيد 
511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 
 511   : القمري  محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

الخلوفي   الصمد  عبد  السيد 
ت زة  بوحلو  ب ب  دوا8  عنوانه)ا( 

72111 السم 8ة املغرب.
عنوانه)ا(  القمري  محمد  السيد 
 72111 دوا8 ب ب ازهر بوشف عة ت زة 

السم 8ة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الخلوفي   الصمد  عبد  السيد 
ت زة  بوحلو  ب ب  دوا8  عنوانه)ا( 

72111 السم 8ة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لسم 8ة  بت 8يخ 15 م 18 

2121 تحت 8قم 39/2121.
716I

SOCIETE MAZAGAN COMPTAFISC-SARL-AU

»GENIE CIVIL FIRST«
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 SOCIETE MAZAGAN
COMPTAFISC-SARL-AU

 N°314, lotissement Al Qods, El
Jadida ، 24000، الجديدة املغرب

»GENIE CIVIL FIRST« شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 67، إق مة 

الخير، ش 8ع  و8ج الخ مس، 
الط بق الث ني، الجديدة. - 24111 

الجديدة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
16373

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.»GENIE CIVIL FIRST«

 1-  : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء  مق ولة   2- املدنية.  الهندسة 

األشغ ل  مق ولة   3- املعدني. 

املختلفة..

 ،67  : اال تم عي  املقر  عنوان 

إق مة الخير، ش 8ع  و8ج الخ مس، 

 24111  - الجديدة.  الث ني،  الط بق 

الجديدة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : سعيد  سرنو  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  سعيد  سرنو  السيد 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  سعيد  سرنو  السيد 

الجديدة 24111 الجديدة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 12 م 18 

2121 تحت 8قم 24177.

717I

LABRASS MULTISERVICES SARL

SPE-SUD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

SPE-SUD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

 713E 8قم E الوك لة 11 بلوك

العيون  - 71111 العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
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محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31365

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

SPE-  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SUD

غرض الشركة بإيج ز : الد8اس ت 

 - للمع دن  واالستغالل  والبحث 

خدم ت ع مة - التصدير واالستيراد .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الوك لة 11 بلوك E 8قم 713E العيون  

- 71111 العيون  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

  : الهرد   الرحم ن  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الهرد   الرحم ن  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي السعديين 12 زنقة 21 

كلميم  11111 كلميم  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الهرد   الرحم ن  عبد  السيد 

عنوانه)ا( حي السعديين 12 زنقة 21 

كلميم  11111 كلميم  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   11 بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 41.

711I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 SOCIETE SABLE DE SAHARA
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
 SOCIETE SABLE DE SAHARA
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اال تم عي ش 8ع أم 

السعد الحي اإلدا8ي  زنقة 44 عم 8ة 
11 شقة 14 العيون  - 71111 

العيون  املغرب .
توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.12159

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   24 في  املؤ8خ 
نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :
واملراكز  املمت زة  األسواق  إنش ء 
 - املتعددة  - خدم ت البن ء  التج 8ية 

أشغ ل ع مة - خدم ت سي حية .
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
15 م 18  بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 624.
719I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 SOCIETE SABLE DE SAHARA
SERVICES

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تحويل الشكل الق نوني للشركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
 SOCIETE SABLE DE SAHARA
SERVICES شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
و عنوان مقره  اال تم عي ش 8ع 
أم السعد الحي اإلدا8ي  زنقة 44 

عم 8ة 11 شقة 14 العيون  - 71111 
العيون  .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.12159
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 24 فبراير 2121 تم تحويل 
الشكل الق نوني للشركة من »شركة 
ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
15 م 18  بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 624.
721I

LABRASS MULTISERVICES SARL

 SOCIETE SABLE DE SAHARA
SERVICES

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب
 SOCIETE SABLE DE SAHARA
SERVICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع أم 

السعد الحي اإلدا8ي  زنقة 44 عم 8ة 
11 شقة 14 العيون  - 71111 

العيون املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.12159

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2121 فبراير   24 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
)ة( سيدي حمدي   تفويت السيد 
من  ا تم عية  حصة   251 بوحن نة 
السيد  لف ئدة   حصة   1.111 أصل 
)ة( سيدي فت ن   بوحن نة بت 8يخ 24 

فبراير 2121.
تفويت السيد )ة( سيدي عبد هللا  
من  ا تم عية  حصة   251 بوحن نة 
السيد  لف ئدة   حصة   1.111 أصل 
)ة( سيدي فت ن   بوحن نة بت 8يخ 24 

فبراير 2121.

)ة( موالي الس لك  تفويت السيد 

حصة ا تم عية من   251 الشريف 

السيد  لف ئدة   حصة   1.111 أصل 

)ة( سيدي فت ن   بوحن نة بت 8يخ 24 

فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

15 م 18  بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 624.

721I

ALYAJI   

AIR DIGITAL  إير ديجيتال 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ALYAJI

 APPT 6 RES ISMAILIA BD

 OUM RABIA WIAAM OULFA

 CASABLANCA ، 20220،

CASABLANCA MAROC

 إير ديجيت ل  AIR DIGITAL شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الزنقة 13 

الرقم 16 حي لعلو الدا8 البيض ء - 

21441 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

454993

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   11

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

إير    : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AIR DIGITAL  ديجيت ل

التج 8ة    : غرض الشركة بإيج ز 

اإللكترونية للسلع والخدم ت.
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الزنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
13 الرقم 16 حي لعلو الدا8 البيض ء - 

21441 الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

1.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:
 11.111   : املنبهي كم ل  السيد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيد  املنبهي كم ل عنوانه)ا(  حي 
البيض ء.   56 8قم   14 الهدى الزنقة 

21441 الدا8 البيض ء املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد  املنبهي كم ل عنوانه)ا(  حي 
البيض ء.   56 8قم   14 الهدى الزنقة 

21441 الدا8 البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 29 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 721957.
722I

L’ORIENTATION DE COMPTABILITE

NACHIT ALUM
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 L›ORIENTATION DE
COMPTABILITE

 N°.5 RUE ABOU TAIB
 ELMOUTANABI LOTS WALILI
 AV DES F.A.R BUREAU N°.12

FES ، 30000، FES MAROC
NACHIT ALUM شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 8قم 

59 تجزئة املنضر الجميل طريق 
صفرو - 31111 ف 1 اململكة 

املغربية
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62261
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NACHIT ALUM

التصدير   : غرض الشركة بإيج ز 

و  املختلفة  األشغ ل   - اإلستيراد  و 

أشغ ل البن ء - نج 8ة األلومنيوم.

متجر   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الجميل  املنضر  تجزئة   59 8قم 

31111 ف 1 اململكة   - طريق صفرو 

املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد سعيد نشيط :  911 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

حصة   51   : السيد عمر نشيط 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

51 حصة    : السيدة 8تيبة نشيط 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  نشيط  سعيد  السيد 

األمل  ش 8ع   34 8قم  قرطبة  اق مة 

اململكة  ف 1   31111  1 النر س 

املغربية.

السيد عمر نشيط عنوانه)ا( 142 

بوغ ل3  علي  سيدي  السالوي  د8ب 

31111 ف 1 اململكة املغربية.

عنوانه)ا(  نشيط  8تيبة  السيدة 

األمل  ش 8ع   34 8قم  قرطبة  اق مة 

اململكة  ف 1   31111  1 النر س 

املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  نشيط  سعيد  السيد 

األمل  ش 8ع   34 8قم  قرطبة  اق مة 

اململكة  ف 1   31111  1 النر س 

املغربية.

السيد عمر نشيط عنوانه)ا( 142 
بوغ ل3  علي  سيدي  السالوي  د8ب 

31111 ف 1 اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 196.
723I

 CABINET ABID EXPERTISE COMPTABLE,

AUDIT & CONSEILS

CARESPACE SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 CABINET ABID EXPERTISE
 COMPTABLE, AUDIT &

CONSEILS
 N° 45 AV HASSAN II IMM

 TOUR RMA APPT 102 ، 30000،
FES MAROC

CARESPACE SERVICES شركة 
ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي محل 8قم 
12 زنقة غفس ي حي االمل طريق 

صفرو - 31111 ف 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
62213

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CARESPACE SERVICES
كراء   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات .
عنوان املقر اال تم عي : محل 8قم 
طريق  االمل  حي  غفس ي  زنقة   12

صفرو - 31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 
الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  
د8هم، مقسم ك لت لي:

1.111 حصة    : السيد ي سين برا 
بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  
وصف ت ومواطن الشرك ء :

دوا8  السيد ي سين برا عنوانه)ا( 
 مع الدلم بني ونجل تفراوت مرنيسة 

ت ون ت 34111 ت ون ت املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
دوا8  السيد ي سين برا عنوانه)ا( 
 مع الدلم بني ونجل تفراوت مرنيسة 

ت ون ت 34111 ت ون ت املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   15 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 911/2121.

724I

FIDUCIAIRE BILAL

MAN-AMD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
MAN-AMD شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي سفلي 
تجزئة سلمى 8قم 31 ك ميلي  - 

51111 مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
49539

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
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ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

MAN- :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.AMD

مخبزة و   : غرض الشركة بإيج ز 

حلوي ت.

سفلي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة سلمى 8قم 31 ك ميلي  - 51111 

مكن 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد بوصوف العلمي 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد بوصوف العلمي عنوانه)ا( 

فرنس  16111 بربينيون فرنس .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد بوصوف العلمي عنوانه)ا( 

فرنس  16111 بربينيون فرنس 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   13 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1111.

725I

PREMIUM FINANCE

SOCIETE LATAOUI TRANS
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

PREMIUM FINANCE

  APPARTEMENT N° 7

 IMMEUBLE 2 RUE ANGLE

 SGT LEVET ET FERKLE

 MARRAKECH. ، 40000،

MARRAKECH MAROC

 SOCIETE LATAOUI TRANS

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي متجر 8قم 
1 تجزئة العزوزية 8قم 43  - 41111 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
113329

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE LATAOUI TRANS
نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البض ئع لحس ب الغير.
اشغ ل مختلفة او البن ء..

عنوان املقر اال تم عي : متجر 8قم 
1 تجزئة العزوزية 8قم 43  - 41111 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : اولعت   السيد  م ل 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -
وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  اولعت   السيد  م ل 
 41111   43 8قم  العزوزية  تجزئة 

مراكش املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  اولعت   السيد  م ل 
 41111   43 8قم  العزوزية  تجزئة 

مراكش املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112139.

726I

BUSINESS CENTER.COM

TUNISIAN COSMETIQUE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BUSINESS CENTER.COM
ش 8ع عبد املومن 8قم 236 إق مة 
ف 1 الط بق الث ني 8قم 6 ، 21391، 

الدا8البيض ء املغرب
 TUNISIAN COSMETIQUE

شركة ذات املسؤولية املحدودة
ش 8ع  اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 , اق مة ف1    ,236 8قم  عبد املومن, 
الط بق الث ني, 8قم 6 - 21391 الدا8 

البيض ء املغرب
املسؤولية  ذات  شركة  تأسيس 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

459145
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TUNISIAN COSMETIQUE
الغرض   : بإيج ز  الشركة  غرض 

من الشركة ، في املغرب والخ 8ج:
• تسويق وتوزيع وتصنيع منتج ت 

التجميل.
العطو8  منتج ت  وتصنيع  بيع   •

والتجميل ؛
املنتج ت  وتسويق  توزيع   •

الجم لية واإلكسسوا8ات املوضة ؛
• توزيع وتسويق منتج ت النظ فة 

والصي نة.
• استيراد وتصدير وتوزيع وتسويق 
األ هزة واملواد الجم لية والتجميلية 

واملواد االستهالكية ؛
وتوزيع  وبيع  وتصدير  استيراد   •

املنتج ت الطبية وشبه الطبية ؛
السلع  وتصدير  ميع  استيراد   •

واملنتج ت والخدم ت ؛
• التج 8ة الع مة.

والخدم ت  النقل  إدا8ة   •

اللو ستية ؛

في  ميع  الشركة  مش 8كة   •

أو  املنشأة  الشرك ت  أو  الشرك ت 

والتي يمكن 8بطه    ، إنش ؤه   املزمع 

بك ئن  مب شر  غير  أو  مب شر  بشكل 

الشركة أو بك فة الك ئن ت املم ثلة أو 

أو  ال سيم  الشرك ت   ، ذات الصلة 

الشرك ت التي من املحتمل أن يسهم 

ك ئنه  في تحقيق ك ئن الشركة ، وهذا 

طريق  عن  سيم   وال   ، وسيلة  بأي 

إنش ء شرك ت  ديدة ، واملس هم ت ، 

وعملي ت الدمج أو املش 8يع املشتركة.

وبشكل ع م ، فإن  ميع العملي ت 

أو  امل لية  أو  الصن عية  أو  التج 8ية 

بشكل  تتعلق  العق 8ية  أو  املنقولة 

مب شر أو غير مب شر بأي من األشي ء 

املذكو8ة أعاله ، أو بأي أشي ء مم ثلة 
أو ذات صلة ، ومن املحتمل أن تعزز 

تطوير الشركة..

عنوان املقر اال تم عي : ش 8ع عبد 
املومن, 8قم 236,  اق مة ف1 , الط بق 
الث ني, 8قم 6 - 21391 الدا8 البيض ء 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 711   : الحبي3  محمد   السيد 

حصة بقيمة 71.111 د8هم للحصة .

السيد عمر  الحبي3 :  221 حصة 

بقيمة 22.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الحبي3 عنوانه)ا(  السيد محمد  

صف قس 3111 صف قس تونس.

عنوانه)ا(  الحبي3  عمر   السيد 

صف قس 3111 صف قس تونس.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الحبي3 عنوانه)ا(  السيد محمد  

صف قس 3111 صف قس تونس

عنوانه)ا(  الحبي3  عمر   السيد 

صف قس 3111 صف قس تونس.
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733217.
727I

FIDUCIAIRE BILAL

 TRAVAUX GIGANTESQUE
DU MAROC

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

FIDUCIAIRE BILAL
 BP S64 MEKNES PRINCIPAL
 MEKNES ، 50000، MEKNES

maroc
 TRAVAUX GIGANTESQUE DU
MAROC شركة ذات املسؤولية 

املحدودة)في طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 2 

تجزئة الحسنية الزيتون  - 51111 
مكن 1 املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31617
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8 حل   2121 ين ير   27 املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
 TRAVAUX GIGANTESQUE DU
 111.111 مبلغ 8أسم له     MAROC
د8هم وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 
2 تجزئة الحسنية الزيتون  - 51111 
مكن 1 املغرب نتيجة ل : ازمة م لية.

 2 8قم  التصفية ب  مقر  و حدد 
 51111  - الزيتون   تجزئة الحسنية 

مكن 1 املغرب. 
و عين:

السيد)ة( عالء الدين  الشليخ ت 
تجزئة الحسنية   45 8قم  و عنوانه)ا( 
مكن 1   51111 هللا  1.م.ب.ع  حي 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 363.
721I

SAVOIR EXPERT

AGRO AIN CHIFAE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SAVOIR EXPERT

 N ° 05 RUE IBN BATTOUTA

 VILLE NOUVELLE ، 31000،

SEFROU MAROC

AGRO AIN CHIFAE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي مركز أيت 

السبع عين الشف ء  م عة ايت 

السبع - 31111 صفرو املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

2111

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 AGRO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.AIN CHIFAE

بيع   : بإيج ز  الشركة  غرض 

منتو  ت الصحة النب تية

املف وضة

األشغ ل املختلفة.

مركز   : اال تم عي  املقر  عنوان 

أيت السبع عين الشف ء  م عة ايت 

السبع - 31111 صفرو املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : محمد  يحي وي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : لحبي3  افو�سي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  يحي وي  السيد 

كند8  ايموزا8   31111 هبري  حي 

املغرب.

السيد افو�سي لحبي3 عنوانه)ا( 

السبع  ايت   31111 تجموت  دوا8 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  يحي وي  السيد 

حي هبري 31111 ايموزا8 كند8 املغرب

السيد افو�سي لحبي3 عنوانه)ا( 

السبع  ايت   31111 تجموت  دوا8 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  االبتدائية بصفرو  

2121 تحت 8قم 64.

729I

RAHHALI CONSEIL

GACHACA
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

RAHHALI CONSEIL

 lot al azzouzia marrakech 1412

، 40000، Marrakech Maroc

GACHACA  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

اوليفري، 8قم 26، أملكيس، 

النخيل، مراكش. - 41111 مراكش 

املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.77159

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 ين ير   13 املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

 FOUSSE CLAUDE MAURICE

كمسير آخر

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   25 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112613.

731I

SAB CONSEIL

SAB CONSEIL
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

SAB CONSEIL

159، ش 8ع املق ومة، املبنى ب 

الط بق 5 شقة 24 ، 21121، الدا8 

البيض ء املغرب

SAB CONSEIL شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي 159، 

ش 8ع املق ومة، املبنى ب الط بق 5 

شقة 24 - 21121 الدا8 البيض ء 

املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.195675

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

2121 تقر8 حل  17 فبراير  املؤ8خ في 

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

  SAB CONSEIL الوحيد  الشريك 

مبلغ 8أسم له  11.111 د8هم وعنوان 

ش 8ع   ،159 اإل تم عي  مقره  

شقة   5 الط بق  ب  املبنى  املق ومة، 

املغرب  البيض ء  الدا8   21121  -  24

الشركة لم تحقق الهدف   : نتيجة ل 

الذي أسست من أ له.

 ،159 ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 5 الط بق  ب  املبنى  املق ومة،  ش 8ع 

البيض ء  الدا8   21121  -  24 شقة 

املغرب. 

و عين:

السيد)ة( صف ء الدين  بلمكن �سي 

املق ومة،  ش 8ع   ،159 عنوانه)ا(  و 

 21121 24 5 شقة  املبنى ب الط بق 

)ة(  كمصفي  املغرب  البيض ء  الدا8 

للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
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ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733315 .

731I

FIDECOM SARL

PROGIENE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDECOM SARL

46 ش 8ع ب ستو8 حي الليمون الرب ط 

، 11161، الرب ط املغرب

PROGIENE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

214، ش 8ع الحسن الث ني - 11161 

.RABAT MAROC

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.55415

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 19 نونبر 2119 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 - الث ني  الحسن  ش 8ع   ،214 »8قم 
RABAT MAROC 11161« إلى »8قم 

،الط بق  الروداني  ابراهيم  53،زنقة 

 - املحيط  5،حي  8قم  األول،شقة 

.»RABAT  MAROC 11141

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  ب لرب ط   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 114691.

732I

Synergie Experts

LAZ EXECUTIVE SEARCH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
قفل التصفية

Synergie Experts

49, زنقة  ون  و18, حي غوتييه ، 

21161، الدا8 البيض ء املغرب

LAZ EXECUTIVE SEARCH شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي : 7، إق مة 
8امي، زنقة سبتة، الط بق 2، املكت3 

1 - 21111 الدا8 البيض ء املغرب.
قفل التصفية

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
.241119

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2119 تقر8 حل  23 د نبر  املؤ8خ في 
شركة   LAZ EXECUTIVE SEARCH
ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد مبلغ 8أسم له  11.111 د8هم 
إق مة   ،7 اإل تم عي  مقره   وعنوان 
8امي، زنقة سبتة، الط بق 2، املكت3 
املغرب  البيض ء  الدا8   21111  -  1
ك فية  سوق  و ود  لعدم  نتيجة 

للشركة.
و عين:

و  ابراهيم  االز8ق   السيد)ة( 
، حي   73 عنوانه)ا( زنقة حس ن 8قم 
املغرب  الدا8 البيض ء   21111 الهن ء 

كمصفي )ة( للشركة.
و قد تم انعق د الجمعية الخت مية 
بت 8يخ 23 د نبر 2119 وفي 7، إق مة 
8امي، زنقة سبتة، الط بق 2، املكت3 

1 - 21111 الدا8 البيض ء املغرب.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732917.

733I

مكت3 املح سبة الص لحي

 SOCIETE ANBAJ TRAVAUX
SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
حل شركة

مكت3 املح سبة الص لحي
زنقة املدينة املنو8ة عم 8ة اليعقوبي 
الط بق الث لث الشقة 8قم 6 و دة ، 

61111، و دة ااملغرب
 SOCIETE ANBAJ TRAVAUX
SARL شركة ذات املسؤولية 
املحدودة)في طو8 التصفية(

وعنوان مقره  اإل تم عي حي الجرف 
األخضر 8قم 343 اسلي - 61111 

و دة اململكة املغربية.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31227
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
2119 تقر8 حل  25 د نبر  املؤ8خ في 
املحدودة  املسؤولية  ذات  شركة 
  SOCIETE ANBAJ TRAVAUX SARL
د8هم   21.111,11 8أسم له   مبلغ 
وعنوان مقره  اإل تم عي حي الجرف 
 61111  - اسلي   343 8قم  األخضر 
 /1  : و دة اململكة املغربية نتيجة ل 

الفشل في استقط ب الزبن ء..
حي  ب  التصفية  مقر  حدد  و 
 - اسلي  8قم343  األخضر   الجرف 

61111 و دة اململكة املغربية. 
و عين:

و  عمراوي  عبيد   السيد)ة( 
8قم  األخضر  الجرف  حي  عنوانه)ا( 
اململكة  و دة   61111 اسلي   343

املغربية كمصفي )ة( للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   24 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 747.
734I

POULET LAITON

POULET LAITON SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

POULET LAITON
 113BD MOUTANA BNOU

 HARITA 1ER ETAGE
 BERNOUSSI 183BD MOUTANA

 BNOU HARITA 1ER ETAGE
 BERNOUSSI، 20600،
CASABLANCA MAROC

POULET LAITON SARL شركة 
ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 113، 
ش 8ع مثنى ابن ح 8ثة الط بق االول 
البرنو�سي  - 21611 الدا8 البيض ء 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451479

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.POULET LAITON SARL

غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 

و املت  رة في املعدات الكهرب ئية و كل 

م  يتعلق به 

 ،113  : اال تم عي  املقر  .عنوان 
ش 8ع مثنى ابن ح 8ثة الط بق االول 

البيض ء  الدا8   21611  - البرنو�سي  

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد يوسف ازنوبة :  711 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد مروان ازنوبة :  311 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  ازنوبة  يوسف  السيد 
 4 الط بق   23 شقة   31 8قم   4 زنقة 

السع دة الحي الحسني 21231 الدا8 

البيض ء املغرب.

عنوانه)ا(  ازنوبة  مروان  السيد 
31 سيدي  8قم   1 2 ش 8ع  البرنو�سي 

البيض ء  الدا8   21611 البرنو�سي 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  ازنوبة  يوسف  السيد 
 4 الط بق   23 شقة   31 8قم   4 زنقة 

السع دة الحي الحسني 21231 الدا8 

البيض ء املغرب.
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عنوانه)ا(  ازنوبة  مروان  السيد 

31 سيدي  8قم   1 2 ش 8ع  البرنو�سي 

البيض ء  الدا8   21611 البرنو�سي 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم 732611.

735I

CAF MAROC

STEPONA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

CAF MAROC

 RUE OUED ZIZ N°20 CASTILLA

 2° ETG N° 7 TANGER ، 90000،

TANGER MAROC

STEPONA شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع أبو 

بكر الرازي إق مة إبراهيم 8قم 11 - 

91111 طنجة املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.12599

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 11 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

»ش 8ع أبو بكر الرازي إق مة إبراهيم 

91111 طنجة املغرب« إلى   - 11 8قم 

االندلس  قيس 8ية   41 8قم  »املحل 

الب 8  إبن عبد  أنز8ان ش 8ع حفيظ 

8قم 127 - 91111 طنجة  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   15 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1919.

736I

GECAFISC

EURO ID AFRICA

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GECAFISC

 RUE MOHAMED EL 26

  QUORRI  ETG 1 APPT 5

 CASABLANCA ، 20250،

CASABLANCA MAROC

EURO ID AFRICA شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

بو8ڭون زنقة 8ڭ8اڭة إق مة لكو8نيش 

الط بق اال8�سي الشقة 8قم 1 عم 8ة 

2 ،الدا8 البيض ء  - 21151 الدا8 

البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

456163

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 د نبر   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 EURO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.ID AFRICA

برامج   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الكمبيوتر مبيع ت البرمجي ت.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

بو8ڭون زنقة 8ڭ8اڭة إق مة لكو8نيش 

1 عم 8ة  الط بق اال8�سي الشقة 8قم 

الدا8   21151  - البيض ء   ،الدا8   2

البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 111   : السيد عبد العزيز انصري 

حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .

 ATLAS SOFTWARE الشركة 

د8هم   51.111 حصة بقيمة   :  500

للحصة .

 EURO I.D. الشركة 

حصة   TECHNOLOGIES :  400

بقيمة 41.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

النصري  العزيز  عبد  السيد 

 Boulogne-Billancourt, عنوانه)ا( 

 16 Square Pont de SEVRES

France. 300020 Boulogne-

.Billancourt  France

  ATLAS SOFTWARE الشركة 

 BD BOURGOGNE RUE )عنوانه)ا

 JAAFAR IBNOU HABIB RES AL

 MACHRIK II ETG 1 N 3 21111

الدا8 البيض ء املغرب.

 EURO I.D. الشركة 

 ,1 عنوانه)ا(    TECHNOLOGIES

 rue de la Martinerie, 78610 LE

 PERRAY EN YVELINES 45454

.Versailles France

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 LUDOVIC BELLISSANT السيد

 RESIDENCE LES  19 عنوانه)ا( 

 FOUGERES 71341 LES CLAYES

 -SOUS-BOIS FRANCE 45454

LES CLAYES -SOUS-BOIS France

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

فبراير 2121 تحت 8قم -.

737I

AGIL CONSEIL

سو1 ميديك انتيرناسيونال
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

AGIL CONSEIL
 N°197,CM,UNITE II ,1ER ETAGE

,APPT N°3 DAOUIDIATE-
 MARRAKECH ، 40000،

MARRAKECH MAROC
سو1 ميديك انتيرن سيون ل شركة 

ذات املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي غ 8اج 8قم 
3 إسيل 8قم 123 مراكش - 41111 

مراكش املغرب.
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.91191

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 غشت   31 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
تفويت السيد )ة( عالل الط هري 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111
محمد الك بي بت 8يخ 11 أبريل 2119.

)ة( ف طمة الزهراء  تفويت السيد 
من  ا تم عية  حصة   511 الزبيري 
أصل 1.111 حصة لف ئدة  السيد )ة( 
محمد الك بي بت 8يخ 11 أبريل 2119.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
فبراير   24 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112576.
731I

FIDUNION-MAROC

DIBEK
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUNION-MAROC
 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،
CASABLANCA MAROC

DIBEK شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 135 
املنطقة الصن عية الجنوب الغربي - 

21111 املحمدية   املغرب.
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تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.Mohammedia 23981

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 11 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

الجنوب  الصن عية  املنطقة   135«

21111 املحمدية   املغرب«  الغربي - 

 ، امللكي  الجيش  ش 8ع   ،  17« إلى 

 21111  -  33 8قم  الت سع  الط بق 

الدا8 البيض ء  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733472.

739I

FIDUNION-MAROC

AFRIQUE RABOTAGE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

FIDUNION-MAROC

 RUE EL AMRAOUI BRAHIM ,23

 CASABLANCA ، 20000،

CASABLANCA MAROC

AFRIQUE RABOTAGE شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 135 ، 

املنطقة الصن عية الجنوب الغربي - 

21111  املحمدية  املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.24319

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 11 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

املنطقة الصن عية الجنوب   ،  135«

21111  املحمدية  املغرب«  الغربي - 

 ، امللكي  الجيش  ش 8ع   ،  17« إلى 

  21111   -  33 8قم  الت سع  الط بق 

الدا8 البيض ء   املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733473.

741I

AM CONSULTING

MDH CUISINES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

AM CONSULTING
 GH 6 IMMEUBLE 3 RIAD
 RAHA LISSASFA ، 20232،

CASABLANCA MAROC
MDH CUISINES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 
4 عم 8ة 31 مركز إشراق طريق 

الجديدة ليس سفة - 21191 الدا8 
البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451545

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 MDH  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. CUISINES
النج 8ة،   : غرض الشركة بإيج ز 
املط بخ املجهزة ، األبواب املصفحة .

8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 
طريق  إشراق  مركز   31 عم 8ة   4
الدا8   21191  - ليس سفة  الجديدة 

البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 1.111   : محمد  لحرش  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  لحرش  السيد 

قصبة األمين م 1 11 عم 8ة 11 شقة 

13 21191 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  لحرش  السيد 

قصبة األمين م 1 11 عم 8ة 11 شقة 

13 21191 الدا8البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 - بت 8يخ  البيض ء   ب لدا8  التج 8ية 

تحت 8قم -.

741I

LABRASS MULTISERVICES SARL

ITISSA CONSTRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

LABRASS MULTISERVICES SARL
8قم 21 ش 8ع االمير موالي عبد هللا ، 

71111، العيون املغرب

ITISSA CONSTRA  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

1511 8قم 219 العيون  - 71111 

العيون  املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31665

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ITISSA :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

. CONSTRA

خدم ت   : بإيج ز  الشركة  غرض 

البن ء املتعددة - أشغ ل ع مة .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
 71111  - العيون    219 8قم   1511

العيون  املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد أنوا8 اعتص مي  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد أنوا8 اعتص مي  عنوانه)ا( 

 62111 زايو   السكر  معمل  حي 

الن ظو8  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد أنوا8 اعتص مي  عنوانه)ا( 

 62111 زايو   السكر  معمل  حي 

الن ظو8  املغرب 

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

ين ير   31 بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 251.

742I

TGE FIDUS

 ETABLISSEMENT BERNAN
PRIVE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

TGE FIDUS

 HAY EL WAHDA N°168

 MOHAMMEDIA ، 28804،

MOHAMMEDIA MAROC

 ETABLISSEMENT BERNAN

PRIVE  شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

املنظر الجميل 2 8قم 21 الع لي  

املحمدية - 21131 املحمدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

25253
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في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

 ETABLISSEMENT BERNAN

. PRIVE

مد8سة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

ابتدائية خ صة .

تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الع لي    21 8قم   2 الجميل  املنظر 

املحمدية - 21131 املحمدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد برن ن عبد العزيز  :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

العزيز   عبد  برن ن  السيد 

 13 زنقة  النخ لي  تجزئة  عنوانه)ا( 

فيال 11 21131 املحمدية املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

العزيز   عبد  برن ن  السيد 

 13 زنقة  النخ لي  تجزئة  عنوانه)ا( 

فيال 11 21131 املحمدية املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 27 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 362.

743I

socogese

»SMART CENTER«
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

socogese

 Bd. Prince Héritier Résidence

 Mly El-Kamel Fès ، 30000، Fès

Maroc

»SMART CENTER«  شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي فيال اكرام 

8قم 11 كريستي ني حي ولي االحد   - 

31111 ف 1 املغرب .

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41439

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 12 فبراير  املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

بوسعيد  عبد الرحيم كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   16 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 2121/937.

744I

EURO ACCOUNTING HOUSE

WATER FEED
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EURO ACCOUNTING HOUSE

 AV. MED V APPT N°15- .75

 3ème étage، 24000، EL JADIDA

MAROC

WATER FEED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 31. 

الط بق األ8�سي تجزئة النخيل  - 

24111 الجديدة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

16411

 17 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.WATER FEED

غرض الشركة بإيج ز : الد8اس ت 

و األشغ ل املتعلقة ب لبيئة و تقني ت 

املي ه و املح فظة على البيئة.

 .31  : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - النخيل   تجزئة  األ8�سي  الط بق 

24111 الجديدة اململكة املغربية.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : القضري  خ لد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : عزيزة  الخدالي  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  القضري  خ لد  السيد 

الجديدة   24111 تجزئة النخيل   .31

اململكة املغربية.

السيدة الخدالي عزيزة عنوانه)ا( 

الجديدة   24111 تجزئة النخيل   .31

اململكة املغربية.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  القضري  خ لد  السيد 

الجديدة   24111 تجزئة النخيل   .31

اململكة املغربية

السيدة الخدالي عزيزة عنوانه)ا( 

الجديدة   24111 تجزئة النخيل   .31

اململكة املغربية

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 14 م 18 

2121 تحت 8قم 24911.

745I

AMJ MANAGEMENT

TARGET BIG SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

AMJ MANAGEMENT

زنقة  اال8دن  اق مة ي منة   2 الط بق 

االول 8قم 31   طنجة ، 91111، 

طنجة املغرب

TARGET BIG SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ب 8ك 

تطوان-شو8, شو8 2 املبنى 112 

2-- طريق ك بونيكر,  م عة م 8تيل 

,تطوان - 93111 تطوان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

26675

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   13

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TARGET BIG SARL

تصدير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

خدم ت تكنولو ي  املعلوم ت دولي .

ب 8ك   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 112 املبنى   2 شو8  تطوان-شو8, 

م 8تيل  ك بونيكر,  م عة  طريق   --2

,تطوان - 93111 تطوان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 51   : سعيد  الشي ضمي  السيد 

حصة بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

51 حصة    : السيد اعالم هش م  

بقيمة 1.111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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سعيد  الشي ضمي  السيد 
إق مة  انزا8ان  بئر  ش 8ع  عنوانه)ا( 
 91111 طنجة   31 الشقة  البركة 

طنجة املغرب.
عنوانه)ا(  هش م   اعالم  السيد 
إق مة أنس بلوك ب 26 8قم 3 طريق 
تطوان طنجة 91111 طنجة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   
ومواطن مسيري الشركة:

سعيد  الشي ضمي  السيد 
إق مة  انزا8ان  بئر  ش 8ع  عنوانه)ا( 
 91111 طنجة   31 الشقة  البركة 

طنجة املغرب
عنوانه)ا(  هش م   اعالم  السيد 
إق مة أنس بلوك ب 26 8قم 3 طريق 
تطوان طنجة 91111 طنجة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  االبتدائية بتطوان  

2121 تحت 8قم 1433.

746I

MITAK CONSEIL

) ٱ م كار
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL
 BD MOHAMED VI IMM
 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،
CASABLANCA MAROC

2 ٱ م ك 8 شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 71 
8قم 13 حي ي سمينة 3 عين الشق - 

21331 الدا8 البيض ء املغرب 
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
451121

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

ٱ م   2  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

ك 8.

تأ ير   : بإيج ز  الشركة  غرض 

السي 8ات دون س ئق

 71 .عنوان املقر اال تم عي : زنقة 

 - 3 عين الشق  13 حي ي سمينة  8قم 

21331 الدا8 البيض ء املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

مدويم  الصديق  أمين   السيد  

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

 : الصديق مدويم  أمين   السيد    

1111 بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

مدويم  الصديق  أمين   السيد  

عنوانه)ا( تجزئة الحديقة زنقة 9 فيال 

21421 الدا8  54 سيدي مومن   8قم 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

مدويم  الصديق  أمين   السيد  

عنوانه)ا( تجزئة الحديقة زنقة 9 فيال 

21421 الدا8  54 سيدي مومن   8قم 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732177.

747I

BADR USINAGE MECANIQUE

 BADR USINAGE
MECANIQUE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

BADR USINAGE MECANIQUE
زنقة 7 8قم 5 الط بق الث ني الشقة 

4 السع دة  سيدي البرنو�سي ، 
21611، الدا8 البيض ء املغرب

 BADR USINAGE MECANIQUE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 7 8قم 
5 الط بق الث ني الشقة 4 السع دة 
سيدي البرنو�سي - 21611 الدا8 

البيض ء املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
459119

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 BADR :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.USINAGE MECANIQUE
-اصالح   : بإيج ز  الشركة  غرض 
وتصنيع  امليك نيكية  اآلالت 

االسطوان ت
-الخراطة

-اإلصالح الهيد8وليكي لآلالت
زنقة   : اال تم عي  املقر  .عنوان 
 4 الشقة  الث ني  الط بق   5 8قم   7
 21611  - السع دة سيدي البرنو�سي 

الدا8 البيض ء املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : الدغري محمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  الدغري محمد  السيد 
اق مة األصيل عم 8ة 27 8قم 11 عين 

السبع 21111 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  الدغري محمد  السيد 
اق مة األصيل عم 8ة 27 8قم 11 عين 

السبع 21111 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733242.

741I

MITAK CONSEIL

1.ه.لوڤاج
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

MITAK CONSEIL

 BD MOHAMED VI IMM

 H1 2EME ETAGE N° 5

 CASABLANCA ، 20400،

CASABLANCA MAROC

1.ه.لوڤ ج شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 

الحرية الط بق 3 شقة 5 - 21121 

الدا8البيض ء املغرب 

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

469149

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
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عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

1.ه.لوڤ ج.

-استيراد   : غرض الشركة بإيج ز 

وتصدير اآلالت والرافع ت

-ت  ر

-نقل البض ئع بواسطة السي 8ات 

بحمولة معتمدة تبلغ 15 طن أو أكثر 

)املق ول( النقل الحضري.

زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 

 21121  -  5 شقة   3 الحرية الط بق 

الدا8البيض ء املغرب .

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد محمد حرموش 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 1111  : السيد محمد حرموش   

بقيمة 111 د8هم.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد محمد حرموش عنوانه)ا( 

الط بق   1639 8قم   14 الشطر 

الهراويين  العمران  تجزئة  السفلي 

21421 الدا8 البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد محمد حرموش عنوانه)ا( 

الط بق   1639 8قم   14 الشطر 

الهراويين  العمران  تجزئة  السفلي 

21421 الدا8 البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 14 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733219.

749I

ZOHASI SAHARA

TRANSINFRA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
8فع 8أسم ل الشركة

ZOHASI SAHARA
193 ش 8ع مزوا8، حي الفتح، 

العيون، 71111، العيون املغرب
TRANSINFRA شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي الحي 
الحجري زنقة الحرمين 8قم 76 - 

71111 العيون املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.21425

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 م 18   13 في  املؤ8خ 
بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
من  أي  د8هم«   511.111« قد8ه 
»1.111.111 د8هم« إلى »1.511.111 
تقديم حصص    : عن طريق  د8هم« 

نقدية أو عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
16 م 18  بت 8يخ  االبتدائية ب لعيون  

2121 تحت 8قم 647/2121.

751I

fisc orient

BATI TURKEY
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

fisc orient
ش 8ع اد8يس االكبر عم 8ة ملنو8 
الط بق االول 8قم 1 ، 61111، 

و دة املغرب
BATI TURKEY شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

يعقوب املنصو8 ال سرفيس 8قم 14 
- 61111 و دة املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.33415

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   12 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

امين  محمد  )ة(  السيد  تفويت 

الت زي 51 حصة ا تم عية من أصل 

محمد   )ة(  السيد  51 حصة لف ئدة  

عبق د8ي بت 8يخ 12 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

فبراير   26 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 794.

751I

AMJAD AUDIT

RIGHA TRAVAUX

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

توسيع نش ط الشركة 

AMJAD AUDIT

 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°

 APPT 05 ، 14200، SIDI 14-13

SLIMANE MAROC

RIGHA TRAVAUX شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اال تم عي مركز ادم 

ش 8ع بئر انز8ان 8قم 12 - 14211 

سيدي سليم ن املغرب.

توسيع نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 

تمت   2119 م 18   15 في  املؤ8خ 

نش ط  إلى  الت لية  األنشطة  إض فة 

الشركة الح لي :

التج 8ة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

بت 8يخ  سليم ن   بسيدي  االبتدائية 

16 م 18 2121 تحت 8قم 37.

752I

farvision

منديال ديسطك
إعالن متعدد القرا8ات

farvision

 casablanca casablanca، 20450،

casablanca maroc

مندي ل ديسطك »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة«

وعنوان مقره  اال تم عي: عم 8ة 1 

محل 2 زاوية ش 8ع شفش وني و ممر 

تروي عين سبع  - 21251 البيض ء 

املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.392563

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 12 د نبر 2119

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

الشركة:  اسم  تغير   :1 8قم  قرا8 

الذي ينص على م يلي: من:  - مندي ل 

ديسطك.  الى:  طوب سيفتي 

الذي  النش ط:  تغير   :2 8قم  قرا8 

معدات   - من:   م يلي:  على  ينص 

الحم ية الشخصية - الكثير التخليص 

 - الى:  - استيراد-  تج 8ة بصفة ع مة. 

معدات الحم ية الشخصية - املالبس 

تج 8ة   - استيراد وتصدير    - الواقية 

بصفة ع مة

معطي ت  تصحيح    :3 8قم  قرا8 

على  ينص  الذي  اال تم عي:  املقر 
زاوية   2 محل   1 عم 8ة  من:  م يلي: 

عين  تروي  ممر  و  شفش وني  ش 8ع 
سبع   الى:  8قم 2/1 زاوية ممر تروي و 

ش 8ع شفش وني عين السبع البيض ء

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

الذي  النش ط:  تغير   :2 8قم  بند 

معدات الحم ية   - ينص على م يلي: 

  - الواقية  املالبس   - الشخصية 

استيراد وتصدير - تج 8ة بصفة ع مة

الذي  الشركة:  اسم   :3 8قم  بند 

ينص على م يلي: طوب سيفتي  ش م 

م   بمسير وحيد.



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   3111

5: املقر اال تم عي: الذي  بند 8قم 
2/1 زاوية ممر  ينص على م يلي: 8قم 
تروي و ش 8ع شفش وني عين السبع 

البيض ء
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 956.
753I

AMJAD AUDIT

ANA O KHALI TRANS
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

AMJAD AUDIT
 HAY ESSALAM BLOIC 10 N°
 APPT 05 ، 14200، SIDI 14-13

SLIMANE MAROC
ANA O KHALI TRANS شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اال تم عي حي السالم 
بلوك 29 8قم 14 - 14211 سيدي 

سليم ن املغرب.
تغيير نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي -.
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 فبراير   21 في  املؤ8خ 
»نقل  من  الشركة  نش ط  تغيير 

املستخدمين« إلى »كراء السي 8ات«.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية بسيدي سليم ن  بت 8يخ 16 

م 18 2121 تحت 8قم 31/2121.
754I

SPEED WATER SARL AU

SPEED WATERS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

SPEED WATER SARL AU
 IMM CHIKHI N 268 HAY

 WIFAK SELOUANE NADOR ،
62000، NADOR MAROC
 SPEED WATERS SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

 IMM وعنوان مقره  اإل تم عي

 CHIKHI N 268 HAYWIFAK ,
 SELOUANE , NADOR - 62000

NADOR MAROC
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
19753

 14 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 SPEED :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.WATERS SARL AU
 : بإيج ز  الشركة  غرض 
 TRAVAUX DE CONSTRUCTION

., IMPORT EXPORT
 IMM  : اال تم عي  املقر  عنوان 
 CHIKHI N 261 HAYWIFAK ,
 SELOUANE , NADOR - 62000

.NADOR MAROC
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
ص ليح  اللطيف  عبد  السيد 
د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
ص ليح  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( امل 3 بلوك م 8قم 91 ح ي 

م 11141 الرب ط املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
ص ليح  اللطيف  عبد  السيد 
عنوانه)ا( امل 3 بلوك م 8قم 91 ح ي 

م الرب ط 11141 الرب ط املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 26 فبراير 

2121 تحت 8قم 269.
755I

CRA CONSEIL

DAMAN
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

CRA CONSEIL
29, ش 8ع محمد الس د1 عم 8ة 

ف1 8قم 12 ، 21511، الدا8 
البيض ء املغرب

DAMAN شركة ذات املسؤولية 
املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 191, ش 8ع 
أنف  - 21371 الدا8 البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
459213

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   14
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.DAMAN
استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتصدير ، تج 8ة.
 ,191  : اال تم عي  املقر  عنوان 
البيض ء  الدا8   21371  - أنف   ش 8ع 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

2.111.111 د8هم، مقسم ك لت لي:
نو8الدين  حسيني  عراقي  السيد 
د8هم   111 حصة بقيمة   11.111   :

للحصة .
ف طمة  الغم 8ي  السيدة دحم ن 
د8هم   111 بقيمة  حصة   5.111   :

للحصة .
اين 1  حسيني  عراقي  السيدة 
د8هم   111 بقيمة  حصة   5.111   :

للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

نو8الدين  حسيني  عراقي  السيد 
إق مة ك ليفو8ني  ك 8دن   1 عنوانه)ا( 
الدا8البيض ء   21151 ك ليفو8ني   

املغرب.
ف طمة  الغم 8ي  السيدة دحم ن 
إق مة ك ليفو8ني  ك 8دن   1 عنوانه)ا( 
الدا8البيض ء   21151 ك ليفو8ني  

املغرب.
اين 1  حسيني  عراقي  السيدة 
إق مة ك ليفو8ني  ك 8دن   1 عنوانه)ا( 
الدا8البيض ء   21151 ك ليفو8ني  

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
نو8الدين  حسيني  عراقي  السيد 
إق مة ك ليفو8ني  ك 8دن   1 عنوانه)ا( 
الدا8البيض ء   21151 ك ليفو8ني   

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733254.

756I

CRI MEKNES

 FOOD INDUSTRY SERVICE»
FIS«« S.A.R.L AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

CRI MEKNES
 S37 AVENUE OKBA BNOU
 NAFII S37 AVENUE OKBA

 BNOU NAFII، 50000، MEKNES
MAROC

 FOOD INDUSTRY SERVICE»
FIS«« S.A.R.L AU شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 13 
مكر8 تجزئة العرائ�سي 3 البس تين - 

51111  مكن 1  املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
  49559
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في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 FOOD :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

 INDUSTRY SERVICE» FIS««

.S.A.R.L AU

غرض الشركة بإيج ز :  - االستيراد 

والتصدير.

  - التج 8ة بجميع أنواعه .

  - أشغ ل مختلفة.

 13 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

 - البس تين   3 مكر8 تجزئة العرائ�سي 

51111  مكن 1  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

الصع بطي   العزيز  عبد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

الصع بطي   العزيز  عبد  السيد 

الحي  مكن 1  مصبرات  عنوانه)ا( 

51111  مكن 1   الصن عي البس تين  

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

الصع بطي   العزيز  عبد  السيد 

الحي  مكن 1  مصبرات  عنوانه)ا( 

51111  مكن 1   الصن عي البس تين  

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1117.

757I

العيون استش 8ات

HAMZA FISH
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

العيون استش 8ات

ش 8ع االمير موالي عبد هللا 8قم 31 

الحي املحمدي العيون ، 71111، 

العيون املغرب

HAMZA FISH شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 1-35 
تجزئة االمل املر�سى - 71111 العيون 

املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

31117

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.HAMZA FISH

م   كل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

يتعلق بنش ط الصيد البحري وتج 8ة 

االسم ك، النقل واالشغ ل الع مة.

 35-1  : اال تم عي  املقر  عنوان 
تجزئة االمل املر�سى - 71111 العيون 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

حسني  خلف وي  محمد  السيد 

د8هم   111 بقيمة  حصة   1.111   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

حسني  خلف وي  محمد  السيد 

 11 عم 8ة  ازمو8  زنقة  عنوانه)ا( 

املر�سى 71111 العيون املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حسني  خلف وي  محمد  السيد 

 11 عم 8ة  ازمو8  زنقة  عنوانه)ا( 

املر�سى 71111 العيون املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

13 فبراير  االبتدائية ب لعيون  بت 8يخ 

2121 تحت 8قم 391.

751I

cofiber sarl

سوماكوزيك

شركة ذات املسؤولية املحدودة

8فع 8أسم ل الشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

سوم كوزيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع أمير 

و8ثة سيدي محمد - 61311 برك ن 

املغرب.

8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 3.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 م 18   12 في  املؤ8خ 

قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 

من  أي  د8هم«   1.451.111«

»1.651.111 د8هم« إلى »3.111.111 

مق صة  إ راء    : طريق  عن  د8هم« 

مع ديون الشركة املحددة املقدا8 و 

املستحقة.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 122/2121.

759I

cofiber sarl

سوماكوزيك
شركة ذات املسؤولية املحدودة

خفض 8أسم ل الشركة

cofiber sarl

 rue chouhada berkane ، ,17

60300، berkane maroc

سوم كوزيك شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع أمير 

و8ثة سيدي محمد - 61311 برك ن 

املغرب.

خفض 8أسم ل الشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 3.

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم   2121 م 18   12 في  املؤ8خ 

بمبلغ  الشركة  8أسم ل  خفض 

من  أي  د8هم«   1.111.111« قد8ه 

»3.111.111 د8هم« إلى »2.111.111 

عدد   تخفيض   : طريق  عن  د8هم« 

األسهم.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  ببرك ن   االبتدائية 

2121 تحت 8قم 122/2121.

761I

 FIDUCIAIRE D’AUDIT D’ASSISTANCE DE

GESTION ET DE CONTROLE

LM INGREDIENTS-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE D›AUDIT

 D›ASSISTANCE DE GESTION ET

DE CONTROLE

 AVENUE HASSAN II, 231

 IMMEUBLE TAMSOULT

 AGADIR، 80000، AGADIR

MAROC

LM INGREDIENTS-SARL شركة 

ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي عند 

ف  يك، 8قم 231، عم 8ة 

ت مسولت،  ش 8ع الحسن الث ني،  

11111   اك دير املغرب
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تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

42675

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   25

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 LM  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.INGREDIENTS-SARL

استيراد   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وبيع أدوات الديكو8 و لوازم املخبزات 

واملط عم 

عند   : اال تم عي  املقر  .عنوان 
ف  يك، 8قم 231، عم 8ة ت مسولت،  

ش 8ع الحسن الث ني،  11111   اك دير 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيدة ملي ء بشو8ي :  511 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : علواني  امحمد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بشو8ي  ملي ء  السيدة 

عم 8ة أ.1، شقة 64، إق مة تيف وين، 

ش 8ع املق ومة 11111  اك دير املغرب.

عنوانه)ا(  علواني  امحمد  السيد 

عم 8ة أ.1، شقة 64، إق مة تيف وين، 

ش 8ع املق ومة 11111  اك دير املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  بشو8ي  ملي ء  السيدة 

عم 8ة أ.1، شقة 64، إق مة تيف وين، 

ش 8ع املق ومة 11111  اك دير املغرب

عنوانه)ا(  علواني  امحمد  السيد 

عم 8ة أ.1، شقة 64، إق مة تيف وين، 

ش 8ع املق ومة 11111  اك دير املغرب.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   15 بت 8يخ  ب ك دير   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 19115.

761I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté »LE BAIN DE KASBAH«

SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تحويل املقر اال تم عي للشركة

 CONSEIL & BUSINESS

MARRAKECH

شقة 8قم 11 املسيرة 1, »1« 8قم 

32 ، 41111، مراكش املغرب

 Sté »LE BAIN DE KASBAH«

SARL AU شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي شقة 8قم 

1 الط بق األول 8قم 1131 تجزئة 

ملح ميد 9  - 41111 مراكش املغرب.

تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.95695

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 13 أكتوبر 2119 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

8قم  األول  الط بق   1 8قم  »شقة 

 41111  -   9 تجزئة ملح ميد   1131

»عرصة املع ش  إلى  مراكش املغرب« 

د8ب الحم م الط بق األول شقة 8قم 

 - املشو8 القصبة    1 ومكت3 8قم   1

41111 مراكش  املغرب«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

نونبر   25 بت 8يخ  بمراكش   التج 8ية 

2119 تحت 8قم 119741.

762I

CONSEIL & BUSINESS MARRAKECH

 Sté » DROGUERIE
ASSARAG« SARL

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

 CONSEIL & BUSINESS
MARRAKECH

شقة 8قم 11 املسيرة 1, »1« 8قم 
32 ، 41111، مراكش املغرب

 Sté » DROGUERIE ASSARAG«
SARL شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي محل في 

الط بق األ8�سي 8قم P/311 الشطر 
الخ مس تمنصو8ت - 41311 

مراكش املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113247
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   22
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 Sté »  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.DROGUERIE ASSARAG« SARL
ت  ر   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

العق قير ب لتقسيط.
- ت  ر مواد البن ء ب لتقسيط.

- ت  ر..
محل في   : عنوان املقر اال تم عي 
الشطر   P/311 الط بق األ8�سي 8قم 
 41311  - تمنصو8ت  الخ مس 

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 411   : بوليت  املصطفى  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد خ لد بوليت :  311 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

311 حصة    : السيد زين3 بوليت 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد املصطفى بوليت عنوانه)ا( 

املسيرة 3 ام الربيع عم 8ة اوه 8قم 11 

41111 مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بوليت  خ لد  السيد 

 41111  279 8قم  األنط كي  زنقة 

مراكش املغرب.

عنوانه)ا(  بوليت  زين3  السيدة 

 279 تجزئة امرشيش املرسط ن 8قم 

41111 مراكش املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد املصطفى بوليت عنوانه)ا( 

املسيرة 3 ام الربيع عم 8ة اوه 8قم 11 

41111 مراكش املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112764.

763I

Sonrisa

USAMAYA SERVICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

تأسيس شركة

Sonrisa

 Ksar my mhamed kheng

 errachidia ، 52000، Errachidia

Maroc

USAMAYA SERVICES  شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 13 

زنقة 51 ت 8كة الجديدة - 52111  

الرشيدية املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

13371
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في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2119 أكتوبر   16

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. USAMAYA SERVICES

وكيل   -  : بإيج ز  الشركة  غرض 

مفوض األعم ل.

 13 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 

  52111  - الجديدة  ت 8كة   51 زنقة 

الرشيدية املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : محمد  أحم ني  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  محمد  أحم ني  السيد 

ش 8ع موالي اسم عيل أ8فود 52111 

أ8فود املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  أحم ني  السيد 

ش 8ع موالي اسم عيل أ8فود 52111 

أ8فود املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 31 بت 8يخ  ب لرشيدية   االبتدائية 

أكتوبر 2119 تحت 8قم 1171.

764I

new access

NEW ACCESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

new access

 complexe residentiel hasane 1

 al majd 5 n°5 aouama tanger ،

90900، tanger ùaroc

NEW ACCESS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

 RUE 234 وعنوان مقره  اإل تم عي

 B AL MAJD LOT AT MAJD LOT

 640LOCAL TANGER - 90100

.TANGER MAROC

تحويل  املقر اال تم عي للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.93219

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 24 فبراير 2121 تم  تحويل  

من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 

 RUE B AL MAJD LOT AT  234«

 MAJD LOT 641LOCAL TANGER

 »- 90100 TANGER MAROC

 COMPLEXE RESIDENTIEL« إلى 

 HASNAE 1 AL MAJD 5 N°5

 AOUAMA TANGER - 90000

.»TANGER  MAROC

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231146.

765I

LA VIE FISCALE

NEGOCE TRUCK ANGAD
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تعيين مسير  ديد للشركة

LA VIE FISCALE

 RUE LAKHDAR GHILANE IMM

 MEHDAOUI 2EME ETAGE N°05

، 60000، OUJDA MAROC

  NEGOCE TRUCK ANGAD

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 17 زنقة 
العلويين  - 61111 و دة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.31113
الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
تم تعيين   2121 12 فبراير  املؤ8خ في 
السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

غوف لة  محمد كمسير وحيد
تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   25 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 771.
766I

STE MANAGEMENT OFFICE SNC

CAPETOS SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 STE MANAGEMENT OFFICE
SNC

 RUE LAFAYETTE 2éme .51
 ETAGE TANGER، 90000،

TANGER MAROC
CAPETOS SARL AU  شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي تجزئة 

الرس ني 2 الجيرا8ي الكراج 8قم -02
طنجة  - 91111 طنجة املغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114517

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   16
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

. CAPETOS SARL AU

بيع مواد   : غرض الشركة بإيج ز 
البن ء و كل م  من ش نه املس همة في 

تقدم الشركة .
تجزئة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
2 الجيرا8ي الكراج 8قم -02 الرس ني 

طنجة  - 91111 طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد الوالي عبد الرشيد  :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
السيد الوالي عبد الرشيد  : 1111 

بقيمة 111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
الرشيد   عبد  الوالي  السيد 
عنوانه)ا( حي الفرحيين ش 8ع 15 8قم 

-22طنجة  91111 طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
الرشيد   عبد  الوالي  السيد 
عنوانه)ا( حي الفرحيين ش 8ع 15 8قم 

-22طنجة  91111 طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   21 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231933.
767I

new access

NEW ACCESS SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل املقر اال تم عي للشركة

new access
 complexe residentiel hasane 1
 al majd 5 n°5 aouama tanger ،

90900، tanger Maroc
NEW ACCESS SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
 RUE 234 وعنوان مقره  اإل تم عي
 B AL MAJD LOT AT MAJD LOT
 640LOCAL TANGER - 90000

.TANGER MAROC
تحويل  املقر اال تم عي للشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.93219
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بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
املؤ8خ في 24 فبراير 2121 تم  تحويل  
من  للشركة  الح لي  اال تم عي  املقر 
 RUE B AL MAJD LOT AT  234«
 MAJD LOT 641LOCAL TANGER
 »- 90000 TANGER MAROC
 COMPLEXE RESIDENTIEL« إلى 
 HASNAE 1 AL MAJD 5 N°5
 AOUAMA TANGER - 90000

.»TANGER  MAROC
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 1657.

761I

y.o.r.comptabilite

 SURFACE FROID CLIM
SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تأسيس شركة

y.o.r.comptabilite
 printemps bureaux angle

 rue abdelkhalek torres et rue
 brahim roudani 6eme etage
N°40 ، 30100، FES MAROC

 SURFACE FROID CLIM SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

61 تجزئة بوعن نية مر ة زواغة 
السفلى محل 8قم 2 ف 1 - 31111 

ف 1 مغرب
تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
61955

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   11
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 SURFACE FROID CLIM SARL

.AU
مق ول   : بإيج ز  الشركة  غرض 

التركيب ت الكهرب ئية.
 61 8قم   : عنوان املقر اال تم عي 
تجزئة بوعن نية مر ة زواغة السفلى 
ف 1   31111  - ف 1   2 8قم  محل 

مغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
1.111 حصة    : السيد 8ابح عزيز 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
زنقة  السيد 8ابح عزيز عنوانه)ا( 
ب ب سفر عين ه 8ون   363 8قم   16

ف 1 31111 ف 1 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
زنقة  السيد 8ابح عزيز عنوانه)ا( 
ب ب سفر عين ه 8ون   363 8قم   16

ف 1 31111 ف 1 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   11 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 592.
769I

BZD CONSULTING

BZD CONSULTING
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

BZD CONSULTING
 RUE ICHBILIA IM 10 LOT

 GAIMO 3EME ETAGE APPT N
 C3 NADOR ، 62000، NADOR

MAROC
BZD CONSULTING شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

إشبيلية، عم 8ة 11، تجزئة غ يمو، 
الط بق الث لث، شقة 8قم 3 الن ظو8 

- 62111 الن ظو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19541

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 BZD  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.CONSULTING

 : بإيج ز  الشركة  غرض 

الد8اسة،  التكوين،  اإلستش 8ة، 

البحث و التشغيل.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

تجزئة غ يمو،   ،11 عم 8ة  إشبيلية، 

الط بق الث لث، شقة 8قم 3 الن ظو8 

- 62111 الن ظو8 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد 8�سى األمين عنوانه)ا( 35, 

 26111 برشيد  ك ليفو8ني   تجزئة 

برشيد املغرب.

عنوانه)ا(  األمين  بوزيد  السيد 

شقة  فيصل،  إق مة  العرا�سي،  حي 

 62111 الن ظو8  االول  الط بق   ،3

الن ظو8 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  األمين   8�سى  السيد 

35، تجزئة ك ليفو8ني  برشيد 26111 

برشيد املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 15 ين ير 

2121 تحت 8قم 211.

771I

N2M CONSEIL-SARL

M2H RECYCLAGE-SARL AU
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL

 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2

 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC

  M2H RECYCLAGE-SARL AU

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي حي  الفرح 

العروي  العروي الن ظو8  - 62111 

الن ظو8 املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

19743

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   24

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 M2H  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

. RECYCLAGE-SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : بيع وتوزيع 

النف ي ت والزيوت املستعملة- استراد 

وتصدير- نقل البض ئع للغير .

عنوان املقر اال تم عي : حي  الفرح 

 62111  - العروي الن ظو8   العروي  

الن ظو8 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيدة حي تي مليكة  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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عنوانه)ا(  السيدة حي تي مليكة  
 62111 حي الفتح العروي الن ظو8  

الن ظو8 املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيدة حي تي مليكة  
 62111 حي الفتح العروي الن ظو8  

الن ظو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 27 فبراير 

2121 تحت 8قم 219.
771I

N2M CONSEIL-SARL

SPARTA 300-SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

N2M CONSEIL-SARL
 AV HASSAN I RUE 5 N 19, 2
 ETAGE N 4 ، 62000، NADOR

MAROC
SPARTA 300-SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي عم 8ة 
ايم ن ش 8ع املسيرة الخضراء حي 

االفيض اعرا1 بني انص 8 الن ظو8  
- 62111 الن ظو8 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 
املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
19737

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SPARTA 300-SARL
غرض الشركة بإيج ز : بيع وتوزيع 

القهوة- استغالل مقهى .
عم 8ة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
حي  الخضراء  املسيرة  ش 8ع  ايم ن 
االفيض اعرا1 بني انص 8 الن ظو8  - 

62111 الن ظو8 املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 341   : محمد  حدادي  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 331   : اسح ق  تعرابت  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 331   : سفي ن   الونني  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  السيد حدادي محمد  
ثكنة القوات املس عدة اوالد عي�سى 

بني انص 8  املغرب املغرب املغرب.
السيد تعرابت اسح ق  عنوانه)ا( 
الن ظو8   انص 8  بني  املومن  عبد  حي 

62111 الن ظو8 املغرب.
عنوانه)ا(  السيد الونني سفي ن  
8قم 61 حي الشهداء ت و8يرت  65111 

ت و8يرت  املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  السيد حدادي محمد  
ثكنة القوات املس عدة اولالد عي�سى 

بني انص 8  62111 الن ظو8 املغرب
السيد تعرابت اسح ق  عنوانه)ا( 
الن ظو8   انص 8  بني  املومن  عبد  حي 

62111 الن ظو8 املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
االبتدائية ب لن ضو8  بت 8يخ 24 فبراير 

2121 تحت 8قم 259.
772I

MACK REDA SARL

SISTERS FASHION
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

SISTERS FASHION SARL
 AVENUE IMAM CHAFAAI 31

 LOCAL COMMERCIAL IMM EL
 HANKOURI-ASILAH ، 90000،

Tanger MAROC
SISTERS FASHION شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 
اإلم م الش فعي عم 8ة الحنكو8ي 
8قم 31 املحل التج 8ي ،أصيلة - 

51911 أصيلة املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SISTERS FASHION
مالبس   .  : غرض الشركة بإيج ز 

ع مة.
تنفيذ  ميع  للشركة  يجوز   •
أو  بمفرده   سواء   ، العملي ت  هذه 
شخص  أو  شركة  أي  مع  ب لشراكة 
آخر ، وقد تقوم بذلك إم  عن طريق 
أو   ، التأ ير  أو   ، املب شر  التشغيل 
تحكمه  ميع النم ذج ، أو ني بة عن 

أطراف ث لثة.
• العمولة والسمسرة.

أو  م دة  أي  وتصدير  استيراد   •
بض ئع

• التداول بشكل ع م
• اكتس ب مص لح أو مص لح بأي 
مع  عمل  أي  في  األشك ل  من  شكل 

ك ئن مم ثل أو ذات الصلة.
• إنش ء أو إدا8ة أو حي زة أو تشغيل 
أو تطوير أو بيع أو استبدال أو تأ ير أو 
تأ ير أي ممتلك ت أو و8شة أو مصنع 
أو عمل أو صن عة ني بة عن الشركة 
أو ني بة عن أطراف ث لثة في املغرب 

من الخ 8ج
أي عملية استيراد   ، وبشكل أعم 
وتصدير ونقل واستئج 8 وأي عملي ت 
تج 8ية أو صن عية أو م لية أو منقولة 
أو عق 8ية تتعلق بشكل مب شر أو غير 
أو  أعاله  املذكو8ة  ب لك ئن ت  مب شر 
من املحتمل أن تعزز تحقيق أي �سيء 
آخر مم ثلة أو ذات صلة أو من شأنه  

أن تكون مفيدة لتطويره.
ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 
اإلم م الش فعي عم 8ة الحنكو8ي 8قم 
31 املحل التج 8ي ،أصيلة - 51911 

أصيلة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
 111   : ليلى  الحنكو8ي  السيدة 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .

 111   : لبنى  الحنكو8ي  السيدة 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .

 111   : السيدة الحنكو8ي إيم ن 
حصة بقيمة 11.111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة الحنكو8ي ليلى عنوانه)ا( 
حي مرج بوطي3 عم 8ة الحنكو8ي 8قم 

31 أصيلة 91151 أصيلة املغرب.
السيدة الحنكو8ي لبنى عنوانه)ا( 
الحنكو8ي  عم 8ة  بوطي3  مرج  حي 
 91151 ،أصيلة  أصيلة   31 8قم 

أصيلة املغرب.
إيم ن  الحنكو8ي  السيدة 
ش 8ع اإلم م الش فعي حي  عنوانه)ا( 
8قم  الحنكو8ي  عم 8ة  بوطي3  مرج 

31 أصيلة 91151 أصيلة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة الحنكو8ي ليلى عنوانه)ا( 
الحنكو8ي  عم 8ة  بوطي3  مرج  حي 
8قم 31 أصيلة 91151 أصيلة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   27 بت 8يخ  االبتدائية ب صيلة  

2121 تحت 8قم 36.
773I

ADILMAHJOUBI

STE CHOUAFI
إعالن متعدد القرا8ات

ADILMAHJOUBI
 AV HASSAN II 24 AV 24
 HASSAN II، 30000، FES

MAROC
STE CHOUAFI  »شركة ذات 
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املسؤولية املحدودة«
 LOTS :وعنوان مقره  اال تم عي
 114-AL KARAOUIYINNE N°9

  ROUTE AIN CHKEF FES  - - FES
.MAROC

»إعالن متعدد القرا8ات«
8قم التقييد في السجل التج 8ي: -.

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 
املؤ8خ في 21 ين ير 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 
قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
 L’APPROBATION DE CESSION

 DES  PARTS
ينص  الذي   :2 8قم  قرا8 
 CHANGEMENT م يلي:  على 
 DE DÉNOMINATION

COMMERCIALE
قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 
 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIALE
على  ينص  الذي   :4 8قم  قرا8 
 NOMINATION D’UN م يلي: 

 NOUVEAU GÉRANT
قرا8 8قم 5 : الذي ينص على م يلي: 
 TRANSFORMATION DE LA

 FORME JURIDIQUE
وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 
بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 
 TRANSFORMATION DE LA

FORME JURIDIQUE
ينص  الذي   :3 8قم  بند 
 CHANGEMENT م يلي:  على 
 DE DÉNOMINATION

COMMERCIALE
بند 8قم 4: الذي ينص على م يلي: 
 TRANSFERT DE SIÈGE SOCIALE
بند 8قم 6: الذي ينص على م يلي: 

APPORTS
بند 8قم 7: الذي ينص على م يلي: 

 CAPITAL SOCIAL
على  ينص  الذي   :14 8قم  بند 

LE GERANT :م يلي
على  ينص  الذي   :15 8قم  بند 

 DROIT DE GÉRANT :م يلي
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
فبراير   15 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 524/121.
774I

STE FICOGES SARL AU

STE NEG BET SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

STE FICOGES SARL AU
 BOITE POSTALE 35 POSTE
 PRINCIPALE VN MEKNES ،
50000، MEKNES MAROC

STE NEG BET SARL شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي الن صرية 
5 8قم 3 الز8هونية  - 51111 

مكن 1 املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49495
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   12
املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 STE  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.NEG BET SARL
 NÉGOCE : غرض الشركة بإيج ز

.- TRAVAUX DIVERS
عنوان املقر اال تم عي : الن صرية 
5 8قم 3 الز8هونية  - 51111 مكن 1 

املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

11.111,11 د8هم، مقسم ك لت لي:
51 حصة    : السيد بط ش محمد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
حصة   51   : السيد بط ش وليد 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  وليد  بط ش  السيد 
زنقة   9 شقة   2 الواحد  عبد  اق مة 

الفرابى م ج مكن 1 51111 مكن 1 
املغرب.

عنوانه)ا(  محمد  بط ش  السيد 
زنقة   9 شقة  الواحد  عبد  اق مة 
الفرابى م ج مكن 1 51111 مكن 1 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  محمد  بط ش  السيد 
زنقة   9 شقة  الواحد  عبد  اق مة 
الفرابى م ج مكن 1 51111 مكن 1 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   12 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1127.
775I

MOGA CONSEIL

BUILDING HAMDA
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

MOGA CONSEIL
 APPRT AU 1ER ETGAE LOTIS LA
 LAGUNE N 468 ESSAOUIRA ،

44111، الصويرة املغرب
Building Hamda شركة ذات 

مسؤولية محدودة ذات الشريك 
الوحيد)في طو8 التصفية(

 Local وعنوان مقره  اإل تم عي
 Commercial RDC Souk Aam sidi
 Essaouira - 22414/Ishak TF 35

.44000 ESSAOUIRA MAROC
حل شركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.3345

الوحيد  الشريك  قرا8  بمقت�سى 
2121 تقر8 حل  14 فبراير  املؤ8خ في 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
  Building Hamda الشريك الوحيد 
د8هم   11.111 8أسم له   مبلغ 
 Local اإل تم عي  مقره   وعنوان 
 Commercial RDC Souk Aam sidi
 Ishak TF 35/22414 Essaouira
 - 44000 ESSAOUIRA MAROC

.L’inactivité : نتيجة ل

 Local ب  التصفية  مقر  حدد  و 

 Commercial RDC Souk Aam sidi

 Ishak TF 35/22414 Essaouira -

 .44000 Essaouira Maroc

و عين:
الحمداوي  العي �سي    السيد)ة( 

سيدي  الحميدات  دوا8  عنوانه)ا(  و 

الصويرة   44111 الصويرة  اسح ق 

املغرب كمصفي )ة( للشركة.

وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 

محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 

و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

 Local  : ب لتصفية  املتعلقة  الوث ئق 

 Commercial RDC Souk Aam sidi

Ishak TF 35/22414 Essaouira

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لصويرة  بت 8يخ 14 م 18 

2121 تحت 8قم 62.

776I

IDOLE COUTURE

أيدول كوتير
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

IDOLE COUTURE

135 تجزئة حفيظ الخير سيدي 

معروف الط بق السفلي ، 21111، 

الدا8 البيض ء املغرب

أيدول كوتير شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 135، 

تجزئة حفيظ الخير سيدي 

معروف الط بق السفلي - 21111 

الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451473

في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 د نبر   19

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.



31(5 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

أيدول   : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

كوتير.

غرض الشركة بإيج ز : -استراد و 

تصدير الثوب 

املالبس  تصدير  و  -استراد 

التقليدية و العصرية الج هزة

و  املجوهرات  تصدير  و  -استراد 

االكسسوا8ات 

-استراد و تصدير مواد التجميل

-تنظيم الحفالت و األعرا1.

 ،135  : اال تم عي  املقر  عنوان 

سيدي  الخير  حفيظ  تجزئة 

 21111  - السفلي  الط بق  معروف 

الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : فتحي  نفيسة  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  فتحي  نفيسة  السيدة 

سيدي   314 الرقم  فلو8يدا  تجزئة 

21111 الدا8  معروف الدا8 البيض ء 

البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  فتحي  نفيسة  السيدة 

سيدي   314 الرقم  فلو8يدا  تجزئة 

21111 الدا8  معروف الدا8 البيض ء 

البيض ء املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 21 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

ين ير 2121 تحت 8قم 732614.

777I

MIRAGE BUSINESS CONSULTING

GRILLADE LASARI
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

 MIRAGE BUSINESS

CONSULTING
8قم 1 الط بق 5 الشقة 9 اق مة 

الحرية ش 8ع فلسطين ، 31111، 

ف 1 املغرب

GRILLADE LASARI شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي اوالد 

مع 8ف عين الشقف موالي يعقوب  

- 31111 ف 1 املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

62147

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 م 18   16

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.GRILLADE LASARI

غرض الشركة بإيج ز : مطعم.

اوالد   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مع 8ف عين الشقف موالي يعقوب  - 

31111 ف 1 املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : دحيوي  يونس   السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

السيد عبد اللطيف حبيبي :  511 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

دحيوي عنوانه)ا(  السيد يونس  
 31111 تجزئة كريو زواغة   14 8قم 

ف 1 املغرب.

حبيبي  اللطيف  عبد  السيد 

عين  معرف  اوالد  دوا8  عنوانه)ا( 

الشقف موالي يعقوب 31111 ف 1 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

دحيوي عنوانه)ا(  السيد يونس  
 31111 تجزئة كريو زواغة   14 8قم 

ف 1 املغرب

حبيبي  اللطيف  عبد  السيد 

عين  معرف  اوالد  دوا8  عنوانه)ا( 

الشقف موالي يعقوب 31111 ف 1 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   19 بت 8يخ  بف 1   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 691.

771I

FIDUCIAIRE BALANCE D’OR sarlau

 Sté PHARMACIE SANTE ET
NATURE

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 FIDUCIAIRE BALANCE D›OR

sarlau

 BD ALLAL BEN ABDELLAH ET 5

 RUE GHANDI 1IER ETAGE Appt

N°2 ، 60000، OUJDA MAROC

 Sté PHARMACIE SANTE ET

NATURE شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي 11 زنقة 

املشك ة حي االندلس  - 61111 

و دة اململكة املغربية

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34179

في  مؤ8خ  حر  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 
 Sté PHARMACIE SANTE ET

.NATURE
غرض الشركة بإيج ز : صيدلية.

زنقة   11  : عنوان املقر اال تم عي 
املشك ة حي االندلس  - 61111 و دة 

اململكة املغربية.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99  سنة .
 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيدة نو8 االيم ن علة :  1.111 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .
 1111  :  السيدة نو8 االيم ن علة 

بقيمة 111.111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة نو8 االيم ن علة عنوانه)ا( 
  12 8قم   4 حي الحكمة زنقة الهداية 

61111 و دة اململكة املغربية.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة نو8 االيم ن علة عنوانه)ا( 
  12 8قم   4 حي الحكمة زنقة الهداية 

61111 و دة اململكة املغربية
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 173.
779I

STE TIB COMPT SARL AU

AFRAH AL AZHARI
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

STE TIB COMPT SARL AU
ملتقى ش 8ع املرابطين وزنقة 

البخ 8ي إق مة بغدادي مكت3 8قم 
15 ، 61111، و دة املغرب

AFRAH AL AZHARI شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد
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وعنوان مقره  اإل تم عي 21 ش 8ع 

اصيل تجزئة 577 حي النجد - 

61111 و دة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

34111

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.AFRAH AL AZHARI

تنظيم   : بإيج ز  الشركة  غرض 

الحفالت و كراء لوازم االفراح.

 21  : اال تم عي  املقر  عنوان 

577 حي النجد -  ش 8ع اصيل تجزئة 

61111 و دة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : ازه 8ي يوسف  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  يوسف  ازه 8ي  السيد 

حي بنق شو8 تجزئة بنعزي زنقة 8قم 

27 61111 و دة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

عنوانه)ا(  محمد  ازه 8ي  السيد 

حي بنق شو8 تجزئة بنعزي زنقة 8قم 

27 61111 و دة املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   15 بت 8يخ  بو دة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 116.

711I

MACK REDA SARL

MACK REDA SARL
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

MACK REDA SARL

 AVENUE ERRACHIDIA LOT

 AL GOSSN N° 63B-ASILAH ،

90050، ASILAH MAROC

MACK REDA SARL شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

الراشدية تجزئة الغصن 8قم 63 ب  

- 91151 أصيلة املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

111

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   11

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 MACK :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.REDA SARL

غرض الشركة بإيج ز : • الو ب ت 

السريعة )و بة خفيفة(

• الطع م الجم عي.

• منظم للحفالت واملن سب ت

تنفيذ  ميع  للشركة  يجوز   •

أو  بمفرده   سواء   ، العملي ت  هذه 

شخص  أو  شركة  أي  مع  ب لشراكة 

آخر ، وقد تقوم بذلك إم  عن طريق 

أو   ، التأ ير  أو   ، املب شر  التشغيل 

تحكمه  ميع النم ذج ، أو ني بة عن 

أطراف ث لثة.

• العمولة والسمسرة.

أو  م دة  أي  وتصدير  استيراد   •

بض ئع

• التداول بشكل ع م

• اكتس ب مص لح أو مص لح بأي 

مع  عمل  أي  في  األشك ل  من  شكل 

ك ئن مم ثل أو ذات الصلة.

• إنش ء أو إدا8ة أو حي زة أو تشغيل 

أو تطوير أو بيع أو استبدال أو تأ ير أو 

تأ ير أي ممتلك ت أو و8شة أو مصنع 

أو عمل أو صن عة ني بة عن الشركة 

أو ني بة عن أطراف ث لثة في املغرب 

من الخ 8ج

• وبشكل أعم ، أي عملية استيراد 

وتصدير ونقل واستئج 8 وأي عملي ت 

تج 8ية أو صن عية أو م لية أو منقولة 

أو عق 8ية تتعلق بشكل مب شر أو غير 

أو  أعاله  املذكو8ة  ب لك ئن ت  مب شر 

من املحتمل أن تعزز تحقيقه ..

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

ب    63 الراشدية تجزئة الغصن 8قم 

- 91151 أصيلة املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 51   : السيد الغربي محمد 8�سى 

حصة بقيمة 51.111 د8هم للحصة .

البشير  محمد  البعليش  السيد 

د8هم   51.111 بقيمة  حصة   51   :

للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

8�سى  محمد  الغربي  السيد 

 24 عنوانه)ا( الحي الجديد مجموعة 

8قم 55  92111 العرائش  املغرب.

البشير  محمد  البعليش  السيد 

  33 8قم  النخيل  تجزئة  عنوانه)ا( 

91151 أصيلة املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

8�سى  محمد  الغربي  السيد 

 24 عنوانه)ا( الحي الجديد مجموعة 

8قم 55  92111 العرائش  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   27 بت 8يخ  االبتدائية ب صيلة  

2121 تحت 8قم 37.

711I

ا كسبروكس

ASIA SPICES
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

ا كسبروكس

ش 8ع املغرب العربي الط بق الث ني 

عم 8ة الزبيري  8قم البريد 91 عين 

حرودة ، 21631، املحمدية املغرب

ASIA SPICES شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي ش 8ع 

املغرب العربي الط بق الث ني عم 8ة 

الزبيري 8قم البريد 91 عين حرودة - 

21631 املحمدية  املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

25275

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   15

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 ASIA  : بمختصر تسميته   اإلقتض ء 

.SPICES

: تصدير و  غرض الشركة بإيج ز 

استراد الفواكه الج فة و التوابل.

ش 8ع   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الث ني عم 8ة  الط بق  العربي  املغرب 

 - 91 عين حرودة  الزبيري 8قم البريد 

21631 املحمدية  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 1.111   : السيد الط هري سعيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
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السيد الط هري سعيد عنوانه)ا( 
تيط   3 8قم   411 تجزئة األمل عم 8ة 

البيض ء   29641 البيض ء  مليل 

املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الط هري سعيد عنوانه)ا( 
تيط   3 8قم   411 تجزئة األمل عم 8ة 

البيض ء   29641 البيض ء  مليل 

املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 12 بت 8يخ  ب ملحمدية   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 391.

712I

fidmanar

PATIO ARCHITECTURE
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

fidmanar

113 ش 8ع عبد الكريم الخط بي 

عم 8ة املهندز 8قم د شقة 8قم 7 

الط بق الت ني مراكش ، 41111، 

marrakech maroc

PATIO ARCHITECTURE شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي إق مة 

الحديقة الكبرى عم 8ة ج الشقة 

17 زنقة بن ع ئشة  ليز  - 41111 

مراكش املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

113433

 13 عقد حر مؤ8خ في  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 فبراير 

مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
 PATIO :  اإلقتض ء بمختصر تسميته

.ARCHITECTURE
مهند1   : بإيج ز  الشركة  غرض 

معم 8ي.
إق مة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
الشقة  ج  عم 8ة  الكبرى  الحديقة 
 41111  - زنقة بن ع ئشة  ليز    17

مراكش املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
111 حصة    : السيدة زين3 8ك م 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
بقيمة   111  : السيدة زين3 8ك م   

11.111 د8هم.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

وصف ت ومواطن الشرك ء :
السيدة زين3 8ك م عنوانه)ا( إق مة 
 17 الحديقة الكبرى عم 8ة ج الشقة 
زنقة بن ع ئشة  ليز 41111 مراكش 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيدة زين3 8ك م عنوانه)ا( إق مة 
 17 الحديقة الكبرى عم 8ة ج الشقة 
زنقة بن ع ئشة  ليز 41111 مراكش 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   16 بت 8يخ  التج 8ية بمراكش  

2121 تحت 8قم 112933.

713I

MA GLOBAL CONSULTING

3L IMMOBILIER
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تغيير نش ط الشركة

MA GLOBAL CONSULTING
 angle bd Abdelmoumen ,111
 & rue Van Zeeland Résidence

Fadila 4ème Etage، 20000، الدا8 
البيض ء املغرب

3L IMMOBILIER شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اال تم عي 21، زنقة 

8قم 5، حي السوا8ت، عين بر ة - 

21111 الدا8البيض ء املغرب.

تغيير نش ط الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.111773

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تغيير   2121 فبراير   27 املؤ8خ في 

»الق بضة  من  الشركة  نش ط 

»تأ ير  إلى   « )الهولدينغ(  واملس همة 

العق 8ات،  أنواع  وكل  األ8ا�سي 

االستش 8ة و السمسرة العق 8ية«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 16 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733391.

714I

EL OUARRAD AZIZ

TRAVENNED

شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

EL OUARRAD AZIZ

 Imm 2 appt 3 Av des far Rue a

 1 Etage vn  Meknes meknes،

50000، meknes maroc

TRAVENNED شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 499 

الط بق االول تجزئة 8ي ض 2 الشطر 

أ وسالن مكن 1 - 51111 مكن 1 

املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

49555

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

تم إعداد الق نون   2121 فبراير   17

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.TRAVENNED

اشغ ل  ـ   : بإيج ز  غرض الشركة 

الصب غة

ـ اشغ ل مختلفة

ـ التج 8ة.

عنوان املقر اال تم عي : 8قم 499 

الط بق االول تجزئة 8ي ض 2 الشطر 

مكن 1   51111  - أ وسالن مكن 1 

املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : النظيري  ايوب  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : النظيري  يسرى  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  النظيري  ايوب  السيد 

33 قصر ال لة ب ني الدا8 الكبيرة  8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب.

السيدة يسرى النظيري عنوانه)ا( 

33 قصر ال لة ب ني الدا8 الكبيرة  8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيدة يسرى النظيري عنوانه)ا( 

33 قصر ال لة ب ني الدا8 الكبيرة  8قم 

مكن 1 51111 مكن 1 املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1115.

715I
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TARRAS IMAD

 SOCIETE HUILERIE 
ESSAGAR

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تأسيس شركة

TARRAS IMAD

 DOUAR LAAZIB ZOUMI ،

16200، OUAZZANE MAROC

 SOCIETE HUILERIE ESSAGAR 

شركة ذات املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي دوا8 

الخيص مقريص ت زومي وزان - 

16211 وزان املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

1521

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2119 م 18   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOCIETE HUILERIE ESSAGAR

معصرة   : بإيج ز  الشركة  غرض 

للزيتون.

دوا8   : اال تم عي  املقر  عنوان 

 - وزان  زومي  مقريص ت  الخيص 

16211 وزان املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:

السيد عثم ن الص كر :  51 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 51   : الص كر  هللا  عبد  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد عبد هللا الص كر عنوانه)ا( 

وزان   16211 زومي  الخيص  دوا8 

املغرب.

السيد عثم ن الص كر عنوانه)ا( 
وزان   16211 زومي    الخيص  دوا8 

املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
السيد عثم ن الص كر عنوانه)ا( 
وزان   16211 زومي  الخيص  دوا8 

املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
نونبر   21 بت 8يخ  بوزان   االبتدائية 

2119 تحت 8قم 2516.

716I

Fiduciaire Place Des Nations Sarl

YOUNES FISH SARL AU 
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
تأسيس شركة

 Fiduciaire Place Des Nations
Sarl

 Rue Abou Bakr Razi Res Ibrahim
 1er Etage n° 16 ، 90000، tanger

MAROC
 YOUNES FISH SARL AU شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 
ت 8ودانت مجمع ابراج طنجة عم 8ة 

6 مكت3 8قم 13 بيس طنجة  - 
91111 طنجة املغرب

تأسيس شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 
114615

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
تم إعداد الق نون   2121 فبراير   21
مسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 
الوحيد  الشريك  ذات  محدودة 

ب ملميزات الت لية:
ذات  شركة   : الشركة  شكل 
الشريك  ذات  محدودة  مسؤولية 

الوحيد.
عند  متبوعة  الشركة  تسمية 
  : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.YOUNES FISH SARL AU

غرض الشركة بإيج ز : بيع و شراء 
ب لجملة و  البحر  االسم ك و فواكه 

التقسيط.
زنقة   : اال تم عي  املقر  عنوان 
ت 8ودانت مجمع ابراج طنجة عم 8ة 6 
مكت3 8قم 13 بيس طنجة  - 91111 

طنجة املغرب.
أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .
 11.111 الشركة:   8أسم ل  مبلغ 

د8هم، مقسم ك لت لي:
السيد البريكي يونس :  111 حصة 

بقيمة 111 د8هم للحصة .
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :
عنوانه)ا(  يونس  البريكي  السيد 
 91111  22 8قم   6 حي مبروكة زنقة 

طنجة املغرب.
والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:
عنوانه)ا(  يونس  البريكي  السيد 
 91111  22 8قم   6 حي مبروكة زنقة 

طنجة املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   14 بت 8يخ  بطنجة   التج 8ية 

2121 تحت 8قم 231127.

717I

inventra

إنفنترا
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

inventra
 boutique n 3 mosquée ouhod
 hay maghreb arabi 2 ، 14090،

kénitra maroc
إنفنترا شركة ذات املسؤولية 

املحدودة
وعنوان مقره  اإل تم عي  دك ن 8قم 
3 مسجد أحد حي املغرب العربي 2 - 

14191 القنيطرة  املغرب
تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 
8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

54215

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   23

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

اإلقتض ء بمختصر تسميته  : إنفنترا.

نقل   : بإيج ز  الشركة  غرض 

إستيراد،   - الغير  لحس ب  البض ئع 

وتصدير.

عنوان املقر اال تم عي :  دك ن 8قم 

3 مسجد أحد حي املغرب العربي 2 - 

14191 القنيطرة  املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيد خليل بن ني 

بقيمة 111 د8هم للحصة .

 511   : بن ني  الشيم ء  السيدة 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

عنوانه)ا(  بن ني  خليل  السيد 

سال    11131  15 8قم  األندلس  حي 

املغرب.

بن ني عنوانه)ا(  السيدة الشيم ء 

31 زنقة م لي 1 ديو8 الج مع 11161 

الرب ط  املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

حي  السيد خليل بن ني عنوانه)ا( 

األندلس 8قم 15 11131 سال  املغرب

بن ني عنوانه)ا(  السيدة الشيم ء 

31 زنقة م لي 1 ديو8 الج مع 11161 

الرب ط  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 11 بت 8يخ  ب لقنيطرة   االبتدائية 

فبراير 2121 تحت 8قم 74213.

711I
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STE DOMICILE CONSEIL

 STE MYREME TRAVAUX
NEGOCIANT S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
8فع 8أسم ل الشركة

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100،  رسيف 

املغرب
 STE MYREME TRAVAUX

NEGOCIANT S.A.R.L  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم11 
قيس 8ية اإلد8ي�سي ش 8ع محمد 
الخ مس  رسيف - 35111 

 رسيف املغرب.
8فع 8أسم ل الشركة

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.239

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تم   2121 فبراير   12 في  املؤ8خ 
قد8ه  بمبلغ  الشركة  8أسم ل  8فع 
»411.111 د8هم« أي من »111.111 
عن  د8هم«   511.111« إلى  د8هم« 
أو  نقدية  حصص  تقديم    : طريق 

عينية.
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 16 بت 8يخ  بجرسيف   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 763/2121.

719I

STE DOMICILE CONSEIL

 STE MYREME TRAVAUX  
NEGOCIANT S.A.R.L

شركة ذات املسؤولية املحدودة
تفويت حصص

STE DOMICILE CONSEIL
AV MED V ، 35100،  رسيف 

املغرب
 STE MYREME TRAVAUX  

NEGOCIANT S.A.R.L  شركة ذات 
املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 11 
قيس 8ية اإلد8ي�سي ش 8ع محمد 
الخ مس  رسيف - 35111 

 رسيف املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.239

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   12 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

بن  اضريفة  )ة(  السيد  تفويت 

ح ج 411 حصة ا تم عية من أصل 

411 حصة لف ئدة  السيد )ة(    أحمد 

بن ح ج بت 8يخ 12 فبراير 2121.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

 16 بت 8يخ  بجرسيف   االبتدائية 

م 18 2121 تحت 8قم 763/2121.

791I

FITARCO

SOFINE PARAMAT
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

FITARCO

 33BD ALI DERKAOUI  CITE

 YOUSSOUFIA TIZNIT ، 85000،

TIZNIT MAROC

SOFINE PARAMAT شركة ذات 

املسؤولية املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 5 

مكر8 مجموعة »o« ايراك  - 15111 

تيزنيت املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

4249

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  
الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   15

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

.SOFINE PARAMAT

تسويق   : بإيج ز  الشركة  غرض 

وتوزيع املواد شبه الطبية .

االستيراد .
 5 8قم   : اال تم عي  املقر  عنوان 

مكر8 مجموعة »o« ايراك  - 15111 

تيزنيت املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

511 حصة    : السيد عمر كك 1  

بقيمة 111 د8هم للحصة .

  : ن دين   ام ندين  لوك ي  السيدة 

511 حصة بقيمة 111 د8هم للحصة 

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

 61 السيد عمر كك 1  عنوانه)ا( 

تجزئة نبيل  15111 تيزنيت  املغرب .

ن دين   ام ندين  لوك ي  السيدة 

 15111 نبيل   تجزئة   61 عنوانه)ا( 

تيزنيت  املغرب .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

 61 السيد عمر كك 1  عنوانه)ا( 

تجزئة نبيل  15111 تيزنيت  املغرب

ن دين   ام ندين  لوك ي  السيدة 

 15111 نبيل   تجزئة   61 عنوانه)ا( 

تيزنيت  املغرب

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

فبراير   13 بت 8يخ  االبتدائية بتيزنيت  

2121 تحت 8قم 64.

791I

MBGA

NASFIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تفويت حصص

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

NASFIERE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

31 زنقة 2 حي الري ض  - 24111 

الجديدة املغرب.

تفويت حصص
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.13217

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تمت   2121 فبراير   14 في  املؤ8خ 

املص دقة على :

)ة( عبد هللا نظري  تفويت السيد 

أصل  من  ا تم عية  حصة   511

1.111 حصة لف ئدة  السيد )ة( عبد 

فبراير   14 بت 8يخ  صهب ني  الحكيم 

.2121

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 24 فبراير 

2121 تحت 8قم 24151.

792I

MBGA

NASFIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تحويل الشكل الق نوني للشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

NASFIERE شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

و عنوان مقره  اال تم عي 8قم 

31 زنقة 2 حي الري ض - 24111 

الجديدة .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.13217

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 14 فبراير 2121 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات املسؤولية املحدودة« إلى »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 24 فبراير 

2121 تحت 8قم 24151.

793I
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MBGA

NASFIERE
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تعيين مسير  ديد للشركة

MBGA

 N 275 BD ZERKTOUNI N

 275 BD ZERKTOUNI، 20050،

CASABLANCA MAROC

NASFIERE  شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 

31 زنقة 2 حي الري ض - 24111 

الجديدة املغرب.

تعيين مسير  ديد للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.13217

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

تم تعيين   2121 14 فبراير  املؤ8خ في 

السيد)ة(  للشركة  مسير  ديد 

صهب ني عبد الحكيم  كمسير وحيد

تبع  لقبول استق لة املسير.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

االبتدائية ب لجديدة  بت 8يخ 24 فبراير 

2121 تحت 8قم 24151.

794I

CCJF

LA FONCIERE 57
إعالن متعدد القرا8ات

CCJF

 Bd la corniche Rés Al Yacht

 imm B 5ème Etg Casablanca ،

20040، CASABLANCA MAROC

LA FONCIERE 57 »شركة ذات 

املسؤولية املحدودة ذات الشريك 

الوحيد«

وعنوان مقره  اال تم عي: 211، 

ش 8ع بئر أنز8ان، الدا8 البيض ء. - - 

الدا8البيض ء املغرب.

»إعالن متعدد القرا8ات«

8قم التقييد في السجل التج 8ي: 

.443963

بمقت�سى الجمع الع م االستثن ئي 

املؤ8خ في 14 م 18 2121

تم اتخ ذ القرا8ات الت لية: 

قرا8 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

من  ا تم عية  حصة   )499( بيع 

طرف السيد ع دل لز8ق إلى شركة

HERMES CAPITAL

قرا8 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

من  للشركة  الق نوني  الشكل  تغيير 

ذات  املسؤولية  محدودة  شركة 

الشريك الوحيد إلى شركة محدودة 

املسؤولية 

قرا8 8قم 3: الذي ينص على م يلي: 

تحيين الق نون األس �سي للشركة

وتبع  لذلك تم تعديل مقتضي ت 

النظ م األس �سي الت لية: 

بند 8قم 1: الذي ينص على م يلي: 

بيع حصص إ تم عية   

بند 8قم 2: الذي ينص على م يلي: 

تغيير الشكل الق نوني للشركة     

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

 15 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 733317.

795I

GLOBAL CONTACTS

لوغاريم
شركة ذات املسؤولية املحدودة

تأسيس شركة

GLOBAL CONTACTS

 RUE 274 HAY MOULAY 32-31

 ABDELLAH AIN CHOCK ،

20470، CASABLANCA MAROC

لوغ 8يم شركة ذات املسؤولية 

املحدودة

وعنوان مقره  اإل تم عي حي 

السع دة 8قم 5 الزنقة 7 الط بق 

الت ني  شقة 4  سيدي البرنو�سي 

21612 الدا8البيض ء املغرب

تأسيس شركة ذات املسؤولية 

املحدودة 

8قم التقييد في السجل التج 8ي : 

451199

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  

الق نون  إعداد  تم   2121 ين ير   27

املسؤولية  ذات  لشركة  األس �سي 

املحدودة ب ملميزات الت لية:

ذات  شركة   : الشركة  شكل 

املسؤولية املحدودة.

عند  متبوعة  الشركة  تسمية 

 : تسميته   بمختصر  اإلقتض ء 

لوغ 8يم.

غرض الشركة بإيج ز : * االنع ش 

العق 8ي

* اقتن ء ؤ بيع اال8ا�سي املجهزة.

حي   : اال تم عي  املقر  عنوان 

الط بق   7 الزنقة   5 8قم  السع دة 

البرنو�سي  سيدي    4 شقة  الت ني  

21612 الدا8البيض ء املغرب.

أ له   من  تأسست  التي  املدة 

الشركة : 99 سنة .

 111.111 مبلغ 8أسم ل الشركة:  

د8هم، مقسم ك لت لي:

 511   : السيد الحمداني محمد  

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 311   : السيد الحمداني اد8يس 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

 211   : محمد  الحمداني  السيد 

حصة بقيمة 111 د8هم للحصة .

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   -  

وصف ت ومواطن الشرك ء :

السيد الحمداني محمد عنوانه)ا( 

ج   ق   16 8قم   9 زنقة  الهدى  حي 

21431 الدا8البيض ء املغرب.

اد8يس  الحمداني  السيد 

 16 8قم   9 عنوانه)ا( حي الهدى زنقة 

ق ج  21431 الدا8البيض ء املغرب.

السيد الحمداني محمد عنوانه)ا( 

ج   ق   16 8قم   9 زنقة  الهدى  حي 

21431 الدا8البيض ء املغرب.

والع ئلية  الشخصية  األسم ء   

ومواطن مسيري الشركة:

السيد الحمداني محمد عنوانه)ا( 

ج   ق   16 8قم   9 زنقة  الهدى  حي 

21431 الدا8البيض ء املغرب

اد8يس  الحمداني  السيد 
 16 8قم   9 عنوانه)ا( حي الهدى زنقة 

ق ج  21431 الدا8البيض ء املغرب
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
 13 بت 8يخ  ب لدا8 البيض ء   التج 8ية 

م 18 2121 تحت 8قم 732995.
796I

HORICOM

 SOCIETE OUMED DECO
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد
تفويت حصص

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
 SOCIETE OUMED DECO

DESIGN شركة ذات مسؤولية 
محدودة ذات الشريك الوحيد

وعنوان مقره  اإل تم عي زنقة 3 8قم 
72 حي الوحدة 1 - 51111 مكن 1 

املغرب .
تفويت حصص

8قم التقييد في السجل التج 8ي 
.41167

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تمت   2119 أكتوبر   13 في  املؤ8خ 

املص دقة على :
م لكي  محمد   )ة(  تفويت السيد 
أصل  من  ا تم عية  حصة   511
)ة(  السيد  لف ئدة   حصة   1.111
أكتوبر   13 بت 8يخ  8حيوي  حسن 

.2119
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم   
م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1131.
797I

HORICOM

 SOCIETE OUMED DECO
DESIGN

شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 
الشريك الوحيد

تحويل الشكل الق نوني للشركة
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HORICOM

21AV HASSAN II APPT N°4 VN-

 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC

 SOCIETE OUMED DECO

DESIGN شركة ذات مسؤولية 

محدودة ذات الشريك الوحيد

و عنوان مقره  اال تم عي زنقة 

3 8قم 72 حي الوحدة 1 - 51111 

مكن 1 .

تحويل الشكل الق نوني للشركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.41167

بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 

املؤ8خ في 13 أكتوبر 2119 تم تحويل 

الشكل الق نوني للشركة من »شركة 

ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك 

»شركة ذات املسؤولية  إلى  الوحيد« 

املحدودة«.

ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 

م 18   14 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 1131.

791I

HORICOM

SOCIETE TINETRAV
شركة ذات مسؤولية محدودة ذات 

الشريك الوحيد
حل شركة

HORICOM
21AV HASSAN II APPT N°4 VN-
 MEKNES ، 50000، MEKNES

MAROC
SOCIETE TINETRAV شركة ذات 
مسؤولية محدودة ذات الشريك 

الوحيد)في طو8 التصفية(
وعنوان مقره  اإل تم عي 8قم 1165 

محل 8قم 1 مر  ن 2  - 51111 
مكن 1 املغرب.

حل شركة
8قم التقييد في السجل التج 8ي 

.26551
بمقت�سى الجمع الع م اإلستثن ئي 
تقر8   2121 فبراير   24 في  املؤ8خ 
ذات مسؤولية محدودة  حل شركة 
 SOCIETE الوحيد  الشريك  ذات 
TINETRAV  مبلغ 8أسم له  111.111 
اإل تم عي  مقره   وعنوان  د8هم 
 -   2 مر  ن   1 محل 8قم   1165 8قم 

 : ل  نتيجة  املغرب  مكن 1   51111
أزمة القط ع.

و حدد مقر التصفية ب 8قم 1165 
 51111  -   2 مر  ن   1 8قم  محل 

مكن 1 املغرب. 
و عين:

املرني�سي و  عبد الع لي   السيد)ة( 
  2 مر  ن  حي   1165 8قم  عنوانه)ا( 
)ة(  51111 مكن 1 املغرب كمصفي 

للشركة.
وعند اإلقتض ء الحدود املفروضة 
محل  لهم  املخولة  الصالحي ت  على 
و  العقود  تبليغ  محل  و  املخ برة 

الوث ئق املتعلقة ب لتصفية : -
ب ملحكمة  الق نوني  اإليداع  تم 
م 18   16 بت 8يخ  التج 8ية بمكن 1  

2121 تحت 8قم 392.
799I

LE PARTENAIRE FISCAL SARL AU

NEGOCE LA FAYETTE SARL
شركة محدودة املسؤولية

8أسم له  : 2.111.111 د8هم
املقر اال تم عي : 27، زنقة محمد 

عبدو، طنجة

السجل التج 8ي 8قم 31515

طنجة

الع م  الجمع   محضر  بمقت�سى 

ين ير   17 بت 8يخ  املنعقد  اإلستثن ئي 

اال تم عي  املقر  تحويل  تقر8   2121

للشركة.

محمد  زنقة   ،27 طنجة،   : من 

عبدو إلى العرائش، الطريق الرئيسية 

 ،63 ص-ب  لحس سنة/  ديو8   ،1

العوامرة.

الق نون  من   4 الفصل  تغيير 

األس �سي للشركة.

الجمع  ملحضر  الق نوني  اإليداع 

الع م االستثن ئي تم على مرحلتين :

التج 8ية  املحكمة  ضبط  بكت بة 

تحت   2121 ين ير   29 بطنجة بت 8يخ 

8قم 229991.

ملدينة  االبتدائية  وب ملحكمة 

العرائش حيث تم تسجيله  ب لسجل 

بت 8يخ  5115 8قم  تحت   التج 8ي 

 21 فبرابر 2121 تحت 8قم 79.

من أ ل النشر والبي ن
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املحكمة التجارية بالرباط
ملف 8قم : 2121/11

حس ب 8قم : 2324
الطرف األول :

آيت الق �سي لحسن، 8قم بط قة 
مغربي   A33161  : التعريف الوطنية 

الجنسية.
الطرف الث ني :

بط قة  8قم  بنشكير،  مليكة 
 A731261  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
الفحم  بيع   : التج 8ي  األصل 

الخشبي.
بحي  الك ئن  محل   : العنوان 

العك 8ي 8قم 24 الرب ط.
8قم السجل التج 8ي : 31111.

بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدو8 اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

8ئيس مصلحة السجل التج 8ي

7 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لرب ط
ملف 8قم : 2121/14
حس ب 8قم : 2343

الطرف األول :
بنيس فضول تو8ية، 8قم البط قة 
التعريف الوطنية A166393 مغربية 

الجنسية.
شرايبي،  سلوى   : الث ني  الطرف 
الوطنية  التعريف  البط قة  8قم 

A329532، مغربية الجنسية.
األصل التج 8ي : خي طة.

العنوان : زنقة موالي عبد العزيز، 
8قم 11، الرب ط.

8قم السجل التج 8ي : 44972.
بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
(15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدو8 اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

8ئيس مصلحة السجل التج 8ي

8 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لرب ط
ملف 8قم :  2121/13

حس ب 8قم 2224
الحفيظ  عبد   : األول  الطرف 
التعريف  البط قة  8قم  بنص لح 
A751551 مغربي الجنسية  الوطنية 
الصمد  عبد   : الث ني  الطرف 
التعريف  البط قة  8قم  السعيدي 
A751551 مغربي الجنسية  الوطنية 
الد8ازة،  صن عة   : التج 8ي  األصل 
ببلدية   9 ش 8ع دك لة 8قم   : العنوان 
 : التج 8ي  السجل  8قم  عودة  عين 

.76336
بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
عشر خمسة  غ ية  إلى   ب لرب ط 

 15 يوم  من صدو8 اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

 8ئيس  مصلحة السجل التج 8ي

127 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لرب ط
ملف 8قم : 2121/19
حس ب 8قم : 2419

الطرف األول :
بط قة  8قم  حفيظة،  بق لي 
 BE14169  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
الطرف الث ني :

 OFFICINE BAKKALI شركة 
SARL AU مسيره  الق نوني :

بط قة  8قم  حفيظة،  بق لي 
 BE14169  : الوطنية  التعريف 

مغربية الجنسية.
األصل التج 8ي : صيدلية.

العنوان : ش 8ع عالل بن عبد هللا 
1 حي نهضة 2 تم 8ة.

8قم السجل التج 8ي : 61351.
بمصلحة  التعرض ت  وستقبل 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
 (15( ب لرب ط إلى غ ية خمسة عشر 

يوم  من صدو8 اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

8ئيس مصلحة السجل التج 8ي

153 مكرر

املحكمة التجارية بطنجة
ملف تفويت أصل تج 8ي

عن طريق البيع
ملف 8قم :  2121/311

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
محمد  السيد  ب ع   2121 ين ير   31
التعريف  لبط قة  الح مل  عطوف 
والس كن   K61973 8قم  الوطنية 
 9 8قم   6 زنقة  البوغ ز  حي  بطنجة 
بطنجة  التج 8ي  ب لسجل  واملسجل 
عبد  والسيد   53194 8قم  تحت 
لبط قة  الح مل  عطوف  الحميد 
 K157526 8قم  الوطنية  التعريف 
 6 والس كن بطنجة حي البوغ ز زنقة 
التج 8ي  ب لسجل  واملسجل   9 8قم 
مجموع   53171 8قم  تحت  بطنجة 
8قم  بطنجة  الك ئن  التج 8ي  األصل 
ش 8ع املكسيك قيس 8ية السع دة   6
السالم  السيد عبد  لف ئدة   41 8قم 
التعريف  لبط قة  الح مل   و8او 
وحددت   K351161 8قم  الوطنية 
قيمة األصل التج 8ي موضوع البيع 
في مبلغ إ م لي قد8ه 611.111 د8هم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة 
15 يوم  ابتداء من ت 8يخ  داخل أ ل 
وم    14 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج 8ة.
اإلعالن األول

عن  8ئيس كت بة الضبط

120 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة
ملف تفويت أصل تج 8ي

عن طريق البيع
ملف 8قم :  2121/319

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
محمد  السيد  ب ع   2121 ين ير   11
التعريف لبط قة  الح مل  بولواحد 

والس كن   K9351 8قم  الوطنية   
ش 8ع  نر س  البرانص  حي  بطنجة 
ب لسجل  واملسجل   43 8قم  األ8ز 
 4132 8قم  تحت  بطنجة  التج 8ي 
8قم  بطنجة  الك ئن  التج 8ي  األصل 
لف ئدة  الطريس  محمد  زنقة   21
الح مل  املرابط  الكريم  عبد  السيد 
8قم  الوطنية  التعريف  لبط قة 
األصل  قيمة  وحددت   AB211131
التج 8ي موضوع البيع في مبلغ إ م لي 

قد8ه 91.111 د8هم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة 
15 يوم  ابتداء من ت 8يخ  داخل أ ل 
وم    14 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج 8ة.
اإلعالن األول

عن  8ئيس كت بة الضبط

121 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة
ملف تفويت أصل تج 8ي عن طريق 

البيع
ملف 8قم : 2121/161

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
أنه بمقت�سى عقد موثق مؤ8خ في 31 
ب ع و8ثة املسمى قيد   ،2119 أكتوبر 
حي ته السيد ع بد ن صر وهم الس دة 
 (K93319( والسيدات : ف طمة حمو
ومريم   )K469161( ن صر  وه  ر 
ومحمد   )K317993( ن صر 
ن صر  وكوثر    )K333946( ن صر 
ن صر  وأسم ء   )K365451(
ن صر  وإلي 1   )K499914(
ن صر  واسم عيل   )K531572(
ب لسجل  واملسجلون   )K531572(
األ8ق م  تحت  بطنجة  التج 8ي 
127966 و   127951  :  الت لية 

 127961 و   127961 و   127962 و   
127971، مجموع األصل التج 8ي  و 
املكسيك ش 8ع   43 بطنجة  الك ئن 

 II.  -  إعالنات قضائية
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لف ئدة   ،43 بوتيك 8قم   6 و   5 8قم   
 RIYANE EXTENSIONS« شركة 
التج 8ي  ب لسجل  املسجل   »SARL
واملمثلة   111557 بطنجة تحت 8قم 
اخدايدي  ام ل  السيدة  طرف  من 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح ملة 
قيمة  وحددت   ،K271692 8قم 
األصل التج 8ي موضوع البيع في مبلغ 

إ م لي قد8ه 2.551.111 د8هم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تفدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة 
15 يوم  ابتداء من ت 8يخ  داخل أ ل 
وم    14 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج 8ة.
النشرة الث نية

اإلمض ء : عن 8ئيس كت بة الضبط
خديجة فراجي

15 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة
ملف 8قم 2121/162

ملف تفويت نصف أصل تج 8ي
عن طريق البيع

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
عبد  السيد  ب ع   2121 ين ير   27
لبط قة  الح مل  املعزيزي  السالم 
 K41327 8قم  الوطنية  التعريف 
تحت  التج 8ي  ب لسجل  واملسجل 
11246 مجموع األصل التج 8ي  8قم 
 21 الك ئن بطنجة تجزئة أك دير 8قم 
لف ئدة  الس ع ت  املخصص إلصالح 
السيد ي سين البريمي الح مل لبط قة 
 K315211 8قم  الوطنية  التعريف 
التج 8ي  األصل  قيمة  وحددت 
في مبلغ إ م لي قد8ه  البيع  موضوع 

151.111 د8هم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة   
15 يوم  ابتداء من ت 8يخ  داخل أ ل 
وم    14 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج 8ة.
النشرة الث نية

 عن 8ئيس كت بة الضبط
خديجة فراجي

16 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة
ملف 8قم 2121/163

ملف تفويت أصل تج 8ي
عن طريق الهبة

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
 7 أنه بمقت�سى عقد عدلي مؤ8خ في 
ين ير 2121 وه3 السيد عبد الق د8 
الح مل لبط قة التعريف  مرزكيوي  
والس كن   K17939 8قم  الوطنية 
بأصيلة زنقة العش ب 8قم 3 واملسجل 
ب لسجل التج 8ي بطنجة تحت 8قم 
التج 8ي  األصل  مجموع   59541
الحسن  ش 8ع  بأصيلة  مقره  الك ئن 
لف ئدة السيد محمد  الث ني 8قم75، 
التعريف  لبط قة  الح مل  مرزكيوي 
وحددت   KA61414 8قم  الوطنية 
قيمة األصل التج 8ي موضوع الهبة 

في مبلغ إ م لي قد8ه 11.111 د8هم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة   
15 يوم  ابتداء من ت 8يخ  داخل أ ل 
وم    14 للفصل  طبق   الث ني  النشر 

يليه من مدونة التج 8ة.
النشرة الث نية

 عن 8ئيس كت بة الضبط
خديجة فراجي

17 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة
ملف 8قم 2121/166

ملف تفويت أصل تج 8ي
عن طريق البيع

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 
ب عت السيدة زين3   2121 ين ير   13
زنقة   1 بطنجة  الس كنة  الرط لي 
لبط قة  والح ملة  إد8يس  موالي 
 K456226 8قم  الوطنية  التعريف 
بطنجة  التج 8ي  ب لسجل  واملسجلة 
مجموع األصل   ،116741 تحت 8قم 
الط بق  بطنجة  الك ئن  التج 8ي 
ق سم  زنقة  اصفه ن  إق مة  األ8�سي 
كوك لة  املخصص  مرش ن  كنون 
السيدة  لف ئدة  املن سب ت،  لتنظيم 

ليلى ضيفي الح ملة لبط قة التعريف 

وحددت   K331231 8قم  الوطنية 

قيمة األصل التج 8ي موضوع البيع 

في مبلغ إ م لي قد8ه 41.111 د8هم.

التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة   

من  ابتداء  يوم    15 أ ل  داخل 

 14  ت 8يخ النشر الث ني طبق  للفصل 

وم  يليه من مدونة التج 8ة.

النشرة الث نية
 عن 8ئيس كت بة الضبط

خديجة فراجي

18 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة

ملف 8قم 2121/177

ملف تقديم أصل تج 8ي

كحصة في شركة في طو8 التأسيس

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 

بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى  أنه 

2119 قدم السيد كريم  15 ديسمبر 

التعريف  لبط قة  الح مل  الريح ني 

والس كنة   K161122 8قم  الوطنية 

بطنجة زاوية زنقة ف 1 وواد الذه3 

8قم   1 بلوك   2 8قم  الصف ء  عم 8ة 

ب لسجل  واملسجل   5 الط بق   11

 ،23311 التج 8ي بطنجة تحت 8قم 

زنقة  بطنجة  الك ئن  التج 8ي  أصله 

الح مل لشع 8   11 أحمد شوقي 8قم 

كحصة   RESTAURANT RAIHANI

مسم ة  التأسيس  طو8  شركة  في 

. CHEZ RAIHANI SARL AU

وبن ء على تقرير مراق3 الحصص 

املؤ8خ في 15ديسمبر 2119 تم تقييم 

األصل التج 8ي املذكو8 أعاله بقيمة 

2.611.111 د8هم.

التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة   

من  ابتداء  يوم    15 أ ل  داخل 

 14  ت 8يخ النشر الث ني طبق  للفصل 

وم  يليه من مدونة التج 8ة.

النشرة الث نية
 عن 8ئيس كت بة الضبط

خديجة فراجي

19 مكرر

املحكمة التج 8ية بطنجة

ملف 8قم 2121/196

ملف تفويت أصل تج 8ي
عن طريق البيع

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 

بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 

 4 أنه بمقت�سى عقد موثق مؤ8خ في 

ب عت السيدة فطومة   2121 فبراير 

ابن الط هر الح ملة لبط قة التعريف 

والس كنة   B353379 8قم  الوطنية 

 31 8قم   2 زنقة  م الب ط   بطنجة 

بطنجة  التج 8ي  ب لسجل  واملسجلة 

األصل  مجموع   ،56724 8قم  تحت 

التج 8ي الك ئن بطنجة 7 زنقة برك ن 

امريك   )ش 8ع   6 8قم  ع يدة  إق مة 

عن  عب 8ة  وهو  س بق (  فيسبو�سي 

»صيدلية  لشع 8  ح ملة  صيدلية 

اكومي  بش 8  السيد  لف ئدة  ع يدة«، 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

قيمة  وحددت   ،LA75474 8قم 

األصل التج 8ي موضوع البيع في مبلغ 

إ م لي قد8ه 1.911.111 د8هم .

التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 

تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة   

من  ابتداء  يوم    15 أ ل  داخل 

 14  ت 8يخ النشر الث ني طبق  للفصل 

وم  يليه من مدونة التج 8ة.

النشرة الث نية
 عن 8ئيس كت بة الضبط

خديجة فراجي

67 مكرر
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املحكمة التج 8ية بطنجة
ملف 8قم 2121/213

ملف تفويت أصل تج 8ي
عن طريق البيع

كت بة  مصلحة  8ئيس  يعلن 
بطنجة  التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط 
في  مؤ8خ  موثق  عقد  بمقت�سى  أنه 
العربي  السيد  ب ع   2121 فبراير   4
لبط قة  الح مل  الرايس  الهيشو 
 LF19755 عدد  الوطنية  التعريف 
املر�سى  واد  دوا8  بطنجة  والس كن 
واملسجل  انجرة  فحص  تغرامت 
ب لسجل التج 8ي بطنجة تحت 8قم 
الث نوي  التج 8ي  األصل   ،19166
قدو8  ح ج  لعزي3  بطنجة  الك ئن 
وهو عب 8ة   12 تجزئة النخلة فضيلة 
لف ئدة السيد علي برمل ج  عن مقهى، 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
8قم H211119 وحددت قيمة االصل 
التج 8ي موضوع البيع في مبلغ إ م لي 

قد8ه 251.111 د8هم.
التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 
تقدم بكت بة الضبط بهذه املحكمة 
من  ابتداء  يوم    15 أ ل  داخل 
 14  ت 8يخ النشر الث ني طبق  للفصل 

وم  يليه من مدونة التج 8ة.
النشرة الث نية

 عن 8ئيس كت بة الضبط

خديجة فراجي

68 مكرر

املحكمة التجارية بوجدة
ملف صعوبة املق ولة 8قم : 2114/5

ملف التصفية القض ئية 8قم 
2119/1313/5

ملف 8قم 2121/1311/3
إشع 8 ب ستبدال السنديك

ليكن في علم العموم أن املحكمة 
بت 8يخ  أصد8ت  بو دة  التج 8ية 
8قم  تحت  حكم    2121 فبراير   19
2121/47 ملف 8قم 2121/1311/3 
ق زوز  فؤاد  السيد  بتعيين  ق�سى 
سنديك  في ملف التصفية القض ئية 
في  املفتوح   2119/1313/5
أنس  اآل و8  »شركة معمل  موا هة 
عن  بدال   »BRIQUETERIE ANAS

السيد نصر هللا أد8غ ل.
8ئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : منصو8 محمد

110

املحكمة التج 8ية بو دة

ملف صعوبة املق ولة 8قم : 2114/6

ملف التصفية القض ئية

8قم : 2119/1313/6

ملف 8قم : 2121/1311/4

إشع 8 ب ستبدال السنديك

ليكن في علم العموم أن املحكمة 

بت 8يخ  أصد8ت  بو دة  التج 8ية 

8قم  تحت  حكم    2121 فبراير   19

2121/46 ملف 8قم 2121/1311/4 

ق زوز  فؤاد  السيد  بتعيين  ق�سى 

سنديك  في ملف التصفية القض ئية  

موا هة  في  املفتوح   2119/1313/6

8يفوبريك«  اآل و8  معمل  »شركة 

 BRIQUETERIE RIFOBRIQUES

بدال عن السيد نصر هللا أد8غ ل.
8ئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : منصو8 محمد

111

املحكمة التج 8ية بو دة

ملف صعوبة املق ولة

8قم : 2111/1311/1

ملف التسوية القض ئية

8قم : 2119/1312/4

ملف 8قم : 2121/1311/2

إشع 8 ب ستبدال السنديك

ليكن في علم العموم أن املحكمة 

بت 8يخ  أصد8ت  بو دة  التج 8ية 

8قم  تحت  حكم    2121 فبراير   19

2121/41 ملف 8قم 2121/1311/2 

الحكيم  عبد  السيد  بتعيين  ق�سى 

الو8ي �سي سنديك  في ملف التسوية 

املفتوح   2119/1312/4 القض ئية  

في موا هة »شركة بريكوتري تدغين« 

بدال   BRIQUETERIE TIDGHINE

عن السيد نصر هللا أد8غ ل.
8ئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : منصو8 محمد

112

املحكمة التج 8ية بو دة

إشه 8 مستخرج عقد هبة نصف 
أصل تج 8ي

ملف هبة 8قم : 2121/119

حس ب 8قم : 1192

حر8ه  8سمي  عقد  بمقت�سى 

 17 بت 8يخ  ب لوالي  لحبي3  األست ذ 

بت 8يخ  بو دة  مسجل   ،2113 م ي 

21 م ي 2113، سجل اإليداع 2613 

السيد  وه3   ،2373 ب لقبض  أمر 

عبد الق د8 اليم ني، الس كن بو دة، 
للسيد  زنقة م ي موزـ  حي املعمو8ة، 

بو دة،  الس كن  اليم ني،  الحسن 
زنقة الفلين 8قم 12 حي املعمو8ة.

الك ئن  التج 8ي  األصل  نصف 
8قم  الص بوني  حم م  زنقة  بو دة، 

1، املقيد ب لسجل التج 8ي بت 8يخ 12 

 41112 تحت 8قم   1999 أغسطس 

املالبس  لبيع  واملخصص  تحليلي، 

قيم  وقد  ب لتقسيط،  الج هزة 

املوهوب به بمبلغ 111.111 د8هم.

املحكمة  أم م  التعرض ت  تقبل 

التج 8ية بو دة داخل أ ل أقص ه 

للنشرة  املوالية  يوم   عشر  خمسة 

الث نية - تطبيق  للم دة 14 من مدونة 

التج 8ة.
النشرة الث نية

8ئيس مصلحة كت بة الضبط

اإلمض ء : منصو8 محمد

23 مكرر

املحكمة التجارية بمراكش
مكت3 صعوب ت املق ولة

ملف 8قم :  2119/1311/11

ملف أصلي : 2114/15/22

فسخ مخطط االستمرا8ية وفتح 
مسطرة تصفية قض ئية في موا هة 

RACHID ADAB 8شيد اداب
 2121/17 8قم  الحكم  بمقت�سى 

 2121 فبراير   25 بت 8يخ  الص د8 

8قم  املق ولة  صعوب ت  ملف  في 

أصلي   ملف   11/1311/2111

املحكمة  قضت   22/15/2114

التج 8ية بمراكش :

بفسخ مخطط االستمرا8ية وفتح 

في  القض ئية  التصفية  مسطرة 

 RACHID ADAB موا هة 8شيد اداب

لدى  التج 8ي  ب لسجل  املسجلة 

 55411 املحكمة التج 8ية تحت 8قم 

وتحديد ت 8يخ التوقف عن الدفع في 

املدة املحددة س بق  بمو 3 الحكم 

التسوية  مسطرة  بفتح  الق �سي 

القض ئية وعين السيد عبد الرحيم 

اسميح ق ضي  منتدب  والسيد يوسف 
زغلول سنديك  مصفي  والك ئن : 111 

إق مة  الخط بي  الكريم  عبد  ش 8ع 
8قية شقة 5 عم 8ة ب الط بق 1  ليز 

مراكش.

الدائنين  من  ف ملطلوب  وعليه 

املعين  للسنديك  بديونهم  التصريح 

املب لغ  ضمن ق ئمة موقعة تتضمن 

وذلك  ب لوث ئق  مرفقة  املطلوبة 

نشر  ت 8يخ  من  شهرين  أ ل  داخل 

هذا اإلشع 8 ب لجريدة الرسمية طبق  

و721  و719   541 املواد  ملقتضي ت 

من مدونة التج 8ة.

يمدد هذا األ ل بشهرين ب لنسبة 

اململكة  خ 8ج  الق طنين  للدائنين 

املغربية.
 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

119

املحكمة التج 8ية بمراكش
بيع أصل تج 8ي

ملف 8قم : 2121/51

حس ب 8قم : 1115

مؤ8خ  توثيقي  عقد  بمقت�سى 

في مسجل   2121 ين ير   27  بت 8يخ 

6 فبراير 2121 تحت املرا ع الت لية :

أمر   -  119611  : كن ش املداخيل 

توصيل   ،2121/1466 ب ستخالص 

األداء 2121465611149.

 MAISON ب عت الشركة املسم ة

MK، شركة ذات املسؤولية املحدودة 

ذات شريك وحيد 8أسم له  321.111 

اال تم عي  مقره   والك ئن  د8هم 
السب عي،  د8ب   14 8قم  بمراكش، 

املقيدة املدينة،  القصو8،  حي 



31(5 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

 ،25315 8قم  التج 8ي  ب لسجل   
8قم  الجب ئي  للتعريف  الح ملة 
املوحد  التعريف  و8قم   16521269

.111633391111175
 ESCL SARL املسم ة  للشركة 
شركة ذات املسؤولية املحدودة ذات 
 111.111 8أسم له   وحيد  شريك 
د8هم، الك ئن مقره  بمراكش، 345، 
طو8  في  ح لي   اسفي،  طريق  املس 8 

التأسيس.
مجموع األصل التج 8ي املستغل 
بمراكش 8قم  الك ئن  للضي فة  كدا8 
القصو8،  حي  السب عي،  د8ب   14
التج 8ي  ب لسجل  املقيدة  املدينة، 
التحليلي  السجل  من   ،25315 8قم 
السجل  من   3359 8قم  وتحت 

الترتيبي.
 521.495 قد8ه  إ م لي  بثمن 

د8هم تم اإلبراء منه في العقد.
الب ئعة  الشركة  دائني  على 
يتقدموا  أن  أعاله  املذكو8ة 
بتعرض تهم إلى قسم السجل التج 8ي 
داخل  بمراكش،  التج 8ية  ب ملحكمة 
اإلعالن  نشر  ت 8يخ  من  يبتدئ  أ ل 
األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

115 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
بيع أصل تج 8ي

ملف 8قم : 2121/51
حس ب 8قم : 1912

بمقت�سى عقد عرفي مؤ8خ بت 8يخ 
بمراكش  مسجل   ،2119 م ي   31
السيد  ب ع   2121 فبراير   21 بت 8يخ 
البط قة  الح مل  لال  بن  الجب 8  عبد 
الس كن   HA131117 8قم  الوطنية 
الط بق   149 عم 8ة   2 االزده 8  بحي 

األول شقة 3 مراكش.
الك ئن  التج 8ي  األصل  مجموع 
محل   616 حرف 1 8قم   3 بمسيرة 
8قم 31 مراكش، وهو عب 8ة عن مقهى 
بمراكش  التج 8ي  ب لسجل  واملقيد 
السجل من   126714 8قم  تحت 

السجل  من   625 و8قم  اإليض حي   
امل دية  عن صره  بجميع  الترتيبي 
واملعنوية بثمن قد8ه 611.111 د8هم 
للسيد عمر التغزاوي الح مل للبط قة 

.E591153 الوطنية 8قم
فعلى دائني الب ئع املتن زل املذكو8 
إلى قسم  أعاله يتقدموا بتعرض تهم 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
بمراكش، داخل أ ل يبتدئ من ت 8يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الث ني.
اإلعالن األول

عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

116 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
تقديم أصل تج 8ي

حصة في شركة
ملف 8قم : 2121/53
حس ب 8قم : 1919

بمقت�سى عقد عرفي / عقد موثق 
ومسجل   2119 ديسمبر   9 مؤ8خ في 

بمراكش بت 8يخ 11 ديسمبر 2119.
يوسف  هللا  فتح  السيد  قدم 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
هللا  فتح  والسيد   E561161 8قم 
التعريف  لبط قة  الح مل  محمد 

.E517574 الوطنية 8قم
 ميع األصل التج 8ي الك ئن ب 
مرست ن   ،3 و8قم   2 الدك نين 8قم   :
لبيع  واملعد  مراكش  امرشيش،   ،3
املأكوالت واملسجل ب لسجل التج 8ي 
131634 و72911 بجميع  تحت 8قم 
بمبلغ  واملعنوية  امل دية  عن صره 
شركة  في  حصة  د8هم .   321.711

.FATHALLAH SERVICES
أعاله  املذكو8  الب ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
بمراكش، داخل أ ل يبتدئ من ت 8يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الث ني.
اإلعالن األول

عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

117 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
بيع أصل تج 8ي

ملف 8قم : 2121/55
حس ب 8قم : 1914

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 
ومسجل بمراكش   ،2119 أكتوبر   1
بت 8يخ 14 أكتوبر 2119 ب عت شركة 
متجر   41 الك ئنة ب  أسي  وأسم ء، 
مراكش،  مو8يط ني   زنقة   1 8قم 
السيد  من  كل  طرف  من  املمثلة 
سعيد  والسيد  لكبو8ي  الس لك 

داوود.
حسن  بوك ص  السيد  لف ئدة 
حي   216 الس كن بزيتون  ديد 8قم 
مراكش،  علي،  بن  يوسف  سيدي 
8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 

.J56114
التج 8ي  ب لسجل  مسجال  ك ن 
عن صره  بجميع   16571 8قم  تحت 
 711.111 بمبلغ  واملعنوية  امل دية 

د8هم .
أعاله  املذكو8  الب ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا 
التج 8ية  ب ملحكمة  التج 8ي  السجل 
بمراكش، داخل أ ل يبتدئ من ت 8يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الث ني.
اإلعالن األول

عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

118 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
ملف عدد : 2121/39

حس ب 8قم : 1117
مع وضة أصل تج 8ي

مصحــح  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 2119 أكتوبــر   9 بت 8يــخ  اإلمضــ ء 
الح مــل  عمــر  الــو8دي  الســيد  قبــل 
والســ كن  8قــم.....  الوطنيــة  للبط قــة 
......ان يتبــ دل ويســلم بمقت�ســى هــذا 
النصــف  فــي  املحــدد  نصيبــه  العقــد 
ب ملشــ 8كة الفعليــة فــي األصــل التجــ 8ي 
للــدك ن الك ئــن بزنقــة بنــي مريــن 8قــم 
املســجل مراكــش  الزبيــري  عمــ 8ة   2

 ب لسجل التج 8ي تحت عدد 33411 
ب ملحكمــة التج 8يــة بمراكــش وقــد8ت 
 ميع عن صره امل دية واملعنوية بمبلغ 

41111 د8هــم. 

وب ملق بــل تبــ دل وســلم بمقت�ســى 

لحســن  الــو8دي  الســيد  العقــد  هــذا 

 .... 8قــم  الوطنيــة  للبط قــة  الح مــل 

نصيبــه فــي النصــف   .... والســ كن ب 

األصــل  فــي  الفعليــة  ب ملمشــ 8كة 

بطريــق  الك ئــن  للمحــل  التجــ 8ي 

املســجل  مراكــش   36 8قــم  الكتبيــة 

ب لســجل التجــ 8ي تحــت عــدد 33411 

ب ملحكمــة التج 8يــة بمراكــش وقــد8ت 

 ميع عن صره امل دية واملعنوية بمبلغ 

د8هــم.  41111

وبعــد ه تــه املخ 8 ــة أصبــح الســيد 

األصــل  لك مــل  م لــك   عمــر  الــو8دي 

بطريــق  الك ئــن  للمحــل  التجــ 8ي 

الكتبيــة 8قــم 36 مراكــش املحــدد 8قــم 

.33411 فــي  التجــ 8ي  ســجله 

 وفــي املق بــل أصبــح الســيد لحســن 
الــو8دي م لــك  لك مــل األصــل التجــ 8ي 

بطريــق بنــي   2 للمحــل التجــ 8ي 8قــم 

مريــن عمــ 8ة الزبيــري مراكــش املحــدد 
.33411 8قــم ســجله التجــ 8ي فــي 

فعلــى دائنــي الب ئــع املذكــو8ة أعــاله 

قســم  إلــى  بتعرض تهــم  يتقدمــوا  أن 

الســجل التجــ 8ي ب ملحكمــة التج 8يــة 

مــن  يبتــدئ  أ ــل  داخــل  بمراكــش 

ت 8يــخ اإلعــالن أالول وينتهــي فــي اليــوم 

الخ مس عشر من نشر اإلعالن الث ني.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

61 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش

ملف عدد : 2121/41

حس ب 8قم : 1111

تقديم أصل تج 8ي حصة في شركة
فــي  مــؤ8خ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 

بمراكــش  ومســجل   2121 ين يــر   13

قــدم الســيد   2121 ين يــر   23 بت 8يــخ 

يونــس عزيــز الح مــل لبط قــة التعريــف 

.Y212577 8قــم  الوطنيــة 
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 CENTRE 3R ORTHO لشــركة 
مقرهــ   الك ئــن   VISUEL SARL AU
الط بــق   1 8قــم  بمكتــ3  اإل تم عــي 
األول عمــ 8ة 8قــم 11 مكــر8 زنقــة 8حــ ل 

ابــن احمــد  ليــز مراكــش.
الك ئــن  التجــ 8ي  األصــل   ميــع 
الط بــق األول عمــ 8ة   1 بمكتــ3 8قــم 
8قــم 11 مكــر8 زنقــة 8حــ ل ابــن احمــد 
مقــوم  ملكتــ3  واملعــد  مراكــش   ليــز 
التجــ 8ي  ب لســجل  واملســجل  البصــر 
تحــت 8قــم 111491 بجميــع عن صــره 
امل ديــة واملعنويــة كحصــة فــي شــركة، 

د8هــم.  211.111 بمبلــغ  قــوم 
فعلى دائني املقدم الحصة  املذكو8 
إلــى  يتقدمــوا بتصريح تهــم  أعــاله أن 
ب ملحكمــة  التجــ 8ي  الســجل  قســم 
التج 8يــة بمراكــش داخــل أ ــل يبتــدئ 
فــي  وينتهــي  أالول  اإلعــالن  ت 8يــخ  مــن 
اليــوم الخ مــس عشــر مــن نشــر اإلعــالن 

الث نــي.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

 62 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
ملف 8قم : 41/2121
حس ب 8قم : 1131

تقديم أصل تج 8ي حصة في شركة 
صيدلية النهضة املح ميد

ش.م.م.ش.و.
مــؤ8خ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 2121 ين يــر   2 بت 8يــخ  مراكــش  فــي 
ين يــر   31 يــوم  بمراكــش  واملســجل 
2121 قدمــت الســيدة الســعدي اللــة 
التعريــف  لبط قــة  الح ملــة  أســم ء، 
الســ كنة   ،e526111 8قــم  الوطنيــة 
 479 5 8قــم  ب لحــي املحمــدي الوحــدة 
الك ئــن  التجــ 8ي  االصــل  مراكــش، 
تجزئــة النهضــة املح ميــد   931 برقــم 
الســجل  فــي  املســجلة  مراكــش،   1
التجــ 8ي تحــت 8قــم 72692 بمراكش، 
طبيعــي  شــكل شــخص  علــى  واملعــدة 
بجميــع عن صرهــ  امل ديــة واملعنويــة، 
تــم تقويــم الحصــة 1.211.111 د8هــم 
مقسمة الى 12.111 حصة ا تم عية

 111 د8هم للحصة في شركة صيدلية 
فــي  ش.م.م.ش.و.  املح ميــد  النهضــة 

طــو8 الت ســيس. 
فعلــى دائنــي الب ئعــة املذكو8ة أعاله 
قســم  الــى  بتعرض تهــم  يتقدمــوا  ان 
الســجل التجــ 8ي ب ملحكمــة التج 8يــة 
نشــر  ت 8يــخ  مــن  يبتــدئ  أ ــل  داخــل 
االعــالن االول وينتهــي فــي اليــوم 15 مــن 

نشــر االعــالن الث نــي.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

 63 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
ملف 8قم : 2121/42
حس ب 8قم : 1132

بيع أصل تج 8ي
فــي  مــؤ8خ  موثــق  عقــد  بمقت�ســى 
مســجل   2121 فبرايــر    3 ين يــرو   31
ب عــت   ،2121 فبرايــر   6 بمراكــش فــي 
8حيمــي،  الزهــرة  ف طمــة  الســيدة 
الح ملــة للبط قــة التعريــف الوطنيــة 
الســ كنة بمراكــش،   ،E376149 8قــم 
ابــن  عمــ 8ة  م لــك  االمــ م  زنقــة   6/7
ابراهيــم  ليــز،  ميــع االصــل التجــ 8ي 
تومــرت«،  ابــن  »صيدليــة  املســمى 
طريــق  بمراكــش  واملســتغل  الك ئــن 
تجزئــة  الحســني  الحــي  الصويــرة، 
املشــتمل   ،14-13 8قــم  تومــرت  ابــن 
ب ملحكمــة  واملســجل  صيدليــة،  علــى 
التج 8يــة بمراكــش تحــت 8قــم 56216 
من السجل التحليلي وتحت 8قم 515 
مــن الســجل الترتيبــي، بجميــع عن صــره 
شــركة  لف ئــدة  واملعنويــة،  امل ديــة 
ذات  شــركة   ،APTEKA DOUNIA
مسؤولية املحدودة للشريك الوحيد، 
بمراكش،طريــق  اال تم عــي  مقرهــ  
الحــي الحســني تجزئــة ابــن  الصويــرة، 
تومــرت 8قــم 13-14، ممثلــة ب لســيدة 
 411.111 قــد8ه  بثمــن  بن نــي،  دنيــ  

د8هــم.
فعلى دائني الســيدة ف طمة الزهرة 
أن  أعــاله  املذكــو8ة  الب ئعــة  8حيمــي 
يتقدموا بتعرض تهم الى قسم السجل 
التجــ 8ي ب ملحكمــة التج 8يــة بمراكــش 
نشــر  ت 8يــخ  مــن  يبتــدئ  أ ــل  داخــل 
االعــالن االول وينتهــي فــي اليــوم 15 مــن 

نشــر االعــالن الث نــي.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

 64 مكرر

املحكمة التج 8ية بمراكش
ملف 8قم : 43/2121
حس ب 8قم : 1134
هبة أصل تج 8ي 

فــي  مــؤ8خ  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
 2121 مــ 18  ف تــح  بت 8يــخ  مراكــش 
ين يــر   29 يــوم  بمراكــش  واملســجل 
2121  وهبــت الســيدة لطيفــة االمــو8 
الوطنيــة  التعريــف  لبط قــة  الح ملــة 
بنفــس  الســ كنة   ،E41211 8قــم 
التجــ 8ي  االصــل  العنــوان،  ميــع 
اال هــزة  لبيــع  واملعــد   17312 8قــم 
ب لســجل  واملســجل  االلكترونيــة 
التجــ 8ي تحــت 8قــم بجميــع عن صــره 
 111.111 قــوم  واملعنويــة،  امل ديــة 

د8هــم.
فعلــى دائنــي الب ئــع املذكــو8ة أعــاله 
قســم  الــى  بتعرض تهــم  يتقدمــوا  ان 
الســجل التجــ 8ي ب ملحكمــة التج 8يــة 
نشــر  ت 8يــخ  مــن  يبتــدئ  أ ــل  داخــل 
االعــالن االول وينتهــي فــي اليــوم 15 مــن 

نشــر االعــالن الث نــي.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

 65 مكرر

املحكمة التجارية بأكادير
مكت3 السجل التج 8ي
ملف 8قم : 2121/61
حس ب 8قم : 1313م
تفويت أصل تج 8ي

في  املؤ8خ  العرفي  العقد  بمو 3 
املصحح  وامللحق   2119 فبراير   25
فوت   ،2121 ين ير   27 في  اإلمض ء 
كل من السيد بولهدا عبد الحفيظ، 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
الح ملة  مريم،  وبولهدا   JM42277
 JM61171 لبط قة التعريف الوطنية
لبط قة  الح ملة  نعيمة،  وبولهدا 
 JM49211 الوطنية  التعريف 
لبط قة  الح ملة  نجمة،  وبولهدا 
 JE114554 الوطنية  التعريف 
أص لة عن نفسه  وني بة عن ابنتيه  
وبولهدا  ف ضمة  بولهدا  الق صرتين 
التج 8ي سع د حصص من أصلهم 

 الك ئن برقم 11 عم 8ة حفيظ، ش 8ع 
الحسن األول واملسجلين على التوالي 
ب لسجل التج 8ي تحت 8قم 71591، 
لف ئدة   71596  ،71612  ،71611
الح مل لبط قة  السيد أمل مشرق، 
 G15752 8قم  الوطنية  التعريف 

بثمن قد8ه 171.111 د8هم.
وبذلك فإن 8ئيس مصلحة كت بة 
أن  ذي مصلحة  لكل  يعلن  الضبط 
ضبط  بمكت3  تسجل  التعرض ت 
املحكمة التج 8ية بأك دير داخل أ ل 
املوالية  يوم    )15( عشر  الخمسة 
 14  ،13 للنشرة الث نية طبق  للمواد 
و114 من مدونة التج 8ة تحت  ميع 

التحفظ ت.
النشرة االولى

8ئيس مصلحة كت بة الضبط

9 مكرر

املحكمة التجارية بمكنا1
تحويل شخص طبيعي إلى شخص 

معنوي
ملف 8قم : 2121/94
حس ب 8قم : 1132

في  مؤ8خ  عرفي  عقد  بمقت�سى 
2121، تم تحويل الشخص  7 فبراير 
الد8ق وي  الدين  صالح  الذاتي 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 
ب لسجل  واملسجل   D719531 8قم 
إلى   62461 8قم  تحت  التج 8ي 
 STE اسم  تحت  معنوي  شخص 
 PHARMACIE RYAD MEKNES
شركة في طو8 التأسيس   SARL AU
زيدان  ابن  ش 8ع   56 مقره   الك ئن 

الري ض مكن 1.
التج 8ي  األصل  تقييم  تم  وقد 

بقيمة 612.111 د8هم.
لذلك فإن  ميع التعرض ت يج3 
ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 
التج 8ية بمكن 1 داخل أ ل خمسة 
صدو8  ت 8يخ  من  يوم    )15( عشر 

النشرة الث نية.
اإلعالن األول

عن 8ئيس كت بة الضبط

109 مكرر
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املحكمة التجارية بالدار البيضاء
ملف 8قم : 129562

حس ب 8قم : 1191

تفويت الحق في اإليج 8

ب ع :

الح مل  بك 1  الف ضيل  السيد 

.B615157 للبط قة الوطنية

لف ئدة :

الح مل  حموم ن  علي  السيد 

.BJ143259 للبط قة الوطنية

الح مل  احمومن  محمد  السيد 

.BJ211123 للبط قة الوطنية

على  املنص3  االكراء  في  الحق 

املحل التج 8ي الك ئن ب لدا8 البيض ء 
زنقة  يل سيزا8  السوداء  الصخو8 
61، واملسجل ب لسجل التج 8ي  8قم 

تحت 8قم 161114.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 

ب لدا8  التج 8ي  السجل  مكت3 

عشر  خمسة  أ ل  داخل  البيض ء 

األولى  للنشرة  املوالي  يوم     )15(

والث نية.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

6 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء

ملف 8قم : 129564

حس ب 8قم : 1117

بيع حقوق مش عة في األصل 
التج 8ي

ب ع :

الح مل  ت ني  حسن  السيد 

.B719153 للبط قة الوطنية

لف ئدة :

الح ملة  ت ني  ف طمة  السيدة 

.B211214 للبط قة الوطنية

املش عة  الحقوق   ميع 
التج 8ي  األصل  في   7611/1361
الك ئن 31 زنقة 7 تجزئة سم 8ة ب لدا8 

تعليمية،  ملؤسسة  واملعد  البيض ء 
8قم  التج 8ي   ب لسجل  واملسجل 

.414122

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 

ب لدا8  التج 8ي  السجل  مكت3 

عشر  خمسة  أ ل  داخل  البيض ء 

األولى  للنشرة  املوالي   يوم    )15(

والث نية.

النشرة الث نية
عن 8ئيس كت بة الضبط

7 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء

ملف 8قم : 129611

حس ب 8قم : 1291

تفويت الحق في الكراء
فوت :

الح مل  سمالني،  ص لح  السيد 

للبط قة الوطنية B542151 ؛

الح مل  سمالني،  احمد  السيد 

للبط قة الوطنية BE511599 ؛

السيدة ف ضمة سمالني، الح ملة 

للبط قة الوطنية BE656259 ؛

السيدة ف طمة سمالني، الح ملة 

للبط قة الوطنية BE511757 ؛

الح ملة  سمالني،  زينة  السيدة 

.JE11111 للبط قة الوطنية

لف ئدة :

حواصلي،  الرحيم  عبد  السيد 

 C771632 الح مل للبط قة الوطنية 

في املتجر الك ئن  بتفويت حق الكراء 

ب لدا8 البيض ء، قيس 8ية الح ميدية، 

8قم 153 واملسجل ب لسجل التج 8ي 

تحت 8قم 141212.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 

مكت3 السجل التج 8ي ب لدا8 البيض ء 

يوم    )15( داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.

النشرة الث نية
عن 8ئيس كت بة الضبط

8 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء
ملف 8قم : 129611
حس ب 8قم : 1319

بيع أصل تج 8ي
ب ع :

السيد مصطفى امكيوض، الح مل 
.BH121772 للبط قة الوطنية

لف ئدة :
السيد عبد االله بلحسن، الح مل 

للبط قة الوطنية LG11927 ؛
الح مل  بلحسن،  سعيد  السيد 

للبط قة الوطنية LG14111 ؛
الح مل  بلحسن،  يوسف  السيد 

:LG21145 للبط قة الوطنية
األصل التج 8ي الذي هو مخصص 
الك ئن ب لدا8  لبيع املالبس الج هزة، 
ب يلي  )هوت  الزيتون  زنقة  البيض ء 
ب لسجل  واملسجل   31 8قم  س بق ( 

التج 8ي تحت 8قم 324691.
تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 
مكت3 السجل التج 8ي ب لدا8 البيض ء 
يوم    )15( داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

9 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء
ملف 8قم : 129621
حس ب 8قم : 1312

تفويت األصل التج 8ي
فوت :

 AMICIZIA املسم ة  الشركة 
ش.م.م يسيره  ؛

الح مل  يوم ني،  هش م  السيد 
للبط قة الوطنية BK151131 ؛

الح مل  السيد نو8 الدين واتيت، 
.BH219665 للبط قة الوطنية

لف ئدة :
الح مل  غي ت،  8شيد  السيد 
للبط قة الوطنية BH422221 األصل 
حي  البيض ء،  ب لدا8  الك ئن  التج 8ي 
الدا8  عثم ن،  سيدي  8شيد،  موالي 
البيض ء 2 املجموعة السكنية 97 متجر 
واملسجل  ملقهى  واملخصص   11 قم 

ب لسجل التج 8ي تحت 8قم 216223.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 
مكت3 السجل التج 8ي ب لدا8 البيض ء 
يوم    )15( داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

10 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء
ملف 8قم : 129654
حس ب 8قم : 1466
تفويت أصل تج 8ي

فوتت :
 MAROC ايتيليتز  م 8وك  شركة 

.UTILITIES
لف ئدة :

 ESPACE ي نو1  ايسب 1  شركة 
املعد  التج 8ي  األصل   YANOUSS
لص نع البالط الك ئن ب لدا8 البيض ء، 
الكبير  الحزام  ميزوتيس ش 8ع  زنقة 
الحي املحمدي واملسجل   167 الرقم 
ب لسجل التج 8ي تحت 8قم 216615.
تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 
التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 
مكت3 السجل التج 8ي ب لدا8 البيض ء 
يوم    )15( داخل أ ل خمسة عشر 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

11 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء
ملف 8قم : 129712
حس ب 8قم : 1631
تفويت أصل تج 8ي

ابزي،  املحفوظ  السيد  ب ع 
 BL21551 : الح مل للبط قة الوطنية
لف ئدة شركة »الترا ا.1.1« ش.م.م 
شريك وحيد مقره  اال تم عي ب لدا8 
 74 عم 8ة  معروف  سيدي  البيض ء 
للبيع  واملعد   6 شقة  األول  الط بق 
واملسجلة  البالستيكية،  األدوات 
8قم  تحت  التج 8ي  ب لسجل 

.396961
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خ لد  السيد  طرف  من  واملمثل 

ايت عبد السالم.

ب لدا8  الك ئن  التج 8ي  املحل 
واملسجل  ت دلة،  زنقة   71 البيض ء 

8قم  تحت  التج 8ي  ب لسجل 

.391121

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 

ب لدا8  التج 8ي  السجل  مكت3 

يوم   عشر  خمسة  داخل  البيض ء 

املوالي للنشرة األولى والث نية.
النشرة الث نية

عن 8ئيس كت بة الضبط

12 مكرر

املحكمة التج 8ية ب لدا8 البيض ء

ملف 8قم : 129722

حس ب 8قم : 1729

عقد تقدمة

كب�سي  بن ني  الع لي  عبد  السيد 

الطبيعي  للشخص  ممثال  بصفته 
التج 8ي  ب لسجل  واملسجل 
شريك  وبصفته   321344 8قم 

التكوين  طو8  في  شركة  في  وحيد 

 PHARMACIE EMILE ZOLA«

CASA SARL AU« خص ئصه  الت لي :

تم التصريح على م  يلي :

طبيعية  بتقدمة  القي م  تم 

 PHARMACIE EMILE« لشركة  

شركة   »ZOLA CASA SARL AU

مقره   املحدودة،  املسؤولية  ذات 

زوال،  إميل  ش 8ع   ،221 اال تم عي 

الدا8 البيض ء تم املس همة في الشركة 
املذكو8ة أعاله بجميع عن صر أصول 

للشخص  التج 8ي  األصل  وخصوم 

م لكة  الشركة  وتصبح  الطبيعي 

من يوم  للعن صر املس هم به  ابتداء 

تسجيله  في السجل التج 8ي.

من  املستفيدة  للشركة  سيكون 

لألصل  امللكية  ك مل  التقدمة  هذه 

من  ابتداء  تقدمته  الح ل  التج 8ي 

توقيع هذا العقد وسيكون له  أيض  

اإلنش ء  ت 8يخ  من  ابتداء  االنتف ع 

األصل  : ب  الشركة  لهذه  النه ئي 

إميل  ش 8ع   ،221 الك ئن  التج 8ي   

واملسجل  البيض ء،  الدا8  زوال، 

ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة التج 8ية 

ب لدا8 البيض ء تحت 8قم 321344.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

التج 8ية  ب ملحكمة  الضبط  بمكت3 

مكت3 السجل التج 8ي.
النشرة األولى

عن 8ئيس كت بة الضبط

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالفقيه بن 

صالح
شعبة السجل التج 8ي

ملف 8قم : 2121/23

تقديم أصل تج 8ي كحصة في شركة

مصحح  عرفي  عقد  بمقت�سى 

 2119 ديسمبر   19 بت 8يخ  اإلمض ء 

 2121 فبراير   6 بت 8يخ  واملسجل 

ص لح  بن  ب لفقيه  التسجيل  بإدا8ة 

الح مل  بنشراع،  انس  السيد  قدم 

 ،Q261111 8قم  الوطنية  للبط قة 

الهن ء،  حي  الخزامى،  زنقة  الس كن 

 A.B ARCHITECTE خريبكة لشركة 

املسؤولية  ذات  شركة   SARL AU

في  الوحيد  الشريك  ذات  املحدودة 

 7 مقره  اال تم عي  طو8 التأسيس، 

ش 8ع عالل بن عبد هللا،   ،5 عم 8ة 

الفقيه بن ص لح،  زنقة ابن عمران، 

 ميع األصل التج 8ي املقيد ب لسجل 

التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية ب لفقيه 

بجميع   15642 بن ص لح تحت 8قم 

عن صره امل دية واملعنوية والتي قومت 

بثمن قد8ه 41443.92 د8هم.
فعلى دائني مقدم األصل التج 8ي 

املذكو8 أعاله أن يتقدموا بتعرض تهم 

إلى قسم السجل التج 8ي ب ملحكمة 

داخل  بن ص لح  ب لفقيه  االبتدائية 

اإلعالن  نشر  ت 8يخ  من  يبتدئ  أ ل 

األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

10 مكرر

املحكمة االبتدائية ب لفقيه بن 
ص لح

شعبة السجل التج 8ي
ملف بيع 8قم : 2121/26
إعالن عن بيع أصل تج 8ي

طرف  من  محر8  عقد  بمقت�سى 
األست ذة حن ن 8ي ض موثقة ب لفقيه 
 2121 ين ير   29 بت 8يخ  ص لح  بن 
الح ملة  مفتي،  8ابحة  السيدة  إن 
 Q172216 8قم  الوطنية  للبط قة 
 1 بلوك   2 النزهة  حي  والس كنة 
ب عت  ص لح،  بن  الفقيه   211 8قم 
للسيد عبد الرحيم الحيرش، الح مل 
 IM111551 8قم  الوطنية  للبط قة 
الس كن  وب ملغرب  بإيط لي   واملقيم 
ب لفقيه بن ص لح تجزئة خ لد الرقم 
41 عب 8ة عن مقهى، واملقيد ب لسجل 
التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية ب لفقيه 
بن ص لح تحت الرقم 16144 2494 
واملعنوية  امل دية  عن صره  بجميع 

بثمن قد8ه 211.111 د8هم.
فعلى دائني الب ئع املذكو8 أعاله أن 
يتقدموا بتعرض تهم إلى قسم السجل 
التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية ب لفقيه 
بن ص لح داخل أ ل يبتدئ من ت 8يخ 
اليوم  في  وينتهي  األول  اإلعالن  نشر 
الخ مس عشر )15( من نشر اإلعالن 

الث ني.
اإلعالن األول

11 مكرر

املحكمة االبتدائية ب لفقيه بن 
ص لح

إعالن عن بيع أصل تج 8ي 
ملف بيع 8قم : 2121/7

األست ذة  حر8ته  عقد  بمقت�سى 
حن ن 8ي ض موثقة ب لفقيه بن ص لح 
ومسجل   2119 ديسمبر   26 بت 8يخ 
بإدا8ة التسجيل والتمبر بت 8يخ 9 ين ير 
8ديو1،  سمير  السيد  ب ع   ،2121
8قم  الوطنية  للبط قة  الح مل 
IB47676 الس كن ب لفقيه بن ص لح 
تجزئة وهرة الرقم 47 ني بة عن شركة 
G.R.S.3 SARL AU للسيد املصطفى 
الوطنية لبط قة  الح مل  الوسقي، 

 8قم IB 95111 والس كن ب لفقيه بن 
ص لح ش 8ع عالل بن عبد هللا تجزئة 
نفسه  عن  أص لة   16 الرقم  الفتح 
حسن  السيد  أخيه  عن  وب لني بة 
الوطنية  للبط قة  الح مل  الوسقي 
ب سب ني   واملقيم   IB113941 8قم 
س كن ب لفقيه بن ص لح ش 8ع عالل 
 16 بن عبد هللا تجزئة الفتح الرقم 
بمو 3 وك لة توثيقية محر8ة بت 8يخ 
5 ديسمبر 2119 و 26 ديسمبر 2119 
األصل  مجموع   ب لفقيه بن ص لح، 
التج 8ي املسمى مقهى ب 8يس الك ئن 
الحسن  ش 8ع  ص لح  بن  ب لفقيه 
الك ئن   66 الث ني اق مة 8ديو1 8قم 
ب لسجل  املسجل  األ8�سي  ب لط بق 
التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية ب لفقيه 
بجميع   2677 8قم  تحت  ص لح  بن 
عن صره امل دية واملعنوية بثمن قد8ه 

251.111 د8هم.
أعاله  املذكو8  الب ئع  دائني  فعلى 
قسم  إلى  بتعرض تهم  يتقدموا  أن 
السجل التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية 
ب لفقيه بن ص لح داخل أ ل يبتدئ 
من ت 8يخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 
اليوم الخ مس عشر من نشر اإلعالن 

الث ني.
النشرة الث نية
الشعبة التج 8ية

اإلمض ء : طلحة عبد الغ ني

24 مكرر

املحكمة اإلبتدائية ب لفقيه بن 
ص لح

شعبة السجل التج 8ي
ملف بيع عدد 2121/15

إعالن عن بيع أصل تج 8ي
مصــ دق  عرفــي  عقــد  بمقت�ســى 
عليــه بت 8يــخ 1 أكتوبــر 2119 ومســجل 
نوفمبــر   7 بت 8يــخ  التســجيل  بــإدا8ة 
تنــ زل الســيد عبــد اللطيــف   ،2119
الوطنيــة  للبط قــة  الح مــل  ابــوز8ا8 
والســ كن حــي النجــ ة   i117117 8قــم 
شــ 8ع بئر انز8ان ســوق الســبت للســيد 
الحســين  بــن  الصوفــي  املصطفــى 
8قــم الوطنيــة  للبط قــة  الح مــل 



31(9 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

 I212912 والس كن بدوا8 لعوينة بني 
اعيــ ط أزيــالل،  ميــع األصــل التج 8ي 

الك ئــن حــي النجــ ة شــ 8ع بئــر انــز8ان 

العجــالت  لبيــع  املعــد  الســبت  ســوق 

ب لســجل  واملســجل  ب لتقســيط 

التج 8ي ب ملحكمة  اإلبتدائية ب لفقيه 

بجميــع   2121 بــن ص لــح تحــت 8قــم 

عن صــره امل ديــة واملعنويــة وقــد قومــ ه 

د8هــم.  157.111.11 قــد8ه  بثمــن 

فعلــى دائنــي الب ئــع املذكــو8 أعــاله 

قســم  إلــى  بتعرض تهــم  يتقدمــوا  أن 

الســجل التجــ 8ي ب ملحكمــة اإلبتدائيــة 

ب لفقيــه بــن ص لــح داخــل أ ــل يبتــدئ 

من ت 8يخ نشر اإلعالن األول وينتهي في 

اليــوم الخ مــس عشــر مــن نشــر اإلعــالن 

الث نــي.
النشرة الث نية

اإلمض ء

طلحة عبد الغ ني

25 مكرر

املحكمة االبتدائية بالخميسات
ملف 8قم 2121/44

حس ب 8قم 1431
بيع أصل تج 8ي

بت 8يخ  عرفي  عقد  بمقت�سى 

19 فبراير 2121، ب ع السيد عبد هللا 

الكش الح مل للبط قة الوطنية 8قم 
للسيد الح ج الكبراوي   XA111461

 ،XA31975 الح مل ل ب ت و 8قم 

علي  أيت  الك ئن  التج 8ي  األصل 

تيفلت،  الجوهرة  عين  قطبيين 

47776 ب ملحكمة  املسجل تحت 8قم 

بجميع  ب لخميس ت،  االبتدائية 

بثمن  واملعنوية  امل دية  عن صرهم  

قد8ه 5.111 د8هم .

لذلك فإن  ميع التعرض ت يج3 

ب ملحكمة  الضبط  بكت بة  أن توضع 

أ ل  داخل  ب لخميس ت  االبتدائية 

ت 8يخ  من  يوم     )15( خمسة عشر 

صدو8 النشرة الث نية.
النشرة الث نية

 عن 8ئيس كت بة الضبط

خديجة فراجي

69 مكرر

املحكمة االبتدائية بأزيالل
إعالن عن اندم ج شركتين

ملف 8قم : 2121/11
حس ب 8قم : 12111316

في  مؤ8خ  محضر   بمقت�سى 
تم دمج الشركتين   2121 فبراير   13
املسجلة   AZOURKI TRAVAUX
ب ملحكمة االبتدائية بأزيالل تحت 8قم 
عبد  املدني  للسيد  واململوكة   3149
التعريف  لبط قة  الح مل  الرحم ن، 
 AZOTRA وشركة I453322 الوطنية
املسجلة ب ملحكمة االبتدائية بأزيالل 
2941 واململوكة للسيدين  تحت 8قم 
املدني عبد الرحم ن، الح مل لبط قة 
واملدني   I453322 التعريف الوطنية 
التعريف  لبط قة  الح مل  محمد، 

.I353542 الوطنية
يتقدموا  أن  الدائنين  فعلى 
بتعرض تهم إلى قسم السجل التج 8ي 
داخل  بأزيالل  االبتدائية  ب ملحكمة 
اإلعالن  نشر  ت 8يخ  من  يبتدئ  أ ل 
األول وينتهي في اليوم الخ مس عشر 

)15( من نشر اإلعالن الث ني.
اإلعالن األول

12 مكرر

املحكمة االبتدائية ببنسليمان
إعالن عن إشه 8 عقد بيع أصل 

تج 8ي
ملف البيع : 2121/14

املكلف  القض ئي  املنتدب  يشهد 
ب لسجل التج 8ي ب ملحكمة االبتدائية 

ببنسليم ن واملوقع أسفله :
على العقد العدلي الذي  أنه بن ء 
تلق ه العدالن املصطفى نوح وفرحة 
بوشعي3، املسجل ببنسليم ن بت 8يخ 
عليه  واملخ ط3   ،2121 ين ير   29
بت 8يخ 6 فبراير 2121، بمو به فوت 
محمد    بن  لطفي  الصديق  السيد 
 GA 11251 8قم  الوطنية  بط قته 
السعدية  السيدة  وكيلته  بواسطة 
بلقسيوية بنت امليلودي بط قته  8قم 
أوالد  دوا8   : والس كنة   TA44761
حس3  بنسليم ن  الزي دة  اخليفة 
الع مة ب لقنصلية  منجزة  وك لة 

ديسمبر   31 املغربية بمد8يد بت 8يخ   

 161 صحيفة   161 تضمين   ،2119

للسيدة   ،2119/11 8قم  كن ش 

الشعيبية  م تي بنت محمد بط قته  

الفلين  حي   : والس كنة   M11111  :
األصل  بنسليم ن،  ميع   151 8قم 

التج 8ي الك ئن : حي النجمة بلوك 7 
49 بنسليم ن، واملعد للخي طة،   8قم 

ب ملحكمة  التج 8ي  ب لسجل  واملقيد 

 : 8قم  تحت  ببنسليم ن  االبتدائية 

 17.111 إ م لي قد8ه  بثمن   ،6911

د8هم.

وعليه تقبل التعرض ت ب ملحكمة 

االبتدائية ببنسليم ن، شعبة السجل 

التج 8ي داخل أ ل 15 يوم  املوالية 

للنشرة الث نية.
اإلعالن األول

13 مكرر

املحكمة االبتدائية بالقصر 

الكبير
إعالن عن بيع حق تج 8ي في دك ن

ملف 8قم : 12/2121

حس ب 8قم : 1434

بمقت�سى العقد العرفي املؤ8خ في 

بإدا8ة  واملسجل   1995 ديسمبر   25

 1996 م 18   21 بت 8يخ  التسجيل 

و8قم   711/2 اإليداع  8قم  تحت 

السيدات  ب عت   ،241341 الوصل 

والس دة : الوزاني ف طمة )61173ل( 

مريم  وت بت  )2513ل(  خ لد  وت بت 

)111571ل(  ثري   وت بت  )64564ل( 

وت بت  )51117ل(  ف طمة  وت بت 
سعيدة  وت بت  )73415ل(  8حمة 

)71529ل( وت بت مليكة )15764ل( 
لف ئدة السيدين عبد االاله سلمون 

نفسه  عن  أص لة  ب(  )39115ل 
وني بة عن شقيقه نو8 الدين سلمون 

مشتري ن،  بصفتهم   ب(  ل   11712(

 ميع الحق التج 8ي للدك ن الواقع 

بش 8ع البلدية 8قم 21 مكر8 ب لقصر 

 51.111 قد8ه  بثمن  وذلك  الكبير 

د8هم.

تقديم  دائن  كل  فعلى  وعليه 

أ ل  داخل  املحكمة  لهذه  تعرضه 

للنشرة  املوالية  يوم   عشر  خمسة 

الث نية. 
اإلعالن األول

إمض ء : عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

أنس املصب حي

14 مكرر

املحكمة االبتدائية بتيزنيت
تفويت أصل تج 8ي 
ملف 8قم : 2121/42

حس ب 8قم : 2615

في  املؤ8خ  العرفي  العقد  بمو 3 

11 سبتمبر 2119 فوت السيد محمد 

لبط قة  الح مل  احمد  بن  ب عيس 

 JE256514 8قم  الوطنية  التعريف 

بتيزنيت  التج 8ي  ب لسجل  واملسجل 

لف ئدة السيدين   21461 تحت 8قم 

وطنيته  احمد  بن  محيميد  العربي 
8قم JE146976 وعبد العزيز الحي ت 

 JE292662 8قم  وطنيته  محمد  بن 

ك فة األصل التج 8ي الك ئن برقم 31 

تجزئة الصراحة تيزنيت بثمن إ م لي 

151.111 د8هم.

تسجل  التعرض ت  فإن  وبذلك 

االبتدائية  املحكمة  ضبط  بمكت3 

بتيزنيت داخل أ ل خمسة عشر يوم  

طبق   الث نية  للنشرة  املوالية   )15(

للم دة 14 من مدونة التج 8ة.
اإلعالن األول

عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

15 مكرر

املحكمة االبتدائية باملحمدية
إعالن عن هبة أصل تج 8ي

ملف 8قم :  2121/26

حس ب خصو�سي : 5131

يعلن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط 

أنه  ب ملحمدية  االبتدائية  ب ملحكمة 

في املؤ8خ  العرفي  العقد   بمقت�سى 

ب ملحمدية وه3   2115 سبتمبر   13  

بط قته  برط عي  هللا  عبد  السيد 

والس كن  T22633 8قم  الوطنية 
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 1 8قم   21 زنقة  املسيرة  بش نطي   

محمد  �سي  السيد  البنه  املحمدية 

املسيرة  بش نطي  املقيم  برط عي 

األصل  املحمدية   1 8قم   21 زنقة 

الشب ب  بد8ب  الواقع  التج 8ي 

الع لية   1 8قم  املنستير  ش 8ع  أ 

املحمدية واملسجل ب لسجل التج 8ي 

املحمدية تحت  االبتدائية  ب ملحكمة 

د8هم.  21.111 قيمته   11961 8قم 

التعرض ت   فإن  ميع  وعليه 

يج3 أن تقدم إلى كت بة ضبط هذه 

يوم  ابتداء   15 املحكمة داخل أ ل 

من ت 8يخ النشرة الث نية.

اإلعالن األول
عن  8ئيس مصلحة كت بة الضبط

113 مكرر

املحكمة االبتدائية ب ملحمدية

ملف بيع : 2121/31

حس ب خصو�سي : 5159

إعالن عن بيع أصل تج 8ي

يعلن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط 

أنه  ب ملحمدية  االبتدائية  ب ملحكمة 

بت 8يخ  أبرم  توثيقي  عقد   بمقت�سى 

بت 8يخ  وسجل   2116 يونيو   16 

تم  البيض ء  ب لدا8   2116 نوفمبر   9

طرف  من  التج 8ي  األصل  تفويت 

بط قته  مج طي،  الحسين  السيد 

الوطنية 8قم J121127 لف ئدة السيد 

8قم  الوطنية  البط قة  زعيم،  احمد 

التج 8ي  األصل  B15115  ميع 

ب ملحكمة  التج 8ي  ب لسجل  املسجل 

8قم  تحت  ب ملحمدية  االبتدائية 

16216 الك ئن بش 8ع فلسطين، قرب 

وذلك  املحمدية  الرا�سي،  أوالد  دوا8 

بثمن إ م لي قد8ه 751.111 د8هم.

التعرض ت  فإن  ميع  وعليه 

يج3 أن تقدم إلى كت بة ضبط هذه 

عشر  خمسة  أ ل  داخل  املحكمة 

)15( يوم  من ت 8يخ النشرة الث نية.

النشرة األولى
عن 8ئيس مصلحة كت بة الضبط

114 مكرر

املحكمة االبتدائية بالجديدة
إعالن عن بيع أصل تج 8ي
ملف البيع 8قم :  2121/11

حس ب 8قم 12712

في مؤ8خ  عرفي  عقد   بمقت�سى 

ومسجل بت 8يخ  2119 ديسمبر   12   

ابراهيم  السيد  ب ع   2121 ين ير   9  

التعريف  لبط قة  الح مل  ع لي 

إلى السيد   M262613 الوطنية 8قم 

أنوا8 غليض الح مل لبط قة التعريف 

مجموع   M321111 8قم  الوطنية 

8قم  تحت  املسجل  التج 8ي  األصل 

 193 AVENUE الك ئن ب    24912

 CHOUHADA ELJADIDA

 MARCHAND نش ط  فيه  واملزاول 

حس3   D’EPICERIE EN DETAIL

الشروط والكيفية املذكو8ة في العقد.

تقبل  التعرض ت  فإن  وعليه 

االبتدائية  ب ملحكمة  الضبط  بكت بة 

من  يوم    15 أ ل  داخل  ب لجديدة 

ت 8يخ النشرة الث نية.
النشرة األولى

 املشرف على  مصلحة السجل التج 8ي

122 مكرر

محكمة االستئناف بفا1
ملخص الحكم أو القرا8

ملف  ن ئي 8قم : 2119/2619/216

االسم الع ئلي : الكدا8.

االسم الشخ�سي : فوزي.

بنت  فضيلة   : وأمه  علي   : ابن 

محمد.

 1916 يوليو  ف تح  بت 8يخ  املولود 

بت ون ت.

بو8د  م عة  بدوا8   : الس كن 

وقي دة بوهودة إقليم ت ون ت.

أكتوبر   24 بت 8يخ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   2119

بف 1 من أ ل :  ن ية االختط ف.

ومعق بته عن ذلك بسنتين اثنتين 

وتحميله  التنفيذ،  موقوف  حبس  

الص ئر وبتحديد مدة اإل ب 8 في الحد 

األدنى.

ب لب قي  مؤاخذته  وبعدم 

وب لتصريح ببراءته منه.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت3 الضبط

123

محكمة االستئن ف بف 1

ملخص الحكم أو القرا8
ملف  ن ئي 8قم : 2119/2619/445

االسم الع ئلي : أوزين.

االسم الشخ�سي : محمد.

الس لكة بنت   : : حسن وأمه  ابن 

العربي.

 1997 ين ير  ف تح  بت 8يخ  املولود 

بكرسيف.

ب شوية  تينط  بدوا8   : الس كن 

وعم لة بومل ن.

ديسمبر   19 بت 8يخ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   2119

السرقة  :  ن ية  أ ل  من  بف 1 

ب لليل والتعدد.

بسنتين  ذلك  عن  ومعق بته 

اثنتين حبس  ن فذا، وتحميله الص ئر 

وبتحديد مدة اإل ب 8 في الحد األدنى.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت3 الضبط

124

محكمة االستئن ف بف 1

ملخص الحكم أو القرا8
ملف  ن ئي 8قم : 2119/2613/114

االسم الع ئلي : ب ب ص.

االسم الشخ�سي : أمين.

حن ن أ8يج بنت   : علي وأمه   : ابن 

محمد.

 2113 نوفمبر   15 بت 8يخ  املولود 

بف 1.

حي   11 الزنقة   7 الرقم   : الس كن 

بنسليم ن ف 1.

نوفمبر   21 بت 8يخ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   2119

:  ن ية  أ ل  من  بف 1  لألحداث 

مح ولة هتك عرض ق صر ب لعنف.

ومعق بته عن ذلك بسنة واحدة 

التنفيذ،  موقوف  حبس    )11(

وتحميله الص ئر دون إ ب 8.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت3 الضبط

125

محكمة االستئن ف بف 1

ملخص الحكم أو القرا8
ملف  ن ئي 8قم : 2119/2613/112

االسم الع ئلي : بلق يد.

االسم الشخ�سي : عبد الرزاق.

بنت  حسن ء   : وأمه  حسن   : ابن 

اد8يس.

 2111 أكتوبر   21 بت 8يخ  املولود 

بف 1.

الس كن : الرقم 37 الزنقة 12 حي 

السغروشني حي زواغة ف 1.

نوفمبر   14 بت 8يخ  عليه  حكم 

الجن ي ت  غرفة  طرف  من   2119

:  ن ية  أ ل  من  بف 1  لألحداث 

هتك  وبجنحة  بق صر  التغرير 

عرض ق صر بدون عنف بعد إع دة 

التكييف.

ومعق بته عن ذلك بسنة واحدة 

التنفيذ،  موقوف  حبس    )11(

وتحميله الص ئر دون إ ب 8.
الرئيس

ممثل الني بة الع مة

ك ت3 الضبط

126
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 III.  -  إعالنات إدارية

وكالة الحوض املائي ألم الربيع
نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قي دة بلدية ابتداء من  

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   17

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد   لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر 
 5 زنقة   147 احمد اليس ع العنوان 

املتعلق بحفر  وادي زم،   دا8 الضوء 

و ل3 االستعم الت املنزلية املنفردة  

ب مللك املدعو ا8ض ولد هرادة الب لغة 

الك ئن   ، مربع  متر   15 مس حته 

عم لة  زم  وادي  وب شوية  بجم عة 

خريبكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة  

وب شوية وادي زم عم لة خريبكة.

16 

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من   بمقر قي دة بزو ابتداء  سيجري  

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   17

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيدين  لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر 

واملصطفى  دي   ايوبي  الحسين 

حي  ف تح  الح ج  تجزئة  العنوان 

الليمون الدا8البيض ء،  املتعلق بحفر 

و ل3 امل ء من أ ل سقي 5 هكت 8ات 

فدان  بو ة  املدعو  ب مللك  فقط 

الك ئن  هكت 8،   21 الب لغة مس حته 
بزو  دائرة  بزو  قي دة  بزو  بجم عة 

اقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة  

بزو قي دة بزو دائرة بزو اقليم أزيالل.

17

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
ابتداء  مزم  قي دة  بمقر  سيجري  
 26 غ ية  إلى   2121 م 18   17 من 
مشروع  في  بحث    2121 م 18 
لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
العنوان  القرقو8ي  حسن  السيد  
دوا8 الشوانة ملزم الصهريج القلعة،  
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
صنه  ة  ملزم  املدعو  ب مللك  السقي 
هكت 8،   3 مس حته  الب لغة   3171
51 ا8 65 سنتي 8 الك ئن بجم عة مزم 
صنه  ة  دائرة  مزم  قي دة  صنه  ة 

اقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
دائرة  مزم  قي دة  صنه  ة  مزم 

الصهريج  اقليم قلعة السراغنة.
18

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
ايعيش  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري  
إلى غ ية   2121 م 18   17 من  ابتداء 
في مشروع  بحث    2121 م 18   26
لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
العنوان حي  السيد عبد الق د8 ازيل  
1 بني مالل،   االطلس، املنزه فيال 8قم 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
سقي 5 هكت 8ات فقط ب مللك املدعو 
مس حته  الب لغة  الفضيلة   8وح 
72 سنتي 8 الك ئن  ا8   92 هكت 8،   11
أوالد  قي دة  ايعيش  أوالد  بجم عة 
بني  اقليم  مالل  بني  دائرة  ايعيش 

مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد ايعيش قي دة أوالد ايعيش دائرة 

بني مالل اقليم بني مالل.
19

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
بئر  بوانوا8،  قي دة  بمقر  سيجري  
 2121 م 18   17 من  ابتداء  مزوي 
بحث في    2121 م 18   26 إلى غ ية 
مشروع الترخيص بحفر و ل3 امل ء 
سموح  الرحيم  عبد  السيد  لف ئدة 
ومن معه   العنوان دوا8 البع عزة بئر 
مزوي خريبكة،  املتعلق بحفر و ل3 
املنزلية  االستعم الت  أ ل  من  امل ء 
املنفردة  ب مللك املدعو املر1  الب لغة 
511 متر مربع  4 خداديم و  مس حته 
قي دة  مزوي  بئر  بجم عة  الك ئن 
خريبكة  دائرة  مزوي  بئر  بولنوا8، 

اقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
مزوي  بئر  بولنوا8،  قي دة  مزوي  بئر 

دائرة خريبكة اقليم خريبكة.
20

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
ن صر  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري  
إلى غ ية   2121 م 18   17 من  ابتداء 
في مشروع  بحث    2121 م 18   26
لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
حي  العنوان  عالل   بر  السيد 
املتعلق  السبت،   سوق  االنبع ت 
 1 أ ل سقي  من  امل ء  بحفر و ل3 
فرش ن   املدعو  ب مللك  آ8   51 هكت 8 
 1 ا8   72 هكت 8،   3 الب لغة مس حته 
ن صر  أوالد  بجم عة  الك ئن  سنتي 8 
مو�سى  بني  دائرة  ن صر  أوالد  قي دة 

الغربية اقليم الفقيه بن ص لح.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
 م عة أوالد ن صر قي دة أوالد ن صر 
دائرة بني مو�سى الغربية اقليم الفقيه 

بن ص لح.
21

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
ن صر  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري  
إلى   2121 م 18   17 من  ابتداء 
في  بحث    2121 م 18   26 غ ية 
و ل3  بحفر  الترخيص  مشروع 
اتوير�سي  محمد  السيد  لف ئدة  امل ء 
عمران  اوالد  ايلول  اوالد  العنوان 
و ل3  بحفر  املتعلق  ن صر،   اوالد 
آ8   51 هكت 8   1 من أ ل سقي  امل ء 
الب لغة    46/13 ب مللك املدعوالنصر 
29 ا558 سنتي 8  4 هكت 8،  مس حته 
قي دة  ن صر  أوالد  بجم عة  الك ئن 
أوالد ن صر دائرة بني مو�سى الغربية 

اقليم الفقيه بن ص لح.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
دائرة  ن صر  أوالد  قي دة  ن صر  أوالد 
بني مو�سى الغربية اقليم الفقيه بن 

ص لح.
22

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
زم م  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري  
إلى غ ية   2121 م 18   17 من  ابتداء 
في مشروع  بحث    2121 م 18   26
لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
العنوان  مرزوقي  بوزكري  السيد 
سوق  عريف  اوالد  ازم م  اوالد 
املتعلق  بن ص لح،   الفقيه  السبت 
السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر 
الب لغة  ب مللك املدعو و دالن تر1  
92 ا318 سنتي 8  1 هكت 8،  مس حته 
الك ئن بجم عة أوالد قي دة أوالد زم م 
مو�سى  بني  دائرة  زم م  أوالد  قي دة 

الشرقية اقليم الفقيه بن ص لح.



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121)الجريدة الرسمية   313(

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد زم م قي دة أوالد زم م دائرة بني 
بن  الفقيه  اقليم  الشرقية  مو�سى 

ص لح.

23

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
ويرة  ايت  قي دة  بمقر  سيجري  
إلى غ ية   2121 م 18   17 من  ابتداء 
في مشروع  بحث    2121 م 18   26
لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
السيد سعيد امزي ن العنوان تجزئة 
العلمي دا8 الدب غ القصيبة،  املتعلق 
السقي   أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر 
الب لغة  و2    1 ب مللك املدعو است يد 
مس حته 2 هكت 8، 12 ا8 17 سنتي 8 
القصيبة قي دة  الك ئن بجم عة دير 
بني  اقليم  القصيبة  دائرة  ويرة  ايت 

مالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
دائرة  ايت ويرة  القصيبة قي دة  دير 

القصيبة اقليم بني مالل.
24

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
يكرن  بني  قي دة  بمقر  سيجري  
ابتداء من  17 م 18 2121 إلى غ ية 
في مشروع  بحث    2121 م 18   26
لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
العنوان  املنوني  بوشعي3  السيد  
دوا8 الكنين ت الثوالث بني سط ت،  
االستعم الت  و ل3  بحفر  املتعلق 
ب مللك  املنفردة   املنزلية  أ ل  من 
املدعو بالد بوالتريد  الب لغة مس حته  
الك ئن  كب 8،  خدام  و8بع  خدامين 
يكرن  بني  قي دة  الثوالث  بجم عة 
دائرة سط ت الجنوبية اقليم سط ت.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة  
الثوالث قي دة بني يكرن دائرة سط ت 

الجنوبية اقليم سط ت.
25 

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

مسكين  بني  قي دة  بمقر  سيجري  

الغربية  ابتداء من  17 م 18 2121 

بحث في    2121 م 18   26 إلى غ ية 

مشروع الترخيص بحفر و ل3 امل ء 
البحراوي  املصطفى  السيد  لف ئدة 

العنوان 41 زنقة بوشعي3 بن احمد 

بحفر  املتعلق  سط ت،  الخير  حي 

اإلستعم الت  أ ل  من  امل ء  و ل3 

بالد  املدعو  ب مللك  والسقي  املنزلية 

هكت 8   2 اوالد عمر الب لغة مس حته 

بجم عة  الك ئن  سنتي 8    39 آ8   65

بني خلوك قي دة بني مسكين الغربية 

دائرة البروج إقليم سط ت.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

بني خلوك قي دة بني مسكين الغربية 

دائرة البروج إقليم سط ت.

 26

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر  م عة   ابتداء من  16 

م 18 2121 إلى غ ية 25 م 18 2121  

بحفر  الترخيص  مشروع  في  بحث 

السعيد  السيد  لف ئدة  امل ء  و ل3 

موالي  إعدادية   3 العنوان  ن صير 

8شيد  خريبكة، املتعلق بحفر و ل3 

امل ء من أ ل سقي حديقة فيال ب مللك 

مس حته الب لغة   15 الري ن   املدعو 

بجم عة  الك ئن  سنتي 8   59 آ8   2  

عم لة  خريبكة   ب شوية  خريبكة 

خربيكة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

عم لة  خريبكة   ب شوية  خريبكة 

خربيكة.

27 

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من   ابتداء  بمقر  م عة  سيجري  

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد  لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر 

زنقة   36 املصطفى اهنت ت العنوان 

بحفر  املتعلق  زم،  وادي  املسجد 

اإلستعم الت  أ ل  من  امل ء  و ل3 

املدعو  ب مللك  املنفردة  املنزلية  

الب لغة مس حته   1 البست ن الشطر 

123 متر مربع  الك ئن بجم عة  وادي 

ب شوية وادي زم عم لة خريبكة. زم  

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة وادي 

زم ب شوية وادي زم عم لة خريبكة.

28

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

تيغس لين   قي دة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  16 م 18 2121 إلى غ ية 

في مشروع  بحث    2121 م 18   25

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

الحي  العنوان  عالوي  املكي  السيد 

حنيفرة،  القب ب  تيغس لين  اإلدا8ي 

أ ل   من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 

بوتنيفسين  املدعو  ب مللك  السقي 

 36 آ8   4 هكت 8   1 الب لغة مس حته 

تيغس لين  بجم عة  الك ئن  سنتي 8 

قي دة تيغس لين دائرة القب ب إقليم 

خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

دائرة  تيغس لين  قي دة  تيغس لين 

القب ب إقليم خنيفرة.

29

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

اسح ق   آيت  قي دة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  16 م 18 2121 إلى غ ية 

في مشروع  بحث    2121 م 18   25

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  عثم ن  مومن  السيد 

املتعلق بحفر   ، املسيرة آيت اسح ق 

ب مللك  السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3 

املدعو اكرت نلجمع الب لغة مس حته 

بجم عة  الك ئن  سنتي 8    13 آ8   76

آيت اسح ق قي دة آيت اسح ق دائرة 

القب ب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

آيت اسح ق قي دة آيت اسح ق دائرة 

القب ب إقليم خنيفرة.

30

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

اسح ق   آيت  قي دة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  16 م 18 2121 إلى غ ية 

في مشروع  بحث    2121 م 18   25

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

الس دة بوعزة لغليض وف ظمة ايت 

اإلدا8ي  الحي  العنوان  عز  مو�سى 

امل ء  املتعلق بحفر و ل3  تغس لين  

من أ ل السقي ب مللك املدعو بوسكو 

متر   991 هكت 8   1 الب لغة مس حته 

اسح ق  آيت  بجم عة  الك ئن  مربع 

القب ب  دائرة  اسح ق  آيت  قي دة 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

آيت اسح ق قي دة آيت اسح ق دائرة 

القب ب إقليم خنيفرة.

31
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

سيجري  بمقر قي دة كروشن  ابتداء 

 25 غ ية  إلى   2121 م 18   16 من  

مشروع  في  بحث    2121 م 18 

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

العنوان  قديري  الحسين  السيد 

املتعلق  خنيفرة   كروشن  تمداحت 

السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر 

ب مللك املدعو احفو8 الب لغة مس حته 

بجم عة  الك ئن  سنتي 8   17 آ8   11

كروشن قي دة كروشن دائرة القب ب 

إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

كروشن قي دة كروشن دائرة القب ب 

إقليم خنيفرة.

32

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

تيغس لين   قي دة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  16 م 18 2121 إلى غ ية 

في مشروع  بحث    2121 م 18   25

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  ن صيري  8شيد  السيد 

املتعلق  خنيفرة،   47 8قم  املهتدون 

السقي  أ ل   من  امل ء  بحفر و ل3 

الب لغة  املر1  اليلي  املدعو  ب مللك 

الك ئن  مربع  متر   11111 مس حته 

تيغس لين  قي دة  تيغس لين  بجم عة 

دائرة القب ب إقليم خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

دائرة  تيغس لين  قي دة  تيغس لين 

القب ب إقليم خنيفرة.

33

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

تميم   أوالد  قي دة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  16 م 18 2121 إلى غ ية 

في مشروع  بحث    2121 م 18   25

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 
الطرق  ألشغ ل  الجديدة  الشركة 

الق نوني  ممثله    SNTRO واملنشآت 

تجزئة  العنوان  ب قة  املجيد  عبد 

مراكش،   1 الرقم  غ نم   سيدي 

من  السطحية  املي ه  بجل3  املتعلق 

أ ل  أشغ ل بن ء الطريق  اإلقليمية 

2112 ب مللك املدعو  بل خرو الب لغة 

الك ئن  مربع  متر   6141 مس حته 

بجم عة سكو8ة الحد8ة قي دة أوالد 

تميم دائرة الرحم نة إقليم الرحم نة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

تميم  أوالد  قي دة  الحد8ة  سكو8ة 

دائرة الرحم نة إقليم الرحم نة.

34 P

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

ويرة   آيت  قي دة  بمقر  سيجري  

ابتداء من  16 م 18 2121 إلى غ ية 

في مشروع  بحث    2121 م 18   25

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

دوا8  العنوان  وقدو8  محم د  السيد 

تك نت دير القصيبة  ، املتعلق بحفر 

السقي ب مللك  و ل3 املي ه من أ ل  

بتك نت   ب حمرين  أ8ضية  املدعو 

الك ئن  عبرة   12 مس حته  الب لغة 

بجم عة دير القصيبة قي دة آيت ويرة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

دائرة  آيت ويرة  القصيبة قي دة  دير 

القصيبة إقليم بني مالل.

35

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من   ابتداء  بمقر  م عة  سيجري  

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

بحفر و ل3 امل ء لف ئدة السيد احمد 

تجزئة  العنوان  معه  ومن  نصيف 

الشطبي 3 بلوك 9 8قم 31 بني مالل، 

أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 

تزويد و8ش للبن ء ب مل ء ب مللك املدعو 

آ8   4 مس حته  الب لغة   III-9 شطبي 

الك ئن بجم عة بني مالل  سنتي 8    9

ب شوية بني مالل عم لة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

بني مالل ب شوية بني مالل عم لة بني 

مالل.

 36

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من ابتداء  بلدية  بمقر   سيجري  

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد  لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر 

عبد االاله الزطو8 العنوان حي د8ب 

الجديد دمن ت، املتعلق بحفر و ل3 

ب مللك املدعو  السقي  من أ ل  امل ء 

 7411 ثالث نوليلي الب لغة مس حته 

دمن ت   ببلدية  الك ئن  مربع   متر 

ب شوية دمن ت عم لة أزيالل.

بلدية  بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

دمن ت عم لة أزيالل.

 37

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من ابتداء  بمقر  م عة   سيجري  

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد  لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر 

بوزكري خلفي والسيدة نوال حف�سي  

العنوان حي الرض   م عة البرادية، 

أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 

االستعم الت املنزلية املنفردة ب مللك 

الب لغة   1345 االطلس  منزه  املدعو 

سنتي 8 الك ئن بجم عة   14 مس حته 

بني مالل ب شوية بني مالل عم لة بني 

مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

بني مالل ب شوية بني مالل عم لة بني 

مالل.

 38

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من ابتداء  بمقر  م عة   سيجري  

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 

تجزئة  العنوان  زاهر  الحسين 

بني   11 8قم  واملستقبل  والشب ب 

من  املتعلق بحفر و ل3 امل ء  مالل، 

املنفردة  املنزلية  االستعم الت  أ ل 

واملستقبل  الشب ب  املدعو  ب مللك 

11 الب لغة مس حته 1 آ8 57 سنتي 8  

الك ئن بجم عة بني مالل ب شوية بني 

مالل عم لة بني مالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

بني مالل ب شوية بني مالل عم لة بني 

مالل.

 39
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

من ابتداء  بلدية  بمقر   سيجري  

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 

س لم 8شدي العنوان حي الب نكة 8قم 

املتعلق بحفر  قلعة السراغنة،   361

ب مللك  السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3 

 96 الب لغة مس حته  الولجة  املدعو 

ببلدية قلعة  الك ئن  سنتي 8    21 آ8 

السراغنة  قلعة  ب شوية  السراغنة 

عم لة قلعة السراغنة.

بلدية  بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

قلعة  ب شوية  السراغنة  قلعة 

السراغنة عم لة قلعة السراغنة.

 40

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الربيع  ألم  امل ئي  الحوض  وك لة 

بمقر  سيجري   مالل  ببني 

من ابتداء  ز8اد  أوالد   قي دة 

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث    2121

السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 

عبد الصم د بوتمير العنوان املرك3 

قلعة   6 االقتص دي واال تم عي 8قم 

املتعلق بحفر و ل3 امل ء  السراغنة، 

من أ ل السقي ب مللك املدعو خرط 

 74 آ8   26 4 هكت 8  الب لغة مس حته 

الك ئن بجم عة أوالد صبيح  سنتي 8  

أهل   - قي دة أوالد ز8اد دائرة القلعة 

الغ بة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

دائرة  ز8اد  أوالد  قي دة  أوالد صبيح 

قلعة  إقليم  الغ بة  أهل   - القلعة 

السراغنة.

 41

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
 سيجري بمقر قي دة تس وت ابتداء من
م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16
الترخيص  مشروع  في  بحث    2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
اوالد  دوا8  العنوان  زهير  الجياللي 
السراغنة،  قلعة  الشطيبة  الشويخ 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
السقي ب مللك املدعو الحبل الب لغة 
الك ئن  سنتي 8    74 آ8   41 مس حته 
تس وت  قي دة  الشطيبة  بجم عة 
بني ع مر إقليم قلعة   - دائرة القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
الشطيبة قي دة تس وت دائرة القلعة 

- بني ع مر إقليم قلعة السراغنة.
 42

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الربيع  ألم  امل ئي  الحوض  وك لة 
قي دة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
من ابتداء  يعكوب  أوالد   -  لون سدة 
م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16
الترخيص  مشروع  في  بحث    2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
دوا8  العنوان  الحفيظي  حميد 
السراغنة،  قلعة  لون سدة  الردين ت 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
الب لغة  الغ بة  ب مللك املدعو  السقي 
الك ئن  سنتي 8    97 آ8   63 مس حته 
لون سدة  قي دة  لون سدة  بجم عة 
أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب  أوالد   -

الغ بة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد   - لون سدة  قي دة  لون سدة 
الغ بة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
 43

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الربيع  ألم  امل ئي  الحوض  وك لة 
قي دة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
من ابتداء  يعكوب  أوالد   -  لون سدة 
م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16
الترخيص  مشروع  في  بحث    2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
 65 8قم  العنوان  الص لحي  خ لد 
عملية البنفسج ب ب إغلي مراكش، 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
الب لغة  الغ بة  ب مللك املدعو  السقي 
33 سنتي 8   آ8   61 3 هكت 8  مس حته 
قي دة  يعكوب  أوالد  بجم عة  الك ئن 
لون سدة - أوالد  يعكوب دائرة القلعة 

- أهل الغ بة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد    - أوالد يعكوب قي دة لون سدة 
الغ بة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
 44

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
أوحمو  موحى  قي دة  بمقر  سيجري 
 2121 م 18   16 من  ابتداء  الزي ني 
بحث في    2121 م 18   25 إلى غ ية 
مشروع الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
تمغ 8ت  ايت  محمد  السيد  لف ئدة 
حي النج ح   13 8قم   1 العنوان زنقة 
خنيفرة، املتعلق بحفر و ل3 امل ء من 
ب مللك  هكت 8ات فقط   5 أ ل سقي 
مس حته  الب لغة  الحرش  املدعو 
الك ئن  سنتي 8    56 آ8   41 هكت 8   5
الزي ني قي دة  بجم عة موحى أوحمو 
خنيفرة  دائرة  الزي ني  أوحمو  موحى 

إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
موحى  قي دة  الزي ني  أوحمو  موحى 
إقليم  خنيفرة  دائرة  الزي ني  أوحمو 

خنيفرة.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الربيع  ألم  امل ئي  الحوض  وك لة 
قي دة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
من ابتداء  الزي ني  أوحمو   موحى 
م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16
الترخيص  مشروع  في  بحث    2121
بحفر و ل3 امل ء، لف ئدة السيد عبد 
اخ من  حي  العنوان  احميداني  هللا 
8قم 69 خنيفرة، املتعلق بحفر و ل3 
ب مللك املدعو  السقي  من أ ل  امل ء 
 59 آ8   2 الب لغة مس حته   17 8يح ن 
سنتي 8  الك ئن بجم عة موحى أوحمو 
الزي ني  أوحمو  موحى  قي دة  الزي ني 

دائرة خنيفرة إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
موحى  قي دة  الزي ني  أوحمو  موحى 
إقليم  خنيفرة  دائرة  الزي ني  أوحمو 

خنيفرة.
 46

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 
زم م  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري 
إلى غ ية   2121 م 18   16 من  ابتداء 
في مشروع  بحث    2121 م 18   25
لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
اوالد  العنوان  العرفي  عالل  السيد 
السبت  سوق  ازم م  اوالد  امراح 
و ل3  بحفر  املتعلق  النمة،  اوالد 
ب مللك  فقط  السقي  أ ل  من  امل ء 
املدعو أ8ا�سي  موع ملكيمل الب لغة 
الك ئن  سنتي 8    29 آ8   59 مس حته 
بجم عة أوالد زم م قي دة أوالد زم م 
إقليم  الشرقية  مو�سى  بني  دائرة 

الفقيه بن ص لح.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة  
أوالد زم م قي دة أوالد زم م دائرة بني 
بن  الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

ص لح.
 47
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الربيع  ألم  امل ئي  الحوض  وك لة 
بمقر  سيجري  مالل  ببني 
من ابتداء  الشكران   قي دة 
م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16
الترخيص  مشروع  في  بحث    2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
ثكنة  العنوان  مرتبط  اسم عيل 
بحفر  املتعلق  زايو،  امللكي  الد8ك 
ب مللك  السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3 
مس حته  الب لغة  الحمرية  املدعو 
تشرافت  بجم عة  الك ئن  خدامة   3
الجعد  أبي  دائرة  الشكران  قي دة 

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة  
أبي  دائرة  الشكران  قي دة  تشرافت 

الجعد إقليم خريبكة.
 48

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الربيع  ألم  امل ئي  الحوض  وك لة 
قي دة  بمقر  سيجري  مالل  ببني 
من ابتداء  الزي ني  أوحمو   موحى 
م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16
الترخيص  مشروع  في  بحث    2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
دوا8  العنوان  امحزون  مصطفى 
خنيفرة،  ا لمو1  منت  الب ش  
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
سنتي 8   91 آ8   91 هكت 8   4 سقي 
ب مللك املدعو بد8ي الب لغة مس حته 
سنتي 8 الك ئن   11 آ8   14 هكت 8   71
الزي ني قي دة  بجم عة موحى أوحمو 
خنيفرة  دائرة  الزي ني  أوحمو  موحى 

إقليم خنيفرة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة   
موحى  قي دة  الزي ني  أوحمو  موحى 
إقليم  خنيفرة  دائرة  الزي ني  أوحمو 

خنيفرة.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

 سيجري بمقر قي دة ايت ويرة ابتداء من 

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

بحفر و ل3 امل ء لف ئدة السيد موحى 

دير  تغبولة  دوا8  العنوان  السعيد 

املتعلق  القصيبة،  دائرة  القصيبة 

السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر 

الب لغة  »تغبولة«،  املدعو  ب مللك 

مس حته 2 هكت 8 33 آ8 7 1 الك ئن 

بجم عة دير القصيبة قي دة آيت ويرة 

دائرة القصيبة إقليم بني مالل .

دير  بمقر  امللف  وضع  تم  لقد 

دائرة  ويرة  آيت  قي دة  القصيبة 

القصيبة إقليم بني مالل.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

 سيجري بمقر بلدية ............. ابتداء من 

م 18   25 إلى غ ية   2121 م 18   16

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

السيدة  لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر 

 11 زنقة  العنوان  سالم  السعدية 

خنيفرة،  حسن  حمو   167 8قم 

أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 

املدعو  ب مللك  السي 8ات  غسل 

مس حته  الب لغة  تج 8ي«،   »محل 

ببلدية خنيفرة  الك ئن  مربع  متر   11

ب شوية خنيفرة عم لة خنيفرة.

لقد تم وضع امللف بمقر ببلدية 

عم لة  خنيفرة  ب شوية  خنيفرة 

خنيفرة.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

ببني مالل  الربيع  امل ئي ألم  الحوض 

 سيجري بمقر قي دة أكوديد ابتداء من 

 25 غ ية  إلى   2121 م 18   16

مشروع  في  بحث   2121 م 18 

لف ئدة  امل ء  و ل3  بحفر  الترخيص 

حي  العنوان  ق فو  اد8يس  السيد 

بحفر  املتعلق  أزيالل،  الوحدة 

ب مللك  السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3 

مس حته  الب لغة  »تيركي«،   املدعو 

بجم عة  الك ئن  سنتي 8   61 آ8   91

دائرة  أكوديد  قي دة  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

دائرة  أكوديد  قي دة  نلخير  أكودي 

أزيالل إقليم أزيالل.

52

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 

من  ابتداء  بزو  قي دة  بمقر  سيجري 

2121 إلى غ ية ف تح أبريل  23 م 18 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

بحفر و ل3 امل ء، لف ئدة السيد علي 

بزو  امداحن  دوا8  العنوان  اوش ن 

أزيالل، املتعلق بحفر و ل3 امل ء من 

أ ل السقي ب مللك املدعو مد البصر 

سنتي 8   51 ا8   11 الب لغة مس حته 

الك ئن بجم عة بزو قي دة بزو دائرة 

بزو إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

بزو قي دة بزو دائرة بزو إقليم أزيالل.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قي دة واولى ابتداء من 
2121 إلى غ ية ف تح أبريل  23 م 18 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
العنوان  معه  ومن  هسوف  محمد 
أزيالل،  واولى  بوعنتر  م عة  دوا8 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
االستعم الت املنزلية والسقي ب مللك 
الب لغة  الهيسوف  تيرست  املدعو 
الك ئن  سنتي 8   23 ا8   91 مس حته 
دائرة  واولى  قي دة  واولى  بجم عة 

ولت نة إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
واولى قي دة واولى دائرة ولت نة إقليم 

أزيالل.
129

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قي دة لون سدة 
 2121 م 18   23 من  يعكوب ابتداء 
بحث في   2121 إلى غ ية ف تح أبريل 
مشروع الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
عتيق  الرحم ن  عبد  السيد  لف ئدة 
ومن معه العنوان دوا8 8كراكة السبت 
امل ء  املتعلق بحفر و ل3  لون سدة، 
من أ ل السقي ب مللك املدعو س 8و 
 66 ا8   41 مس حته  الب لغة  لكوا8 
لون سدة  بجم عة  الك ئن  سنتي 8 
أوالد يعكوب دائرة   - قي دة لون سدة 
قلعة  إقليم  الغ بة  أهل   - القلعة 

السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد   - لون سدة  قي دة  لون سدة 
الغ بة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
130
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 

أوالد   - سيجري بمقر قي دة لون سدة 

 2121 م 18   23 من  يعكوب ابتداء 

بحث   2121 أبريل  ف تح  غ ية  إلى 

و ل3  بحفر  الترخيص  مشروع  في 

الس لمي  السيد حميد  لف ئدة  امل ء، 

لون سدة،  غ نم  اوالد  دوا8  العنوان 

أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 

الب لغة  الغ بة  ب مللك املدعو  السقي 

الك ئن  سنتي 8   72 ا8   62 مس حته 

لون سدة  قي دة  لون سدة  بجم عة 

أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب  أوالد   -

الغ بة إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

أوالد   - لون سدة  قي دة  لون سدة 

الغ بة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.

131

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قي دة واولى ابتداء من 

2121 إلى غ ية ف تح أبريل  23 م 18 

الترخيص  مشروع  في  بحث   2121

عمر  السيد  لف ئدة  ثق3،  بتعميق 

8قم  اوزود  تجزئة  العنوان  كرسون 

املتعلق بتعميق ثق3 من  تن نت،   16

أ ل السقي ب مللك املدعو ايت مولود 

 71 ا8   41 1 هكت 8  الب لغة مس حته 

سنتي 8 الك ئن بجم عة آيت م  دن 

قي دة واولى دائرة ولت نة إقليم أزيالل.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

آيت م  دن قي دة واولى دائرة ولت نة 

إقليم أزيالل.

132

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
عبدون  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري 
إلى غ ية   2121 م 18   23 من  ابتداء 
في مشروع  بحث   2121 أبريل  ف تح 
لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
و8دية  و  صحوفي  8ضوان  الس دة 
 15 النخيل  تجزئة  العنوان  زوادي 
و ل3  بحفر  املتعلق  عبدون،  اوالد 
وسقي  مسبح  تزويد  أ ل  من  امل ء 
 -  V15 املدعو  ب مللك  فيال  حديقة 
 74 ا8   2 مس حته  الب لغة  النخيل 
سنتي 8 الك ئن بجم عة أوالد عبدون 
خريبكة  دائرة  عبدون  أوالد  قي دة 

إقليم خريبكة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
عبدون  أوالد  قي دة  عبدون  أوالد 

دائرة خريبكة إقليم خريبكة.
133

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
عمير   بني  قي دة  بمقر  سيجري 
 2121 23 م 18  الشرقية ابتداء من 
بحث   2121 أبريل  ف تح  غ ية  إلى 
و ل3  بحفر  الترخيص  مشروع  في 
السيد محمد مو8ادي  لف ئدة  امل ء، 
8قم  ب  بلوك   2 نزهة  حي  العنوان 
294 الفقيه بن ص لح، املتعلق بحفر 
ب مللك  السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3 
 97 مس حته  الب لغة  األصل  املدعو 
73 سنتي 8 الك ئن بجم عة خلفية  ا8 
قي دة بني عمير الشرقية دائرة الفقيه 

بن ص لح إقليم الفقيه بن ص لح.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
خلفية قي دة بني عمير الشرقية دائرة 
بن  الفقيه  إقليم  ص لح  بن  الفقيه 

ص لح.
134

وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قي دة ت س وت ابتداء 

إلى غ ية ف تح   2121 م 18   23 من 

مشروع  في  بحث   2121 أبريل 

لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 

السيد محمد البوشيخي العنوان دوا8 

الشيخ  م عة  اوالد  الغزواني  اوالد 

املتعلق  السراغنة،  قلعة  الرافعية 

السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر 

ب مللك املدعو قط نة الب لغة مس حته 

ستة عبرات الك ئن بجم عة الرافعية 

بني   - القلعة  دائرة  ت س وت  قي دة 

ع مر إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

الرافعية قي دة ت س وت دائرة القلعة 

- بني ع مر إقليم قلعة السراغنة.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قي دة ت س وت ابتداء 

إلى غ ية ف تح   2121 م 18   23 من 

مشروع  في  بحث   2121 أبريل 

لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 

السيد احمد الص بري العنوان دوا8 

دائرة  الرافعية  الشيخ  اوالد  الكبير 

بحفر  املتعلق  ع مر،  بني   - القلعة 

ب مللك  السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3 

الب لغة  الحرش  الغرو1  املدعو 

بجم عة  الك ئن  عبرات   5 مس حته 

الرافعية قي دة ت س وت دائرة القلعة 

- بني ع مر إقليم قلعة السراغنة.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

الرافعية قي دة ت س وت دائرة القلعة 

- بني ع مر إقليم قلعة السراغنة.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
زم م  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري 
إلى غ ية   2121 م 18   23 من  ابتداء 
في مشروع  بحث   2121 أبريل  ف تح 
لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
العنوان  الزن يدي  الشرق وي  السيد 
دوا8 اوالد زم م املركز سوق السبت، 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
سقي 5 هكت 8ات فقط ب مللك املدعو 
الب لغة  عون  وبني  سميدة  أوالد 
مس حته 217 هكت 8 57 ا8 74 سنتي 8 
الك ئن بجم عة أوالد زم م قي دة أوالد 
زم م دائرة بني مو�سى الشرقية إقليم 

الفقيه بن ص لح.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد زم م قي دة أوالد زم م دائرة بني 
بن  الفقيه  إقليم  الشرقية  مو�سى 

ص لح.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قي دة فطواكة ابتداء 
إلى غ ية ف تح   2121 م 18   23 من 
مشروع  في  بحث   2121 أبريل 
لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
 BOUABIDI AGRICOLE شركة 
املصطفى  الق نوني  ممثله    SARL
بوعبيدي العنوان دوا8 تو8يرت تدلي 
امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق  فطواكة، 
 TF املدعو  ب مللك  السقي  أ ل  من 
1 هكت 8  1571/55 الب لغة مس حته 
بجم عة  الك ئن  سنتي 8   1 ا8   14
دائرة  فطواكة  قي دة  فطواكة  تدلي 

فطواكة إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
دائرة  فطواكة  قي دة  فطواكة  تدلي 

فطواكة إقليم أزيالل.
138
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
ابتداء  تن نت  قي دة  بمقر  سيجري 
إلى غ ية ف تح   2121 م 18   23 من 
مشروع  في  بحث   2121 أبريل 
لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
العنوان  بوزكري  اد8يس  السيد 
 2 8قم   2 زنقة   3 معروف  سيدي 
املتعلق بحفر و ل3  الدا8 البيض ء، 
املنزلية  االستعم الت  أ ل  من  امل ء 
ايسوالن  املدعو  ب مللك  املنفردة 
الب لغة مس حته 421 متر مربع الك ئن 
بجم عة آيت تكال قي دة تن نت دائرة 

بزو إقليم أزيالل.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
آيت تكال قي دة تن نت دائرة بزو إقليم 

أزيالل.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
أوالد   - سيجري بمقر قي دة لون سدة 
 2121 م 18   23 من  يعكوب ابتداء 
بحث في   2121 إلى غ ية ف تح أبريل 
مشروع الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
لف ئدة السيد عبد هللا الكعب وي ومن 
معه العنوان دوا8 اوالد الغ زي اوالد 
املتعلق  السراغنة،  قلعة  يعكوب  
السقي  أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر 
يعكوب  اوالد  الغ بة  املدعو  ب مللك 
ا8   91 هكت 8   3 مس حته  الب لغة 
قي دة  يعكوب  اوالد  بجم عة  الك ئن 
لون سدة - أوالد يعكوب دائرة القلعة 

- أهل الغ بة إقليم قلعة السراغنة.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
أوالد   - اوالد يعكوب قي دة لون سدة 
الغ بة  أهل   - القلعة  دائرة  يعكوب 

إقليم قلعة السراغنة.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
سيجري بمقر قي دة كيسر ابتداء من 
2121 إلى غ ية ف تح أبريل  23 م 18 
الترخيص  مشروع  في  بحث   2121
السيد  لف ئدة  امل ء،  و ل3  بحفر 
عبد الكريم الكراح والسيدة ف طمة 
 2 الطرش العنوان حي االزهر عم 8ة 
البيض ء،  الدا8  البرنو�سي   31 8قم 
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
لحرش  ا8ض  املدعو  ب مللك  السقي 
 7 ا8   15 هكت 8   1 الب لغة مس حته 
قي دة  8يم   بجم عة  الك ئن  سنتي 8 
كيسر دائرة سط ت الجنوبية إقليم 

سط ت.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
سط ت  دائرة  كيسر  قي دة  8يم  

الجنوبية إقليم سط ت.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه
إعالن عن إ راء بحث

وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 
الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 
بوزيري  أوالد  قي دة  بمقر  سيجري 
إلى غ ية   2121 م 18   23 من  ابتداء 
في مشروع  بحث   2121 أبريل  ف تح 
لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 
العنوان  السالم  نيني  عبد  السيد 
الط بق   6 الشقة  ت فردوست  إق مة 
حي الحسني الدا8 البيض ء،   1 ط   1
أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 
السقي ب مللك املدعو ا8ض الش نطي 
 42 ا8   15 مس حته  الب لغة  ن نة 
سنتي 8 الك ئن بجم عة سيدي محمد 
دائرة  بوزيري  أوالد  قي دة  8ح ل  بن 

سط ت الجنوبية إقليم سط ت.
لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 
سيدي محمد بن رحال قيادة أوالد 
بوزيري دائرة سط ت الجنوبية إقليم 

سط ت.
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وك لة الحوض امل ئي ألم الربيع

نظ م املي ه

إعالن عن إ راء بحث
وك لة  مدير  أصد8ه  قرا8  بمو 3 

الحوض امل ئي ألم الربيع ببني مالل، 

سيجري بمقر قي دة بني عمير ابتداء 

إلى غ ية ف تح   2121 م 18   23 من 

مشروع  في  بحث   2121 أبريل 

لف ئدة  الترخيص بحفر و ل3 امل ء، 

والسيدة  صقراني  هللا  عبد  السيد 

مليكة مرزوقي العنوان ب ب الخميس 
الفقيه بن ص لح،   25 8قم   55 زنقة 

أ ل  من  امل ء  و ل3  بحفر  املتعلق 

 1 صقرانية  املدعو  ب مللك  السقي 

 6 ا8   76 هكت 8   1 الب لغة مس حته 

سنتي 8 الك ئن بجم عة كريف ت قي دة 

بني عمير دائرة الفقيه بن ص لح إقليم 

الفقيه بن ص لح.

لقد تم وضع امللف بمقر  م عة 

كريف ت قي دة بني عمير دائرة الفقيه 

بن ص لح إقليم الفقيه بن ص لح.
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وكالة الحوض املائي لسبو
ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم لسبو  الحوض  وك لة   مديرة 

فبراير   21 بت 8يخ  ح.ج2121/2563 

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121

شه دة  ذي  »بلعاللي«  املسمى 

املتوا د   15/159771 عدد  امللكية 

دائرة  املغ صيين،  الترابية  ب لجم عة 

من  ابتداء  مكن 1  إقليم  ز8هون، 

 26 إلى غ ية   2121 م 18   16 ت 8يخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 م 18 

و ل3  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 

علي  السيد  لف ئدة  هكت 8ا   1.3716

مرابط وعبد الن صر ب لعاللي الح مل 

 A31221 لبط قة التعريف الوطنية 

.D496512 و

53

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

بمو 3 قرا8 أصد8ته مديرة وك لة 

الحوض لسبو 8قم 2121/2564 ح.ج 

بت 8يخ 21 فبراير 2121 الذي سيجرى 

ذي  »ك 8سيس«  املسمى  العق 8  على 

 59/21155 عدد  امللكية  شه دة 

توالل  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إقليم  توالل،  دائرة  الحضرية، 

م 18   16 ت 8يخ  من  ابتداء  مكن 1 

 2121 م 18   26 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه من أ ل 

سقي مس حة 2 هكت 8ا لف ئدة السيد 

الك �سي عبد الق د8 الح مل لبط قة 

. D92712 التعريف الوطنية

53

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2571 بت 8يخ 24 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجرى  الذي 

امللكية  شه دة  ذي  »امقدوف ن« 

21/43911 املتوا د ب لجم عة  عدد 

ت هلة،  دائرة  الصميعة،  الترابية 

إقليم ت زة ابتداء من ت 8يخ 16 م 18 

2121 إلى غ ية 26 م 18 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه من أ ل 

1.71 هكت 8ات لف ئدة  سقي مس حة 

الح مل  محمد  الخزايبي  السيد 

. Z79129 لبط قة التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   24 بت 8يخ   2121/2561

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

ملك  من  أ8ضية  »قطعة  املسمى 

العق 8ي الرسم  موضوع   الدولة 

8قم T346/K-P3« ذي محضر تسليم 

املتوا د   2111 سبتمبر   24 بت 8يخ 

دائرة  ب لجم عة الترابية عين كرمة، 

ابتداء  مكن 1،  إقليم  عرمة،  عين 

إلى غ ية   2121 م 18   16 من ت 8يخ 

2121 بحث علني في شأن  م 18   26

ثق3  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

و ل3 امل ء منه، من أ ل االستعم ل 

أخضر مس حته  املنزلي وسقي فض ء 

الوطني  املكت3  لف ئدة  هكت 8ا   1,12

في  للشرب  الص لح  وامل ء  للكهرب ء 

شخص ممثله الق نوني.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2571 بت 8يخ 24 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

8قم  امللكية  شه دة  ذي  »مبروكة« 

ب لجم عة  املتوا د   59/11134

الترابية عين عرمة، دائرة عين عرمة، 

ت 8يخ من  ابتداء  مكن 1،   إقليم 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  بئر  بإنج ز  الترخيص 

 1,51 مس حة  سقي  أ ل  من  منه، 

عي د  بولي  السيد  لف ئدة  هكت 8ا 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D156415
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   25 بت 8يخ   2121/2576

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  شه دة  ذي  »ملوز«  املسمى 

املتوا د ب لجم عة   67/23193 8قم 

الترابية آيت اوخلفن، دائرة أكو8اي، 

ت 8يخ من  ابتداء  الح  3،   إقليم 

م 18   27 إلى غ ية   2121 م 18   17

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

منه،  الترخيص بحفر بئر و ل3 امل ء 

 1,2211 مس حة  سقي  أ ل  من 

حبينة  ي سين  السيد  لف ئدة  هكت 8 

لبط قة  الح مل  حبينة  و واد 

و8قم   D691779 التعريف الوطنية 

.D953114
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   25 بت 8يخ   2121/2575

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

امللكية  شه دة  ذي  »احمد«  املسمى 

ب لجم عة  املتوا د   67/6211 8قم 

الترابية إقدا8، دائرة الح  3، إقليم 

17 م 18  الح  3، ابتداء من ت 8يخ 

2121 إلى غ ية 27 م 18 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 

هكت 8ات   4 مس حة  سقي  أ ل 

لف ئدة السيد عزيز اوسكو8 ومن معه 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D495319
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   25 بت 8يخ   2121/2572

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

املسمى »ملك نو8 الدين« ذي شه دة 

املتوا د   21191/16 8قم  امللكية 

ب لجم عة الترابية آيت سيبرن، دائرة 

الخميس ت،  إقليم  الخميس ت، 

إلى   2121 17 م 18  ابتداء من ت 8يخ 

2121 بحث في شأن  م 18   27 غ ية 

من  امل ء  بجل3  الترخيص  مشروع 

واد الكل لف ئدة السيد بنع شر نو8 

الدين الس كن بإق مة مر  نة الرقم 

46 ت 8كة مراكش.

هذه  بمقر  البحث  ملف  ويو د 

الدائرة.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

فبراير   24 بت 8يخ  ج2121/2569 

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

ايت  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إقليم  الخميس ت،  دائرة  سيبرن، 

 16 ت 8يخ  من  ابتداء  الخميس ت، 

م 18 2121 إلى غ ية 26 م 18 2121 

الترخيص  مشروع  شأن  في  بحث 

 STE من واد بهت لف ئدة  بجل3 امل ء 

 GROUPE ABOU MAROUANE

 DES PRODUITS ALIMENTAIRES

في شخص ممثله  الق نوني الس كن 

الدا8  الصب غ  أحمد  زنقة   144 ب 

البيض ء.

هذه  بمقر  البحث  ملف  ويو د 

الدائرة.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   25 بت 8يخ   2121/2573

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

 املسمى شم�سي ذي عقد بيع بت 8يخ

21 نوفمبر 2119 املتوا د ب لجم عة 

املنزل،  دائرة  الحمراء،  دا8  الترابية 

ت 8يخ من  ابتداء  صفرو،   إقليم 

م 18   27 إلى غ ية   2121 م 18   17

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

و ل3  ثقبين  بإنج ز  الترخيص 

مس حة  أ ل سقي  من  منهم ،  امل ء 

السيد  لف ئدة  هكت 8ا   37,9415

أيوب   وبو لب ن  ملي ء  بو لب ن 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.G249449 و8قم G321111
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم ج  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير   21 بت 8يخ   2121/2553

الذي سيجري ب لعق 8 املسمى   2121

8قم  امللكية  شه دة  ذي  »اد8يسية« 

ب لجم عة  املتوا د   K/22116

الترابية عين عرمة، دائرة عين عرمة، 

ت 8يخ من  ابتداء  مكن 1،   إقليم 

م 18   23 إلى غ ية   2121 م 18   12

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

ثق3  من  امل ء  بجل3  الترخيص 

عزوز  ملحي  السيد  لف ئدة  مرخص 

مدخل   2 توالل  بضيعة  الس كن 

توالل  مكن 1 غرب  السي 8  الطريق 

مكن 1.

63
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2551 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

امللكية  شه دة  ذي   »1 »السب عي 

املتوا د ب لجم عة   15/49315 8قم 

الترابية ايت والل، دائرة عين عرمة، 

ت 8يخ من  ابتداء  مكن 1،   إقليم 

م 18   23 إلى غ ية   2121 م 18   12

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي مس حة 1,9127 

السيد حسن سب عي   لف ئدة  هكت 8ا 

ني بة عن ابنه الق صر 8ضوان سب عي 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D366425

64

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2551 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

8قم  امللكية  شه دة  ذي  »األزهر« 

ب لجم عة  املتوا د   15/149321

احواز  دائرة  الدخيسة،  الترابية 

ابتداء  مكن 1،  إقليم  مكن 1، 

إلى غ ية  2121 م 18   12  من ت 8يخ 

2121 بحث علني في شأن  م 18   23

و ل3  بئر  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

مس حة  سقي  أ ل  من  منه،  امل ء 

غبو8  السيد  لف ئدة  هكت 8ا   1,51

عبد الق د8 الح مل لبط قة التعريف 

.D373171 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2557 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

عبد امل لك وت كنيت ذي عقدي شراء 

املتوا د   151 وبعدد   53 بعدد  ض 

دائرة  ب لجم عة الترابية عين اللوح، 

من ت 8يخ  ابتداء  إقليم إفران،  أز8و، 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي مس حة 5 هكت 8ا 

الواحد  عبد  عم 8  السيد  لف ئدة 

التعريف  لبط قة  الح مل  معه  ومن 

.DA6161 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم ج  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير   21 بت 8يخ   2121/2552

الذي سيجري ب لعق 8 املسمى   2121

8قم  امللكية  شه دة  ذي  »مردا�سي« 

ب لجم عة  املتوا د   26711/59

الترابية عين عرمة، دائرة عين عرمة، 

ت 8يخ من  ابتداء  مكن 1،   إقليم 

م 18   23 إلى غ ية   2121 م 18   12

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بجل3 امل ء من بئر مرخص 

لف ئدة السيد بوشهر 8ضوان الس كن 

بدوا8 ح  ة عين عرمة مكن 1.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2544 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

حدائق البديع ذي عقد بيع 8قم 331 

أبريل  2111 و11  31 ديسمبر  بت 8يخ 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د   2112

عين الشقف، ب شوية عين الشقف، 

إقليم موالي يعقوب، ابتداء من ت 8يخ 

م 18   23 إلى غ ية   2121 م 18   12

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

املنزل  حديقة  سقي  أ ل  من  منه، 

لف ئدة  هكت 8ا   1,1161 مس حته  

السيدة بح فة ثري  الح ملة لبط قة 

.C511691 التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2545 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

امللكية  شه دة  ذي   »96-2 »صولين  

8قم 17/111321 املتوا د ب لجم عة 

إقليم  س يس،  دائرة  ف 1،  الترابية 

م 18   12 ت 8يخ  من  ابتداء  ف 1، 

 2121 م 18   23 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من أ ل  منه،  بإنج ز بئر و ل3 امل ء 

سقي مس حة 1,1161 هكت 8ا لف ئدة 

ووف ء  السيد ازع ف عبد اللطيف  

التعريف  لبط قة  الح مل  زهيري 

.BJ234174 و BJ94756 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   21 بت 8يخ   2121/2546

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

املسمى اكرض ذي شه دة االستغالل 

ب لجم عة  املتوا د   66/2119 8قم 

الترابية تزكيت، ب شوية افران، إقليم 

م 18   12 ت 8يخ  من  ابتداء  افران، 

 2121 م 18   23 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه، من أ ل 

سقي مس حة 5 هكت 8ا لف ئدة السيد 

الح مل  معه  ومن  ايت شرو  هش م 

.DN1123 لبط قة التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2547 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى   العق 8  على  سيجري  الذي 

امللكية  شه دة  ذي   49 بوبكر  ايت 

ب لجم عة  املتوا د   K/16711 8قم 

إقليم  أز8و،  دائرة  تكريرة،  الترابية 

م 18   12 ت 8يخ  من  ابتداء  افران، 

 2121 م 18   23 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه، من أ ل 

سقي مس حة 1,4441 هكت 8ا لف ئدة 

السيد زهدي اد8يس الح مل لبط قة 

.DA29314 التعريف الوطنية

71
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2541 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

بعدد  ض  شراء  عقد  ذي  ميموزاز 

ب لجم عة  املتوا د   151 ص   233

الترابية واد افران، دائرة أز8و، إقليم 

م 18   12 ت 8يخ  من  ابتداء  افران، 

 2121 م 18   23 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 

أ ل سقي مس حة 13 هكت 8ا لف ئدة 

السيد مزوا8 8دوان الح مل لبط قة 

.J26567 التعريف الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2549 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

 44  -  49  -  71  -  72  -  93 ايت عز8و 

ذي الرسم العق 8ي   11  -  26  -  33  -

ب لجم عة  املتوا د   K/11117 8قم 

الترابية بن صميم، دائرة أز8و، إقليم 

م 18   13 ت 8يخ  من  ابتداء  افران، 

 2121 م 18   23 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه، من أ ل 

لف ئدة  هكت 8ا   1,51 مس حة  سقي 

معه  ومن  احمد  الزبدي  السيد 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.DA5911
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

فبراير   21 بت 8يخ   2121/2555 ج 

الذي سيجري ب لعق 8 املسمى   2121

1 ذي الرسم العق 8ي 8قم  الحرشية 

ب لجم عة  املتوا د   19627/17

دائرة احواز  الترابية سيدي حرازم، 

من ت 8يخ  ابتداء  إقليم ف 1،  ف 1، 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

سبو  واد  من  امل ء  بجل3  الترخيص 

لف ئدة السيد عبد السالم الخضراني 

ومن معه.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   25 بت 8يخ   2121/2574

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

العق 8ي  الرسم  ذي  هيند  املسمى 

ب لجم عة  املتوا د   27/7236 8قم 

أكلمو1،  دائرة  الحم م،  الترابية 

ت 8يخ من  ابتداء  خنيفرة،   إقليم 

م 18   21 إلى غ ية   2121 م 18   13

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

منه، من أ ل أغراض منزلية لف ئدة 

الح مل  محت ن  الحسين  السيد 

.D3111 لبط قة التعريف الوطنية

75

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2554 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

ملك الدولة موضوع الرسم العق 8ي 

مع  شراكة  اتف قية  ذي   K612 8قم 

 1316114 8قم  مشروع  الدولة 

آيت  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

إقليم   ، الح  3  دائرة  نعم ن، 

الح  3،  ابتداء من ت 8يخ 16 م 18 

2121 إلى غ ية 26 م 18 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه، من أ ل 

لف ئدة  هكت 8ات    5 مس حة  سقي 

 STE ARBORICULTURE شركة 

في شخص   AIT NAAMANE SARL

ممثله  الق نوني.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2556  بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

فدان 8حموني 1  ذي الرسم العق 8ي 

املتوا د ب لجم عة   67/23241 8قم 

أكو8اي،  دائرة  يعزم،  آيت  الترابية 

ت 8يخ  من  ابتداء  الح  3،  إقليم 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

منه،  الترخيص بحفر بئر و ل3 امل ء 

  4.1517 مس حة  سقي  أ ل  من 

هكت 8ات لف ئدة السيد لعموم عشو8 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D497111

77

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   21 بت 8يخ    2121/2559

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

املسمى قطعة أ8ضية مخصصة لقلع 

محر8 بت 8يخ  األحج 8 ذي عقد كراء 

16 فبراير 2116  املتوا د ب لجم عة 

دائرة أكو8اي،  الترابية ت مش ش ط،  

ت 8يخ من  ابتداء  الح  3،   إقليم 

26 م 18  إلى غ ية   2121  16 م 18 

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

صن عية  أغراض  أ ل  من  منه، 

شركة  لف ئدة  املقلع(  )استعم الت 

في شخص    MAWTIN EL BINAA

ممثله  الق نوني.
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   21 بت 8يخ    2121/2561

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

ذي  فالحية  أ8ضية  قطعة  املسمى 

ص   115 برقم  ض  ملكية  8سم 

الترابية  ب لجم عة  املتوا د    114

إقليم  أكو8اي،  دائرة  ت مش ش ط،  

16 م 18  الح  3، ابتداء من ت 8يخ 

2121 إلى غ ية 26 م 18 2121 بحث 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه، من أ ل 

2.76 هكت 8ات لف ئدة  سقي مس حة 

السيد اضرضو8 علي الح مل لبط قة 

.D516671 التعريف الوطنية

79



313( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   21 بت 8يخ    2121/2561

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

العق 8ي  الرسم  ذي  تفويت  املسمى 

67/21776  املتوا د ب لجم عة  8قم 

دائرة أكو8اي،  الترابية 8ا1  يري،  

ت 8يخ  من  ابتداء  الح  3،  إقليم 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بإنج ز بئر و ل3 امل ء منه، 

 2.2912 مس حة  سقي  أ ل  من 

س لم  بن  السيد  لف ئدة  هكت 8ات 

التعريف  لبط قة  الح مل  حسن 

.JB 369121 الوطنية
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2562 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

العق 8ي  الرسم  ذي    5-2 عثم نية 

ب لجم عة  املتوا د    59/3211 8قم 

الترابية بطيط،  دائرة عين ت و دات، 

 16 ابتداء من ت 8يخ  إقليم الح  3، 

م 18 2121 إلى غ ية 26 م 18 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 

هكت 8   1.4171 مس حة  سقي  أ ل 

ميموني  الرحموني  السيد  لف ئدة 

 Z الح مل لبط قة التعريف الوطنية 

.114149
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2543 بت 8يخ 19 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

مطل3  ذي  ق ب ت  دي  بروبرييتي 

الك ئنة   8/11617 8قم   التحفيظ 

بقبيلة املن صرة دوا8 ق ب ت العن بسة 

محمد  سيدي  الترابية  ب لجم عة 

محمد  سيدي  قي دة  بنمنصو8،  

إقليم  بنمنصو8،  دائرة  بنمنصو8، 

م 18   9 من ت 8يخ  ابتداء  القنيطرة، 

 2121 م 18   19 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 

هكت 8ا لف ئدة   2 أ ل سقي مس حة 

السيد بيوض محمد الح مل لبط قة 

.G 213752 التعريف الوطنية

82

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   19 بت 8يخ   2121/2536

العق 8ين  على  الذي سيجري   2121
املسميين الفتح ذي الرسم العق 8ي 
ذي  والشهدية    31/41735 8قم 

 R/34414 8قم  العق 8ي  الرسم 

املتوا د  الشرا8دة  قبيلة  الك ئنين 

قي دة  اشب ن ت،  الترابية  ب لجم عة 
زيرا8ة، دائرة الشرا8دة، إقليم سيدي 

م 18   9 ت 8يخ  من  ابتداء  ق سم، 

 2121 م 18   19 غ ية  إلى   2121

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 

33.4151 هكت 8ا  أ ل سقي مس حة 
اهدون  املصطفى  السيد  لف ئدة 

الح مل لبط قة التعريف  ومن معه  

.GK 46415 الوطنية

83

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 
2121/2554 بت 8يخ 19 فبراير 2121 
املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 
8قم  العق 8ي  الرسم  ذي  عنصلة 
الك ئن بقبيلة بني م لك    R/21365
ب لجم عة  املتوا د  مريرات،  دوا8 
الترابية سيدي امحمد الشلح، دائرة 
سيدي  إقليم  و8غة،  دائرة  و8غة، 
م 18   9 ت 8يخ  من  ابتداء  ق سم، 
2121 إلى غ ية 19 م 18 2121 بحث 
علني في شأن مشروع الترخيص بإنج ز 
أ ل  من  منهم ،  امل ء  و ل3  ثقبين 
سقي مس حة 41 هكت 8ا لف ئدة شركة 
الغر1 ش لة ممثلة في شخص ممثله  
حكم   الكريم  عبد  السيد  الق نوني 
الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.A 263159
84

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 
فبراير   19 بت 8يخ   2121/2535
العق 8  على  سيجري  الذي   2121
ب ملك ن  ادلم  أوالد  املدعو  الجم عي 
اد8اع  م عة  أوالد  دوا8  املسمى 
 247 8قم  إدا8ية  ذي شه دة  زكوطة 
املتوا د   ،2119 ديسمبر   24 بت 8يخ 
قي دة  زكوطة،  الترابية  ب لجم عة 
إقليم  الشرا8دة،  دائرة  زكوطة،  
 9 ت 8يخ  من  ابتداء  ق سم،  سيدي 
م 18   19 غ ية  إلى   2121 م 18 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 
 3.51 مس حة  سقي  أ ل  من  منه، 
هكت 8ا لف ئدة السيد الحبي3 الف طر 
الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.GK 4193
85

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 
2121/2534 بت 8يخ 19 فبراير 2121 
املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 
الرسم  ذي  بوخلفة  سيدي  عزي3 
وعقدي    R/7644 8قم  العق 8ي  
الك ئن   ،2121 ين ير   14 بت 8يخ  كراء 
بقبيلة بني م لك املتوا د ب لجم عة 
قي دة موالي  الترابية سيدي اعزوز، 
الغرب،  تالل  دائرة  الق د8،  عبد 
 إقليم سيدي ق سم،  ابتداء من ت 8يخ
م 18   19 إلى غ ية   2121 م 18   9  
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 
مس حة  سقي  أ ل  من  منه،  امل ء 
محمد  الس دة  لف ئدة  هكت 8ا   2
الح ملين  ب لبركة  وط 8ق  ب لبركة 
الوطنية التعريف   لبط قتي 

.GN111129و K 371227
86

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 
فبراير   19 بت 8يخ   2121/2542
العق 8  على  سيجري  الذي   2121
الساللية  للجم عة  الت بع  الجم عي 
كراء  عقد  ملحق  ذي  النخ خصة 
بت 8يخ 22 أغسطس 2119، املتوا د 
ب لجم عة الترابية القنيطرة، امللحقة 
إقليم  دائرة العص م،    ،12 اإلدا8ية 
9 م 18  ابتداء من ت 8يخ  القنيطرة،  
 2121 م 18   19 غ ية  إلى   2121
بحث علني في شأن مشروع الترخيص 
من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 
هكت 8ا   3.13 مس حة  سقي  أ ل 
لف ئدة السيد البو8ا�سي عبد الرحيم 
الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.G 41316
87
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2567 بت 8يخ 24 فبراير 2121 

بلقصيري،  مشرع  بجم عة  سيجري 

إقليم  بلقصيري،  مشرع  ب شوية 

 2121 م 18   31 من  ق سم  سيدي 

بحث علني   2121 أبريل   21 إلى غ ية 

بص3  الترخيص  مشروع  شأن  في 

املي ه املستعملة الصن عية املع لجة 

متر مكع3 في   211111 بكمية تقد8 

 SURAC ET شركتي  لف ئدة  السنة 

بواد  بلقصيري  مشرع    SUNABEL

املتوا دة  املحطة  انطالق  من  سبو 

ذي  »املغراوي«  املسمى  ب مللك 

 A/R/21631 8قم  العق 8ي  الرسم 

الك ئن بإقليم سيدي ق سم  م عة 

بلقصري.

88

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2551 بت 8يخ 21 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 

8قم  العق 8ي  الرسم  ذي  بريك ت 

م لك  بني  بقبيلة  الك ئن   R/46613

منطقة الضم بالد بوعكبة، املتوا د 

عودة،   بن  قرية  الترابية  ب لجم عة 
سوق  دائرة  عودة  بن  قرية  قي دة 

القنيطرة،   إقليم  الغرب،   األ8بع ء 

إلى   2121 م 18   9 من ت 8يخ  ابتداء 

علني  بحث   2121 م 18   19 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

أ ل  من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3 

الشرب لف ئدة السيد بريكة عبد هللا 

الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.G 21172

89

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 
فبراير   19 بت 8يخ   2121/2541
العق 8  على  سيجري  الذي   2121
املر ة  قس م  املدعو  الجم عي 
الت بع  املر ة  قس م  املسمى  ب ملك ن 
ذي  العوامر  الساللية  للجم عة 
 1 بت 8يخ   214 8قم  إدا8ية  شه دة 
أغسطس 2119، املتوا د ب لجم عة 
أوالد  قي دة  احسين،  أوالد  الترابية 
سليم ن،  سيدي  دائرة  احسين،  
ابتداء  سليم ن،   سيدي  إقليم 
غ ية إلى   2121 م 18   9 ت 8يخ   من 
 19 م 18 2121 بحث علني في شأن 
مشروع الترخيص بإنج ز ثق3 و ل3 
امل ء منه، من أ ل سقي مس حة 13 
لف ئدة السيد حميد الب ش   هكت 8ا  
الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.GA 91629
90

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 
فبراير   19 بت 8يخ   2121/2541
العق 8  على  سيجري  الذي   2121
ب ملك ن  الجم عي املدعو أوالد عرفة  
الت بع للجم عة  املسمى أوالد عرفة  
شه دة  ذي  عرفة   أوالد  الساللية 
ين ير   15 بت 8يخ   12 8قم  إدا8ية 
الترابية  ب لجم عة  املتوا د   ،2121
دائرة بهت،  قي دة مخت 8،   ا8ميالت، 
إقليم سيدي ق سم،  ابتداء من ت 8يخ 
م 18   19 غ ية  إلى   2121 م 18   9
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 
منه، من أ ل سقي مس حة 1.7121 
لف ئدة السيد اد8يس بنعبو  هكت 8ا  
الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.G 357651
91

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2539 بت 8يخ 19 فبراير 2121 

املسمى  العق 8  على  سيجري  الذي 
العق 8ي  ذي الرسم   1 ملكية 8وبين 
ب لجم عة  املتوا د   ،R/35711 8قم 

دائرة بنمنصو8،  الترابية بنمنصو8، 

 9 ابتداء من ت 8يخ  إقليم القنيطرة،  

م 18 2121 إلى غ ية 19 م 18 2121 

بحث علني في شأن مشروع الترخيص 

من  منه،  امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز 

هكت 8ا    1.9141 أ ل سقي مس حة 

العري�سي  8ضوان  السيد  لف ئدة 

الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.GB13493

92

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   19 بت 8يخ   2121/2531

القطعة  على  سيجري  الذي   2121
املغفو8  توزيع  من  بو8ية  الفالحية 

تراه  هللا  طي3  الث ني  الحسن  له 

الرزيم   الكب 8ثة  بمزا8ع  الك ئنة 

ذات   246 الفالحي  للمركز  الت بعة 

بت 8يخ  124 8قم  إدا8ية   شه دة 

املتوا دة   ،2119 نوفمبر   25  

العسلوجي،  دا8  الترابية  ب لجم عة 

بهت،  دائرة  العسلوجي،  دا8  قي دة 

إقليم سيدي ق سم،  ابتداء من ت 8يخ 

م 18   19 غ ية  إلى   2121 م 18   9

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

 2.11 مس حة  سقي  أ ل  من  منه، 
هكت 8ا  لف ئدة السيدة ف طنة الج وي 

الوطنية التعريف  لبط قة   الح ملة 

.GN33163

93

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

فبراير   19 بت 8يخ   2121/2537

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

املسمى الخير 15 ذي الرسم العق 8ي 

ب لجم عة  الك ئن   13/26165 8قم 

دائرة  قي دة املكرن،  الترابية املكرن، 

ابتداء  القنيطرة،  إقليم  بنمنصو8، 

غ ية  إلى   2121 م 18   9 ت 8يخ  من 

2121 بحث علني في شأن  م 18   19

مشروع الترخيص بإنج ز ثق3 و ل3 

 16 منه من أ ل سقي مس حة  امل ء 

هكت 8ا  لف ئدة السيد الحداد امحمد 

الوطنية التعريف  لبط قة   الح مل 

.G245351

94

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي لسبو 8قم ح.ج 

2121/2579 بت 8يخ 26 فبراير 2121 

الذي سيجري على القطعة األ8ضية 

ذات  الغرب،  يحيى  بسيدي  الك ئنة 

 2111 16 أبريل  شه دة إدا8ية بت 8يخ 

الترابية سيدي  ب لجم عة  املتوا دة 

اإلدا8ية  امللحقة  الغرب،  يحيى 

ب شوية سيدي يحيى الغرب،  األولى، 

من  ابتداء  سليم ن،   إقليم سيدي 

 26 إلى غ ية   2121 م 18   16 ت 8يخ 

شأن  في  علني  بحث   2121 م 18 

ثق3  بإنج ز  الترخيص  مشروع 

و ل3 امل ء منه من أ ل تزويد مقهى 

كروم  ف طمة  السيدة  لف ئدة  ب مل ء 

الوطنية التعريف  لبط قة   الح ملة 

.G256262

95
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
وك لة امل ئي الحوض امل ئي لسبو 8قم 
فبراير   26 ح.ج بت 8يخ   2121/2511
العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
الك ئن  زو8ال«  بن  »ط لعة  املسمى 
بقبيلة الشرا8دة منطقة ضم األ8ا�سي 
8قم  العق 8ي  الرسم  ذي   11 ب 
الترابية  ب لجم عة  املتوا د   R/411
قي دة تكنة بئر الط ل3،  بئر الط ل3، 
دائرة الشرا8دة إقليم سيدي ق سم 
إلى غ ية   2121 م 18   16 من  ابتداء 
2121 بحث علني في شأن  م 18   26
مشروع الترخيص بإنج ز ثق3 و ل3 
 31 منه من أ ل سقي مس حة  امل ء 
هكت 8ا لف ئدة السيد بنعي�سى بنز8وال 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.GK41121
96

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
 26 بت 8يخ   2121/2511 ح.ج 
على  سيجرى  الذي   2121 فبراير 
املع تكة  املدعو  الجم عي  العق 8 
الت بع  »املع تيك«  املسمى  ب ملك ن 
ذي  العوامر  الساللية  للجم عة 
بت 8يخ   215 8قم  إدا8ية   شه دة 
املتوا د   2119 أغسطس   1
ب لجم عة الترابية أوالد احسين قي دة 
دائرة سيدي سليم ن  أوالد احسين، 
من  ابتداء  سليم ن  سيدي   إقليم 
م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 
منه من أ ل سقي مس حة 21,4415 
الب ش   حميد  السيد  لف ئدة  هكت 8ا 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.GA91629
97

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 
فبراير   26 بت 8يخ   2121/2512 ح.ج 
العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
املع تكة  بالد  املدعو  الجم عي 
املع تيك«  »بالد  املسمى  ب ملك ن 
العوامر  الساللية  للجم عة  الت بع 
 1 بت 8يخ   215 ذي شه دة إدا8ية 8قم 
املتوا د ب لجم عة   2119 أغسطس 
أوالد  قي دة  احسين،  أوالد  الترابية 
سليم ن،  سيدي  دائرة  احسين 
من  ابتداء  سليم ن  سيدي   إقليم 
م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 
 9,4215 منه من أ ل سقي مس حة 
الب ش   حميد  السيد  لف ئدة  هكت 8ا 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.GA91629
98

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم  لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 
فبراير   26 بت 8يخ   2121/2519 ح.ج 
العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
الرسم  ذي   »216 »القد1  املسمى 
الك ئن   31/32313 8قم  العق 8ي 
ب لجم عة  واملتوا د  ق سم  بسيدي 
امللحقة  ق سم،  سيدي  الترابية 
ق سم،  سيدي  ب شوية   ،3 اإلدا8ية 
من  ابتداء  ق سم  سيدي   إقليم 
غ ية إلى   2121 م 18   16  ت 8يخ 
في  علني  بحث   2121 م 18   26  
بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن 
منه من أ ل سقي  ثق3 و ل3 امل ء 
هكت 8ا   1,1127 مس حته   حديقة 
الطيبي  كريوطة  السيد  لف ئدة 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.G154616
99

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
بمو 3 قرا8 أصد8ته مديرة وك لة 

الحوض امل ئي لسبو 8قم 2121/2591 

الذي   2121 فبراير   26 بت 8يخ  ح.ج 

سيجرى على العق 8 الجم عي املدعو 

التويرسة ب ملك ن املسمى »التويرسة« 

اوالد  الساللية  للجم عة  الت بع 

 27 8قم  إدا8ية  شه دة  ذي  اكمييح 

املتوا د   2121 فبراير   6 بت 8يخ 

القصيبية،  الترابية  ب لجم عة 

القصيبية،  دائرة  القصيبية  قي دة 

من  ابتداء  سليم ن  سيدي   إقليم 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

 1,75 مس حة  سقي  أ ل  من  منه 

هكت 8ا لف ئدة السيد  و�سي محمد 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.A515419

100

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

 26 بت 8يخ   2121/2514 ح.ج 

على  سيجرى  الذي   2121 فبراير 

املسم ة  الفالحية  األ8ضية  القطعة 

بمزا8ع  الك ئنة  بومنصو8«  »عين 

وقي دة  بوقرة  م عة  قلعة  دوا8 

كراء  عقد  شه دة  ذات  بوقرة  قلعة 

املتوا د   2121 ين ير   14 بت 8يخ 

بوقرة،  قلعة  الترابية  ب لجم عة 

من  إقليم وزان ابتداء   دائرة زومي، 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

منه من أ ل سقي مس حة 1 هكت 8ا 

لف ئدة السيد الحضري حمزة الح مل 

.L467516 لبط قة التعريف الوطنية

101

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

بت 8يخ ح.ج   ح.ج2121/2577 

2121 الذي سيجرى على   26 فبراير 

ذي الرسم  »8ونيون«  العق 8 املسمى 

املتوا د   R/21419 8قم  العق 8ي 

ب لجم عة الترابية القنيطرة، امللحقة 

إقليم  الس كنية،   دائرة   9 اإلدا8ية 

القنيطرة ابتداء من 12 م 18 2121 

2121 بحث علني  23 م 18  إلى غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أ ل سقي  ثق3 و ل3 امل ء 

لف ئدة  هكت 8ا   1,1117 مس حة 

لبط قة  الح مل  حميد  دي ن  السيد 

.G4714 التعريف الوطنية

102

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

 26 بت 8يخ   2121/2571 ح.ج   

على  سيجرى  الذي   2121 فبراير 

بتع ونية  الك ئنة  الفالحية  األ8ض 

شه دة  ذات  ازغ 8  حسن وة  م عة 

نوفمبر   14 بت 8يخ   594 8قم  إدا8ية 

الترابية  ب لجم عة  املتوا دة   2119

بن  أوالد  ازغ 8  قي دة  ازغ 8،  أوالد 

سليم ن،  سيدي  دائرة  حم دي، 

من  ابتداء  سليم ن  سيدي   إقليم 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

 11 مس حة  سقي  أ ل  من  منه 

هكت 8ا لف ئدة السيد الشب ني هريب ن 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D551451

103
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 
27 فبراير  بت 8يخ   2121/2596  ح.ج 
العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
تكنة  األحد«  سوق  »تجزئة  املسمى 
ذي  ق سم  سيدي  بعم لة  الك ئن 
وذي   R/1612 8قم  العق 8ي  الرسم 
الع م  القط عين  شراكة  اتف قية 
الفالحية  األ8ا�سي  حول  والخ ص 
الت بعة للملك الخ ص للدولة بت 8يخ 
ب لجم عة  املتوا د   2119 م 18   7
زيرا8ة،  قي دة  اشب ن ت،  الترابية 
إقليم سيدي ق سم  دائرة الشرا8دة، 
إلى غ ية   2121 م 18   17 من  ابتداء 
2121 بحث علني في شأن  م 18   27
مشروع الترخيص بإنج ز ثق3 و ل3 
مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 
الشركة  لف ئدة  هكت 8ا   3,2361
شخص  في  ممثلة  ا8ضم  الفالحية 
بعود  بوبكر  السيد  الق نوني  ممثله  
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.GK46112
104

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم  لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 
فبراير   26 بت 8يخ   2121/2511 ح.ج 
العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
ب ملك ن  املدعو  وطة  الجم عي 
الت بع  املسمى »اوالد مو�سى الغربية« 
ذي  مو�سى  اوالد  الساللية  للجم عة 
فبراير   3 بت 8يخ   1 شه دة إدا8ية 8قم 
الترابية  ب لجم عة  املتوا د   2121
سيدي  ب شوية  الطيبي،  سيدي 
من  ابتداء  القنيطرة  إقليم   الطيبي، 
م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 
منه من أ ل سقي مس حة 1 هكت 8ا 
العمدوني  محمد  السيد  لف ئدة 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.Q57527
105

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير   26 ح.ج بت 8يخ   2121/2516

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121

ب ملك ن  عدو  اوالد  املدعو  الجم عي 

الت بع للجم عة  »اوالد عدو«  املسمى 

الساللية اوالد عدو ذي شه دة إدا8ية 

ب لجم عة  املتوا د   24/2121 8قم 

قي دة القصيبية  الترابية القصيبية، 

سيدي  إقليم  القصيبية،  دائرة 

 2121 م 18   16 من  سليم ن ابتداء 

بحث   2121 م 18   26 غ ية  إلى 

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه من أ ل 

لف ئدة  هكت 8ا   1,11 مس حة  سقي 

السيد الكبير الن جي الح مل لبط قة 

.GA25719 التعريف الوطنية

106

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

 26 بت 8يخ   2121/2515 ح.ج 

على  سيجرى  الذي   2121 فبراير 

الكولف  »اق مة  املسمى  العق 8 
ILLOT47-220« ذي الرسم العق 8ي 

الك ئن ب لقنيطرة   13/141194 8قم 

ب لجم عة  املتوا د  مهدية  طريق 

اإلدا8ية  امللحقة  القنيطرة،  الترابية 

5، دائرة أوالد او يه، إقليم القنيطرة 

إلى   2121 16 م 18  ابتداء من ت 8يخ 

بحث علني في   2121 م 18   26 غ ية 

شأن مشروع الترخيص بإنج ز ثق3 

و ل3 امل ء منه من أ ل سقي حديقة 

لف ئدة  هكت 8ا   1,11 املنزل مس حته  

السيد عص م كروم الح مل لبط قة 

.G263195 التعريف الوطنية

107

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

فبراير   26 بت 8يخ   2121/2513 ح.ج 

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121

ذي  محجوب«  الق ئد  »دا8  املسمى 

 13/64917 8قم  العق 8ي  الرسم 

الخ مس  محمد  بش 8ع  الك ئن 

القنيطرة املتوا د ب لجم عة الترابية 

دائرة   ،2 اإلدا8ية  امللحقة  القنيطرة 

من  إقليم القنيطرة ابتداء  معمو8ة، 

م 18   26 إلى غ ية   2121 م 18   16

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

الترخيص بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه 

لف ئدة  ب مل ء  فندق  تزويد  أ ل  من 

شركة شيك ه و1 ممثلة في شخص 

ممثله  الق نوني السيد الجرا8ي هش م 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.G344412

108

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

فبراير   26 بت 8يخ   2121/2515 ح.ج 

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121

شراء  8سم  ذي  تلهميلت«  املسمى 

املتوا د   111 ص   116 بعدد  ض 

ب شوية  تزكيت  الترابية  ب لجم عة 

إقليم افران ابتداء من ت 8يخ  افران، 

م 18   27 إلى غ ية   2121 م 18   11

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

 1,51 مس حة  سقي  أ ل  من  منه 

محمد  لي م  السيد  لف ئدة  هكت 8ا 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.FZ5311451

144

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

م 18   3 بت 8يخ   2121/2614 ح.ج   

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121

ذات  أ8ضية«  »قطعة  املسمى 

فبراير   26 بت 8يخ  التسليم  شه دة 

الخميس ت،  ببلدية  املتوا د   2121

إقليم  الث نية،  الحضرية  املق طعة 

الخميس ت ابتداء من ت 8يخ 24 م 18 

بحث   2121 أبريل   3 إلى غ ية   2121

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

منه من أ ل  امل ء  بئر و ل3  بإنج ز 

لف ئدة  ب مل ء  مسجد  تزويد  أغراض 

 معية النو8 للمحسنين لبن ء مسجد 

ببلدية الخميس ت في شخص 8ئيسه  

السيد قب ش اعبيد الح مل لبط قة 

.X69999 التعريف الوطنية

145

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم   لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

م 18   2 بت 8يخ   2121/2599 ح.ج 

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121

شه دة  ذي  »أعفير«  املسمى 

املتوا د   11/2111 8قم  االستغالل 

الشك ك،  عين  الترابية  ب لجم عة 

صفرو  إقليم  كند8،  ايموزا8  دائرة 

إلى   2121 م 18   23 من ت 8يخ  ابتداء 

علني  بحث   2121 أبريل   2 غ ية 

بإنج ز  الترخيص  مشروع  شأن  في 

منه من أ ل سقي  ثق3 و ل3 امل ء 

هكت 8ا لف ئدة السيد   1,31 مس حة 

اعي ش علي الح مل لبط قة التعريف 

.D116475 الوطنية

146
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وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

وك لة الحوض امل ئي  لسبو 8قم ح.ج 

 2121 م 18   3 بت 8يخ   2121/2611

الذي سيجرى على العق 8 املسمى »بالد 
بوزعبول 1« موضوع الرسم العق 8ي 

إدا8ية  شه دة  ذي   K/23162 8قم 

ب لجم عة  املتوا د   16/2121 8قم 

الترابية آيت نعم ن، دائرة الح  3، 

ت 8يخ  من  ابتداء  الح  3   إقليم 

أبريل   3 غ ية  إلى   2121 م 18   24

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

منه  امل ء  بئر و ل3  الترخيص بحفر 

هكت 8ا   4 مس حة  سقي  أ ل  من 

لف ئدة السيد مو8ادي حميد الح مل 

.A533616 لبط قة التعريف الوطنية

147

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 

م 18   2 بت 8يخ   2121/2611 ح.ج   

العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
املسمى »حرية 1« ذي الرسم العق 8ي 

ب لجم عة  املتوا د   3149/59 8قم 

الترابية إقدا8، دائرة الح  3، إقليم

23 م 18   الح  3 ابتداء من ت 8يخ 

بحث   2121 أبريل   2 إلى غ ية   2121

الترخيص  مشروع  شأن  في  علني 

بإنج ز ثق3 و ل3 امل ء منه من أ ل 

لف ئدة  هكت 8ات   5 مس حة  سقي 

السيدة اله م لصفر الح ملة لبط قة 

.AB166113 التعريف الوطنية

148

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

 26 بت 8يخ   2121/2592 ح.ج 

سيجرى  الذي   2121 فبراير 

 »1 »اود8يس  املسمى  العق 8   على 

 15/71769 8قم  امللكية  شه دة  ذي 

سبت  الترابية  ب لجم عة  املتوا د 

جحجوح، دائرة أكو8اي، إقليم الح  3 

إلى   2121 م 18   11 من ت 8يخ  ابتداء 

بحث علني في   2121 م 18   27 غ ية 

شأن مشروع الترخيص بحفر بئر و ل3 

 5 مس حة  سقي  أ ل  من  منه  امل ء 

هكت 8ات لف ئدة السيد واد8يس محمد 

الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.D15912

149

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم لسبو  امل ئي  الحوض   وك لة 
26 فبراير  بت 8يخ   2121/2593  ح.ج 
العق 8  على  سيجرى  الذي   2121
املسمى »مر�سي 1« ذي شه دة امللكية 
املتوا د ب لجم عة   15/64516 8قم 
الترابية لقصير، دائرة عين ت و دات،  
 11 من ت 8يخ  إقليم الح  3 ابتداء 
م 18   27 غ ية  إلى   2121 م 18 
مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121
منه  امل ء  بئر و ل3  الترخيص بحفر 
 2,1121 مس حة  سقي  أ ل  من 
هكت 8ات لف ئدة السيد مر�سي محمد 
الوطنية  التعريف  لبط قة  الح مل 

.C111626
150

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8
افتت ح البحث العلني

مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 
8قم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 
فبراير   26 بت 8يخ  ح.ج/2121/2595 
العق 8  على  سيجري  الذي   2121
املسمى عقبة صفية موضوع الرسم 
عقد  ذي   K/15663 8قم  العق 8ي 
 6 5 و  كراء طويل األمد محر8 بت 8يخ 
ب لجم عة  املتوا د   2119 ديسمبر 
الترابية بطيط، دائرة عين ت و دات، 

إقليم الح  3، ابتداء من 11 م 18 

2121 إلى غ ية 27 م 18 2121 بحث 

علني في شأن مشروع الترخيص بإنج ز 

ثق3 و ل3 امل ء منه، من أ ل سقي  

السيد  لف ئدة  هكت 8ات   5 مس حة 

لبط قة  الح مل  معه  ومن  عمر  8قي 

.CB65152 التعريف الوطنية

151

وك لة الحوض امل ئي لسبو

ملخص قرا8

افتت ح البحث العلني
مديرة  أصد8ته  قرا8  بمو 3 

8قم  لسبو  امل ئي  الحوض  وك لة 

فبراير   26 بت 8يخ  ح.ج/2121/2594 

العق 8  على  سيجري  الذي   2121

املسمى ايت علي بوبكر 34 ذي شه دة 

املتوا د   67/1375 8قم  امللكية 

ب لجم عة الترابية بطيط، دائرة عين 

ت و دات، إقليم الح  3، ابتداء من 

م 18   27 إلى غ ية   2121 م 18   11

مشروع  شأن  في  علني  بحث   2121

امل ء  و ل3  ثق3  بإنج ز  الترخيص 

منه، من أ ل سقي  مس حة 3,3431 

هكت 8ات لف ئدة السيد عبد الرزاق 

لبط قة  الح مل  معه  ومن  كم ل 

.C214921 التعريف الوطنية
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عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3136  

1



3137 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

2



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3131  

3



3139 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3151  



315( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)315  



3153 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3153  



3155 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3156  



3157 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3151  



3159 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3161  



316( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)316  



3163 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3163  



3165 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3166  



3167 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3161  



3169 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3171  



317( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)317  



3173 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3173  



3175 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3176  



3177 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3171  



3179 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3111  



311( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)311  



3113 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3113  



3115 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3116  



3117 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3111  



3119 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3191  



319( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)319  



3193 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3193  



3195 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3196  



3197 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3191  



3199 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3911  



391( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)391  



3913 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3913  



3915 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3916  



3917 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3911  



3919 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية1)39  



39(( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية))39  



39(3 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3)39  



39(5 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية6)39  



39(7 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية1)39  



39(9 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية1)39  



39(( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية))39  



39(3 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3)39  

4



39(5 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

5



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية6)39  

6



39(7 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية1)39  
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39(9 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3931  



393( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)393  



3933 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3933  



3935 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3936  



3937 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3931  



3939 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3931  



393( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)393  



3933 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3933  



3935 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3936  



3937 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

19



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3931  



3939 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3951  



395( الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

156



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية)395  



3953 الجريدة الرسميةعدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) 

157



عدد 5613 - 23 8 3 1441 )11 م 18 2121) الجريدة الرسمية3953  

158


